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 الجامعة العربية املفتوحةباملخاطر خطة إدارة 

 

 

 :مقدمة

 وجود خطط محكمة ملواجهة وإدارة املخاطر بمختلف جوانبها وآثارها ومسبباتها.  
ً
إن من األمور الهامة التي ظهرت مؤخرا

 لضرورة وجود خطة إلدارة املخاطر بالجامعة العربية املفتوحة باململكة العربية السعودية ، وكون وجود هذه 
ً
ونظرا

 للحصول على االعتماد 
ً
 أساسيا

ً
عتماد املحلي املمارسات املتعلقة بالجودة واال  ال يتجزأ من يمي وجزءاألكادالخطة شرطا

عتماد عليها كمرجع أساس ي ملواجهة مختلف جوانب وضع هذه الخطة موضع التنفيذ واال  والدولي فقد ارتأت الجامعة

 املخاطر املحتملة.

 

عتمد نتائج هذه اللجنة املوقرة والتي اة إحدى لذا فقد تم تشكيل لجنة من املختصين في إدارة املخاطر وكانت هذه الخط

 في إعدادها على أفضل املمارسات في هذا املجال.

 

 :تعريف إدارة املخاطر

من دروس املاض ي في التقليل من املخاطر الحالية واملستقبلية املتوقعة.  كما أنها  إدارة املخاطر هو علم وفن اإلستفادة

 إدارة لألفراد والعمليات أثناء وقوع املخاطر وقياس تلك املخاطر وتحديد آثارها.

 

 :قسم إدارة املخاطر في الجامعة العربية املفتوحة

عنيين في عملية إدارة املخاطر اليومية، وتشجيع موظفي يهدف القسم إلى نشر ثقافة التوعية باملخاطر، ودمج كل امل

 وطالب الجامعة على تبني ثقافة إدارة املخاطر وذلك لتحسين سمعة وأصول الجامعة.

 

 :املالية(-املادية-دور قسم إدارة املخاطر في حماية أصول الجامعة )البشرية

 بة.الوقاية من الحوادث السلبية بواسطة التدريب والتعليم واملراق 

 .التعاقد مع شركات التأمين في تأمين أصول الجامعة 

 .التعامل بإنصاف ومسؤولية مع القضايا واملطالب اإلدارية 

  تقديم املشورة لإلدارة العليا بشأن كيفية توفير أفضل حماية من املخاطر املستقبلية وبما يتوافق مع الخطط

 االستراتيجية للجامعة.
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 :عربية املفتوحةقياس املخاطر في الجامعة ال

قياس املخاطر هي مهمة تحديد كمية تلك املخاطر واإلبالغ عنها ، وهي عملية ضرورية لدعم إدارة املخاطر. والهدف من 

 اإلجابة على السؤال: هل سوف تربح الجامعة 
ً
قياس املخاطر هو إيجاد نظرة واقعية ملا قد يحدث في املستقبل وتحديدا

 أم تخسر؟
 

 :طرأهداف قياس املخا

 كشف األخطار غير املتوقعة التي تواجه الجامعة. -1

 فهم املخاطر وسهولة اكتشافها وإصدار تقرير فعال وواضح باملخاطر. -2

 محاولة فهم وكشف املخاطر غير املعروفة وغير املتوقعة والتي من املمكن أن تكون صعبة الفهم والكشف. -3
 

 :منهجية الجامعة في إدارة املخاطر

  الكبيرة الناجمة عن العمليات بشكل مستمر. تحديد أهم املخاطر 

 .إعطاء األولوية للمخاطر بناًء على احتمال حدوثها وتأثيرها املحتمل 

 .تطبيق استراتيجيات للحد من املخاطر 

 .مراقبة فعالية جهود إدارة املخاطر 
 

 :املخاطر الصحية

 .االختناقات التنفسية -

 العدوى من األوبئة وانتشارها. -

 العامة واألمراض املزمنة.مخاطر الصحة  -

 التسمم الغذائي. -
 

 :مخاطر الوثائق واملعلومات

 االختراق. -

 الفيروسات. -

 الدخول غير املصرح به. -

 استخدام النسخ غير األصلية في البرامج والتطبيقات. -

 التعديل غير املصرح به على البيانات واملعلومات. -

 أعطال األجهزة والبرامج. -
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 سرقة األجهزة وامللحقات. -
 

 املخاطر القانونية:

 عدم وعي أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة بحقوقهم وواجباتهم. -

 رفع القضايا ضد الجامعة. -

 انتهاك الحقوق الفكرية. -

 فقدان الوثائق لعدم توفير الحماية الكافية للمحافظة عليها. -

 ظاهرة الغش لدى الطلبة. -
 

 مخاطر السمعة:

 السمعة األكاديمية. -

 ية.السمعة البحث -

 الخطر املتعلق باإلعالم. -

 السمعة اإلدارية. -
 

 مخاطر الحريق:

 حريق ناتج من سوء تخزين مواد قابلة لالشتعال. -

 حريق ناتج من سوء تطبيق شروط السالمة في القاعات واملعامل. -

 خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق في بعض مباني الجامعة. -
 

 املخاطر املالية:

 املالية الذاتية للجامعة.انخفاض املوارد  -

 إدارة األصول واملوارد املالية. -

 املخاطر التشغيلية املالية واإلدارية. -

 سوء إدارة السيولة املالية في الجامعة. -
 

 املخاطر الطبيعية:

 العواصف والغبار. -

 األمطار والسيول. -
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 مخاطر املوارد البشرية:

 التسرب الوظيفي. -

 في الجامعة. عدم وضوح سياسات املوارد البشرية -

 عدم املعرفة بالحقوق والواجبات. -
 

 مخاطر املنشآت واملرافق:

 التوصيالت والتمديدات الكهربائية. -

 تصدعات املباني. -

 انقطاع التيار الكهربائي. -
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 املخاطر الصحية

 االختناقات التنفسية الخطر:  

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 

 االختناقات التنفسية

 

 املباني الجامعية  -

 املعامل  -

 القاعات الدراسية  -

 املكاتب وحاالت االنتظار  -

 مدير إدارة التشغيل والصيانة

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

 

 اختناقات ناتجة من: 

 حدوث حريق ال سمح هللا.  .1

تسرب غازات عبر أنابيب  .2

 التكييف أو التهوية. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

 صحي 

o  ومعلوماتوثائق 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

تدريب العاملين على  .1

 استخدام طفايات الحريق.

تدريب العاملين على اخالء  .2

 املباني.

عمل صيانة دورية ألنابيب  .3

 التكييف والتهوية.

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 خطر االختناقات التنفسية  –مخاطر صحية  نوع الخطر:

 القاعات الدراسية  –املعامل  –املباني الجامعية  مكان الخطر:

 مدير إدارة التشغيل والصيانة  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                  0537996263 – 0542360145جوال :  – 7621تحويلة:  االتصال بالشخص املسؤول:وسائل 

 إدارة التشغيل والصيانة الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 االبتعاد عن مصدر الغازات.  .1

2. .
ً
 اخالء املباني فورا

 تأمين تيار هوائي للمصابين.  .3

 وضع اسطوانات اكسجين إلستخدامها حال حدوث اختناق ال سمح هللا.  .4

 إلى املستشفى. .5
ً
 نقل املصابين فورا

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 على الحريق.  .1
ً
 في حال حدوث االختناق نتيجة حريق يجب السيطرة فورا

 واالحتفاط بالهدوء.  .2
ً
 في حال حدوث اإلختناق نتيجة تسرب غاز يجب وقف التسرب فورا

 تجديد الهواء في مكان الخطر مباشرة. .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 تدريب العاملين على اإلسعافات األولية. .1

 دريب العاملين على اإلخالء السريع للمباني.ت .2

 الكشف على أنابيب الغاز بشكل دوري. .3

 صيانة أجهزة اإلنذار من الحريق بشكل دوري. .4
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 الخطر:  العدوى من األوبئه وانتشار األمراض 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 العدوى من األوبئه وانتشارها

 املباني الجامعية  -

 املعامل  -

 القاعات الدراسية  -

 املكاتب  -

 حاالت االنتظار  -

قسم  –إدارة التشغيل والصيانة 

 نظافة املباني

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم التخلص من النفايات بشكل  .1

 صحيح. 

عدم اإلملام الكافي بخطورة انتشار  .2

 األوبئه. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

 صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o ومرافق منشاءات 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

التخلص من النفايات على الطريقة  .1

 الصحيحة. 

التوعية الصحية بمخاطر انتشار  .2

 األوبئه واألمراض. 

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 العدوى من األوبئه وانتشار األمراض  –مخاطر صحية  نوع الخطر:

 –املكاتب  –القاعات الدراسية  –املعامل  –املباني الجامعية  مكان الخطر:

 أماكن تجمع النفايات 

 مدير إدارة التشغيل والصيانة  -مدير قسم النظافة  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                          0537996263 – 0542360145جوال:  – 7621تحويلة:  املسؤول:وسائل االتصال بالشخص 

 مدير إدارة التشغيل والصيانة -مدير قسم النظافة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 عمل تقارير دورية عن حاالت العدوى. .1

 عن أي حاالت عدوى أو انتشار لألوبئه.  .2
ً
 يجب اإلبالغ فورا

 اإلبالغ عن الحالة وتحويل املصاب إلى أقرب مستشفى ألخذ  .3
ً
عند اصابة أحد الطلبة أو املوظفين يجب حاال

 العالج الالزم.

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 املعالجة الفورية لحاالت اإلصابة باإلسعافات األولية ثم أخذ املصاب إلى أقرب مستشفى.  .1

 توفير حقيبة اسعافات أولية.  .2

 توفير وسيلة اتصال سريعة باإلسعاف.  .3

 السيطرة على مصدر العدوى بطرق التعقيم والتطهير املختلفة. .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 توعوية في املعامل والقاعات الدراسية واملمرات. وضع ارشادات  .1

 عمل حمالت توعية للطلبة واملوظفين بضرورة أخذ اإلحتياطات الالزمة للوقاية من أخطار العدوى وانتشار األوبئه.  .2
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 الخطر:  مخاطر الصحة العامة واألمراض املزمنة  

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 مخاطر الصحة العامة واألمراض املزمنة

 املباني الجامعية  -

 املعامل  -

 القاعات الدراسية  -

 املكاتب  -

 حاالت االنتظار  -

قسم  –إدارة التشغيل والصيانة 

 نظافة املباني ومكافحة العدوى 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

 

 التأثير على الطلبة أو املوظفين عن طريق: 

 الحوداث:  . أ

الجروح أو الحروق الناتجة من  -

مالمسة األسطح الحادة أو 

 القابلة للكسر. 

 : املهنية األمراض . ب

اإلصابة بأمراض ناتجة عن  -

 استخدام بعض املواد السامة. 

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

 صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 الخطر حال حدوثهتأثير  سياسة درء الخطر

توفير وسائل السالمة واإلسعافات  .1

 األولية 

استخدام قفازات اليد عند التعامل  .2

 مع الزجاج أو األسطح الحادة.

وضع اللوحات اإلرشادية عند  .3

 املناطق املبللة أو الحادة. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 
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 التعامل مع الخطر حال حدوثهإجراءات 

 مخاطر الصحة العامة واألمراض املزمنة   –مخاطر صحية  نوع الخطر:

 –املكاتب  –القاعات الدراسية  –املعامل  –املباني الجامعية  مكان الخطر:

 أماكن اإلنتظار 

 التشغيل والصيانة  إدارة -مدير قسم النظافة والتعقيم  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                          0537996263 – 0542360145جوال:  – 7621تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

إدارة التشغيل  -التعقيم   –املباني  –مدير قسم النظافة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 والصيانة

 طر:االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخ

 الجروح: 

 تنظيف الجروح باملاء واستخدام عدة االسعافات األولية.  .1

 اإلتصال باإلسعاف ونقل املصاب )عند الحاجة( ألقرب مستشفى.  .2

 الحروق: 

 قم بتبريد املنطقة املصابة بإستخدام املاء أو الكمادات الباردة.  .1

 على الحروق ألن ذلك يؤدي إلى لسعة الثلج مما يسبب اضرار بالجلد.  .2
ً
 ال تضع ثلجا

 اإلتصال باإلسعاف ونقل املصاب إلى أقرب مستشفى.  .3
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 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 في حالة إنكسار زجاج: 

 تنظيف املنطقة من الزجاج املكسور.  .1

 وضع لوحات إرشادية في األماكن املبللة والتي فيها خطر اإلنزالق.  .2

 توعية الطلبة واملوظفين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 القيام بحمالت توعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر. .1

 وضع إرشادات في املمرات واملعامل وأماكن اإلنتظار.  .2

 عمل صيانة دورية للمباني وتقديم تقارير لإلدارة بشكل مستمر.  .3
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 الخطر:  خطر التسمم الغذائي  

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 خطر التسمم الغذائي

 املباني الجامعية  -

 املعامل  -

 القاعات الدراسية  -

 املكاتب  -

 حاالت االنتظار  -

 والكافتيريااملطاعم  -

 مدير إدارة التشغيل والصيانة 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

تسمم غذائي ناتج عن عدم نظافة 

األكل أو املشروبات.  أو وجود ملوثات 

بكتيرية نامية تحضير األكل نتيجة 

التخزين الس يء أو استخدام املبيدات 

 الحشرية.

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

 صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توفير وسائل السالمة واإلسعافات  .1

 األولية 

استخدام قفازات اليد عند  .2

التعامل مع الزجاج أو األسطح 

 الحادة.

وضع اللوحات اإلرشادية عند  .3

 املناطق املبللة أو الحادة. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 



 

 الجامعة العربية المفتوحة/ المملكة العربية السعودية بطر اخمالخطة إدارة  15

 

 

 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 التسمم الغذائي   –مخاطر صحية  نوع الخطر:

 أماكن تقديم األكل مثل املطاعم والكافتيريا  مكان الخطر:

 مدير إدارة التشغيل والصيانة  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                          0537996263 – 0542360145جوال:  – 7621تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة العقود واملشتريات –إدارة التشغيل والصيانة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 تقديم االسعافات األولية الالزمة للمصاب.  .1

 اإلتصال باإلسعاف ونقل املصاب مباشرة إلى أقرب مستشفى.  .2

 البد من أخذ عينات من املصاب والتأكد من أن الحالة حالة تسمم غذائي.  .3

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 تنظيف املكان وعدم السماح لألشخاص بالدخول إلى األماكن املصابة .  .1

 التحفظ على األطعمة املوجودة في مكان التسمم.  .2

 إبالغ الجهات املعنية في وزارة الصحة.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 يريا. القيام بحمالت تفتيش دورية على املطاعم وأماكن تقديم األكل مثل الكافت .1

 متابعة مصادر املياة بإستمرار وإجراء عمليات التعقيم الالزمة للمطابخ والكافتيريا.  .2

 مكافحة الحشرات بصورة مستمرة.  .3

 التنسيق مع الجهات املختصة في وزارة الصحة عند حدوث حاالت تسمم ومعرفة أسبابها.  .4

 النظافة املستمرة ألماكن تقديم الطعام.  .5

 يز الطعام بضرورة العناية الشخصية. توعية العاملية في تجه .6
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 مخاطر الوثائق واملعلومات

 الخطر:  الفيروسات   

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 الفيروسات

 األجهزة  -

 الشبكات  -

 مراكز حفظ البيانات -

مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم 

 الفني 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

خطر تسرب الفيروسات لألجهزة 

برامج والفيروسات هي عبارة عن 

خبيثة قد تسبب دمار للمعلومات 

 أو فقد للبيانات.

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توفر برامج الكشف عن  .1

 الفيروسات. 

الصيانة الدورية لألجهزة  .2

والتأكد من خلوها من 

 الفيروسات. 

عد تثبيت أي برامج إال بعد  .3

 الفحص من قبل الفنيين. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 الفيروسات   –مخاطر تقنية  نوع الخطر:

 مراكز البيانات –األجهزة والشبكات  الخطر: مكان

 مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

            7879تحويلة:   وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 اءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:االجر 

 تقليل تأثير الفيروسات عن طريق عزل الجهاز املصاب عن الشبكة.  .1

 فحص األجهزة من قبل املتخصصين وتحديد األضرار الناتجة من تسرب الفيروسات.  .2

 ارسال تقرير عن املشكلة ومدى ضررها.  .3

 توعية املوظفين بضرورة التأكد من البرامج وامللحقات قبل استخدامها.  .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 استخدام برامج الحماية.  .1

 تحديث برامج الحماية.  .2

 عدم تشغيل األجهزة املصابة.  .3

 الخطراإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث 

 توعية املستخدمين بضرورة فحص البرامج قبل تثبيتها.  .1

 ( قبل التأكد من خلوها من الفايروسات. USBعدم استخدام امللحقات ) .2

 تحديث برامج الكشف عن الفايروسات.  .3
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 الخطر:  خطر الدخول غير املصرح به  

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 خطر الدخول غير املصرح به

 األجهزة  -

 الشبكات  -

 البيانات مراكز حفظ -

مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم 

 الفني 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى 

األنظمة والبرامج وقواعد البيانات 

 بشكل غير مشروع.

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o ومرافق منشاءات 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

وضع إجراءات وسياسات أمن  .1

 املعلومات. 

 تعزيز التوعية بأمن املعلومات.  .2

عمل إختبارات دورية لفحص  .3

إمكانية الدخول بطريقة غير 

 مصرح بها.  

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 



 

 الجامعة العربية المفتوحة/ المملكة العربية السعودية بطر اخمالخطة إدارة  19

 

 

 التعامل مع الخطر حال حدوثهإجراءات 

 الدخول غير املصرح به  –مخاطر تقنية  نوع الخطر:

 مراكز حفظ البيانات –األجهزة والشبكات  مكان الخطر:

 مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                      7879تحويلة:   وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب والتأكد من حماية اإلنظمة املختلفة.  .1

 التدقيق والفحص لألنظمة ومعرفة كيفية حدوث الدخول غير املشروع.  .2

 إرسال تقرير عن املشكلة.  .3

 توعية املستخدمين بضرورة الحفاظ على بيانات الدخول الخاصة بهم.  .4

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 ايقاف الحساب وتغيير كلمة السر.  .1

 معرفة مقدار الضرر وتحديد كيفية التخلص منه.  .2

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 توعية املستخدمين بضرورة الحفاظ على بيانات الدخول الخاصة بهم. .1

 تحديد الصالحيات املناسبة لكل مستخدم. .2

 ول لألنظمة املختلفة. عمل فحص دوري لألنظمة ومتابعة عمليات الدخ .3
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 الخطر:  خطر استخدام النسخ غير األصلية من البرامج 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

خطر استخدام النسخ غير األصلية 

 من البرامج

جميع اجهزة الحاسب اآللي  -

 وتقنية املعلومات

مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم 

 الفني 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

استخدام نسخ غير أصلية من 

البرامج قد يسبب توقف تلك 

البرامج وضياع املعلومات وعدم 

املقدرة على اجراء األعمال لتوقف 

 البرامج.

o   عال 

o  

o متوسط 

o  

 منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توفير الرخص الالزمة للبرامج  .1

 املستخدمة. 

انتشاء بريد إلكتروني لإلبالغ  .2

 عن البرامج غير املرخصة.    

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 



 

 الجامعة العربية المفتوحة/ المملكة العربية السعودية بطر اخمالخطة إدارة  21

 

 

 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مرخصةاستخدام برامج غير  –مخاطر تقنية  نوع الخطر:

 جميع اجهزة الحاسب اآللي وتقنية املعلومات مكان الخطر:

 مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                    7879تحويلة:   وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 املعلومات والدعم الفنيإدارة تقنية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 ايقاف استخدام تلك البرامج غير املرخصة.  .1

 تركيب برامج مرخصة أو استخدام برامج مفتوحة املصدر إذا كانت تفي باإلحتياج.  .2

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 سببهاإنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي 

 ايقاف استخدام البرامج غير املرخصة. .1

 توفير رخص أو استبدال البرامج املرخصة ببرامج أصلية.  .2

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 توعية املستخدمين بضرورة استخدام برامج مرخصة.  .1

 توفير برامج مرخصة.  .2

 استخدام برامج مفتوحة املصدر إذا كانت تفي باإلحتياج.  .3
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 اإلختراق الخطر:  خطر 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 خطر اإلختراق

 األجهزة -

 الشبكات -

 مراكز حفظ البيانات -

مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم 

 الفني 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

الدخول غير املصرح به ألحد األجهزة 

 أو الخوادم الخاصة بالجامعة.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

تركيب برامج مكافحة اإلختراق  .1

(firewall .) 

 منتظمة.  فنيةعمل اختبارات  .2

أخذ نسخ إحتياطية للبيانات  .3

 بشكل دوري.     

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر اإلختراق –مخاطر الوثائق واملعلومات  نوع الخطر:

 مراكز حفظ البيانات –األجهزة والشبكات  مكان الخطر:

 مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                      7879 تحويلة: بالشخص املسؤول:وسائل االتصال 

 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 عزل األجهزة املخترقة عن بقية أقسام الشبكة.  .1

 تحديد نوع اإلختراق وقييم األضرار الناتجة.  .2

 التأكد من حماية األجهزة الغير مخترقة.  .3

 إرسال تقرير عن املشكلة ومدى اضرارها.  .4

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 عزل األجهزة املخترقة والتأكد من عدم وصول املخترق إلى أمكان أخرى في الشبكة.  .1

 التأكد من فعالية الجدر النارية.  .2

 عدم توصيل األجهزة املخترقة بالشبكة إال بعد التأكد من سالمة تلك األجهزة.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 التنسيق مع هيئة األمن السيبراني وضرورة أخذ اإلحتياطات الالزمة لإليقاف أي اختراق.  .1

 خاذ الحيطة والحذر وعدم تثبيت البرامج التي تساعد على اختراق االجهزة. توعية املستخدمين بضرورة ات .2

 تثبيت برامج الجدر النارية وفحص الشبكة باستمرار والتأكد من عدم إمكانية الدخول لغير املصدر لهم.  .3

 أخذ نسخ احتياطية دورية للبيانات الهامة.  .4
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 الخطر:  خطر التعديل غير املصرح به للبيانات أو املعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 التعديل غير املصرح به للبيانات

 أنظمة معلومات الطلبة  -

 أنظمة األمن -

أنظمة املالية واملوارد  -

 البشرية

مدير اإلدارة املسؤول عن استخدام 

 النظام 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

القيام بتعديل بيانات بطريقة غير 

مصرح بها قد يؤدي إلى اتخاذ قرار 

 تغيير الحقائقخاطئ أو قد يؤدي إلى 

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

وضع اجراءات وسياسات ألمن  .1

 املعلومات. 

توعية املستخدمين بضرورة  .2

اتباع اإلجراءات الالزمة إلدخال 

 البيانات أو التعديل عليها.      

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 التعديل الغير مصرح به للبيانات  –مخاطر تقنية  نوع الخطر:

أنظمة شؤون  –أنظمة املالية   -أنظمة معلومات الطلبة مكان الخطر:

 املوظفين

 مدير اإلدارة املستفيدة  –املدير الفني  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

          7879 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 التدقيق في التعديالت التي تمت على النظام.  .1

 معرفة الحساب املستخدم في هذه التعديالت.  .2

 ايقاف الحساب ومعرفة املتسبب.  .3

 ارسال تقرير بالحادثة وكمية الضرر وكيفية حل املشكلة.  .4

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 إعادة البيانات إلى ماكانت عليه قبل التعديل غير املصرح.  .1

 تغيير كلمة املرور للمستخدم.  .2

 الخطراإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث 

 توعية املستخدمين بضرورة الحفاظ على معلومات الدخول الخاصة بهم.  .1

 توعية املستخدمين بضرورة اتباع اإلجراءات الصحيحة عند القيام بإدخال بيانات أو التعديل عليها. .2
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 الخطر:  أعطال األجهزة والبرامج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 أعطال األجهزة والبرامج  

األجهزة والبرامج في مختلف  -

 املواقع داخل املباني الجامعية. 

 أنظمة معلومات الطلبة  -

 مدير تقنية املعلومات والدعم الفني 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

 
ً
يشكل تعطل األجهزة والبرامج خطرا

 وذلك لتسببه في توقف 
ً
حقيقيا

العمل وما يرافقه من الخسائر 

 املادية.

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

اجراء صيانة دورية لألجهزة  .1

 والبرامج. 

تخصيص فرق عمل للطوارئ  .2

تعمل في حالة التوقف املفاجئ 

 للبرامج واألنظمة.       

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 أعطال األجهزة والبرامج  –مخاطر تقنية  نوع الخطر:

 األجهزة والبرامج في جميع املواقع داخل الجامعة مكان الخطر:

 املعلومات والدعم الفنيمدير إدارة تقنية  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                      7879 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفني الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 تجهيز فريق تقني إلصالح األعطال.  .1

 تحديد املشاكل وتأثيرها على سير العمل.  .2

 حل املشاكل والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعدم تكرار العطل.  .3

 ارسال تقرير عن املشكلة ومدى الضرر الذي سببه العطل.  .4

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 حل العطل والتأكد من عدم تكراره.  .1

 استبدال الجهاز إذا كان ال يعمل وكانت املشكلة تخص القطع املادية للجهاز.  .2

 مخاطبة الشركة املصنعه للجهاز إذا كان األمر يحتاج لذلك.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 السليم.توعية املستخدمين بالتعامل مع األجهزة والبرامج بالشكل  .1

 استخدام برامج اصلية.  .2

 عمل صيانة دورية لألجهزة والبرامج. .3
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 الخطر:  سرقة األجهزة وامللحقات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 سرقة األجهزة وامللحقات   

 جميع مكاتب الجامعة.  -

 مركز البيانات.  -

 مستودعات الجامعة.   -

 مدير/ مشرف األمن

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

سرقة األجهزة وامللحقات إلى تؤدي 

 فقدان 
ً
خسائر مادية كبيرة وخصوصا

 البيانات.

o   عال 

o  

o متوسط 

  

o منخفض 

o صحي 

 وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

 توفر وسائل األمن والسالمة.  .1

مراقبة الدخول والخروج عن طريق  .2

 الكاميرات وتسجيل العمليات.        

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر سرقة األجهزة وامللحقات نوع الخطر:

 مستودعات الجامعة.   -البيانات  مركز  -جميع مكاتب الجامعة  مكان الخطر:

 مدير / مشرف األمن الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                    7683 – 7682 -  7681 – 7680تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة األمن والسالمة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 الجهة ملعالجة الخطر: االجراءات التي تتخذها

 التحقق من الفاعل عن طريق التسجيالت الخاصة بالكاميرات.  .1

 وضع بديل للجهاز املسروق إذا كان األمر يحتاج لذلك.  .2

 اإلتصال بالجهات املختصة والتبليغ عن الحادثة.  .3

 ارسال تقرير بالحادثة لإلدارة.  .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 والتخلص من األضرار التي سببهاإنهاء الخطر 

 استبدال الجهاز املسروق.  .1

 إعادة العمل إلى ماكان عليه.  .2

 التبليغ عن الفاعل.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان أمن وسالمة األجهزة وامللحقات . .1

 وتحليل التحركات وعمل تقارير دورية بعمليات الدخول والخروج.  متابعة التسجيالت بإستمرار  .2

 وجوب تنبية الجميع على ضرورة حمل بطاقة العمل داخل مباني الجامعة.  .3
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 املخاطر القانونية
 

 وعي اعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة بحقوقهم وواجباتهم     الخطر:  عدم

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

عدم وعي اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفين والطلبة بحقوقهم 

 وواجباتهم

 الكليات  -

 اإلدارات -

 األقسام   -

 مدير إدارة املوارد البشرية 

 مدير ادارة شؤون الطلبة 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم اإلملام الكافي بالحقوق 

والواجبات يؤدي إلى القيام ببعض 

األنشطة التي تتعارض مع تلك 

 الحقوق والواجبات

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

 قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توعية أعضاء هيئة التدريس  .1

واملوظفين والطلبة بحقوقهم 

 وواجباتهم. 

إقامة ندوات ودورات وورش  .2

عمل توضح تلك الحقوق 

 والواجبات.         

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

عدم وعي اعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة بحقوقهم  نوع الخطر:

 وواجباتهم 

 األقسام  -اإلدارات  –الكليات  مكان الخطر:

 مدير إدارة املوارد البشرية  حدوث الخطر(:الشخص املسؤول )لالتصال به عند 

  7646 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة املوارد البشرية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 تزويد اعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة باللوائح الخاصة بالحقوق والواجبات.  .1

 وضع تلك اللوائح في املوقع اإللكتروني للجامعة.  .2

 عمل ورش العمل والدورات واللقاءات التي توضح الحقوق والواجبات للجميع.  .3

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 األضرار التي سببهاإنهاء الخطر والتخلص من 

 إلزام أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة باإلطالع على اللوائح الخاصة بالحقوق والواجبات.  .1

 أخذ تعهد على الجميع بأنه أطلع على الحقوق والواجبات الخاصة به.  .2

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

إجراء لقاء تعريفي في بداية كل فصل دراس ي يوضح للطبة واألساتذة واملوظفين جميع الحقوق والواجبات الخاصة  .1

 بهم. 

 إجراء ورش العمل خالل الفصل الدراس ي ملناقشة مختلف الجوانب القانونية.  .2
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 قضايا ضد الجامعة     لخطر:  رفعا

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 رفع قضايا ضد الجامعة    

 الكليات  -

 اإلدارات -

 األقسام   -

 مدير الشؤون القانونية 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

التعقيد أو اإلهمال من بعض 

اإلدارات داخل الجامعة يؤدي في 

بعض األحيان إلى رفع قضايا ضد 

 الجامعة

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

 قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

 التوعية باألنظمة والقوانين.  .1

التأكد من قانونية القرارت  .2

 املتخذه في مختلف القضايا. 

عرض العقود واإلتفاقيات التي  .3

تعقدها الجامعة على اإلدارة 

 القانونية.          

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 رفع قضايا ضد الجامعة نوع الخطر:

 األقسام  -اإلدارات  –الكليات  مكان الخطر:

 مدير الشؤون القانونية  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

  7880 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة الشؤون القانونية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 التفاهم مع رافع القضية.  .1

 معرفة القضية ومتابعتها مع الجهات القضائية.  .2

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 إعداد خطة للمرافعة والرد على القضية.  .1

 متابعة مع الجهات املختصة.  .2

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 معرفة اإلجراءات القانونية للتقاض ي. .1

 إقامة ندوات وورش عمل توضح الجوانب القانونية للعقود واإلتفاقيات.  .2
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 الخطر:  خطر انتهاك الحقوق الفكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 خطر انتهاك الحقوق الفكرية

 الكليات  -

 اإلدارات -

 األقسام   -

 مدير الشؤون القانونية 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

استخدام أو أقتباس املحتوى 

الفكري )مطبوع أو مكتوب أو 

منشور عبر اإلنترنت( بدون اإلشارة 

 للحقوق 
ً
إلى املصدر يعد انتهاكا

 الفكرية.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

 قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

التأكد من مصدر املحتوى  .1

 الفكري. 

في حالة حصول انتهاك للحقوق  .2

الفكرية يتم إحالة املنتهك إلى 

 اللجنة التأديبية في الجامعة.

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 انتهاك الحقوق الفكرية  –مخاطر قانونية  نوع الخطر:

 األقسام  –اإلدارات  –الكليات  مكان الخطر:

 مدير الشؤون القانونية  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

  7880تحويلة:  بالشخص املسؤول:وسائل االتصال 

 إدارة الشؤون القانونية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 التأكد من مصدر املحتوى الفكري.  .1

 تشكيل لجنة للتأكد من صحة عملية اإلنتهاك.  .2

 يتم الرفع إلى مدير الجامعة وإحالة املنتهك إلى اللجنة التأديبية. في حالة ثبوت عملية اإلنتهاك .3

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 عدم اعتماد املحتوى الفكري املنتهك.  .1

 إحالة املنتهك إلى اللجنة التأديبية.  .2

 توجيه إنذار خطي من اللجنة العلمية وعدم قبول أي محتوى علمي مقدم من الشخص املنتهك.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 توعية أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة بخطورة ظاهرة انتهاك الحقوق الفكرية.  .1

 مي وطريقة حفظ الحقوق الفكرية. إقامة الندوات وورش العمل للتعريف بأساسيات البحث العل .2

 تعريف الطلبة بطريقة اإلقتباس الصحيحة وذلك خالل األسبوع التعريفي والذي يقام في بداية كل فصل دراس ي. .3

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل
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 فقدان الوثائق لعدم تأمين الحماية الالزمة للمحافظة عليها الخطر:  خطر 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

خطر فقدان الوثائق لعدم تأمين 

 الحماية الالزمة للمحافظة عليها

 إدارة الجامعة  -

 الفروع  -

 الكليات  -

 اإلدارات -

 األقسام   -

 مدير اإلدارة املعنية 

 مدير الشؤون القانونية 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

اإلهمال في حفظ وإرسال الوثائق 

الرسمية يعرضها للفقدان مما 

 يسبب أضرار مادية كبيرة.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

 قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

حفظ الوثائق الرسمية في  .1

أدراج خاصة في كل إدارة يتم 

 إغالقها ومراقبتها بإستمرار. 

حفظ نسخ إلكترونية من تلك  .2

الوثائق للرجوع لها عند 

 الحاجة. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 فقدان الوثائق لعدم تأمين الحماية الكافية لها.  نوع الخطر:

 األقسام -اإلدارات  -الكليات  -الفروع  –إدارة الجامعة  مكان الخطر:

 مدير الشؤون القانونية  –مدير اإلدارة املعنية  حدوث الخطر(:الشخص املسؤول )لالتصال به عند 

  7880تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة الشؤون القانونية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 البحث عن الوثائق واستخدام النسخ اإللكترونية إن دعت الحاجة.  .1

2.  .
ً
 معرفة املتسبب في فقدان هذه الوثائق وإنذاره خطيا

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 استخدام النسخ اإللكترونية إن دعت الحاجة.  .1

 التأكد من تطبيق لوائح الجامعة فيما يخص الحفاظ على الوثائق.  .2

 توجيه اإلنذار الخطي للمتسبب في فقدان تلك الوثائق.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 إنشاء مركز خاص بحفظ الوثائق.  .1

 ق الرسمية. توعية املوظفين وأعضاء هيئة التدريس بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حفظ الوثائ .2
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 الخطر:  ظاهرة الغش لدى الطلبة .    

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 ظاهرة الغش لدى الطلبة .    
 الكليات  -

 األقسام األكاديمية   -

 عميد الكلية املعنية 

 رئيس القسم املعني 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

تتسبب ظاهرة الغش لدى الطلبة 

بعواقب قانونية للطالب/الطالبة كما 

تعكس سلوك غير مرغوب يجب 

 معالجته.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

 قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توعية الطلبة باألنظمة واللوائح  .1

 الجامعية. 

ضرورة اطالع الطلبة على  .2

 الالئحة التأديبية. 

ضرورة تفعيل املجالس واللجان  .3

 التأديبية في الجامعة. 

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 ظاهرة الغش لدى الطلبة نوع الخطر:

 األقسام األكاديمية  –الكليات  مكان الخطر:

عند حدوث الشخص املسؤول )لالتصال به 

 الخطر(:

 رئيس القسم املعني  –عميد الكلية املعنية 

  7875تحويلة:  الحاسب اآللي : كلية دراساتعميد  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

  7872تحويلة:   :كلية دراسات إدارة األعمال

  7511تحويلة:    : كلية الدراسات اللغوية

 عمادة شؤون الطالب  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 لبة باللوائح واألنظمة الجامعية.توعية الط .1

 وضع هذه اللوائح واألنظمة على موقع الجامعة الرسمي على اإلنترنت.  .2

 تشكيل املجالس واللجان التأديبية عند الحاجة لذلك. .3

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 إحالة الطالب/الطالبة إلى املجلس التأديبي.  .1

 تفعيل أنظمة ولوائح الجامعة للحد من تفش ي هذه الظاهرة.  .2

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر
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 توعية الطلبة بالالئحة التأديبية اثناء اللقاء التعريفي الذي يتم عقده في بداية كل فصل دراس ي.  .1

 ضرورة التشديد في مراقبة اإلختبارات.  .2

 عقد ورش العمل واملحاضرات والندوات ملناقشة الظاهرة وطرق الحد منها.  .3
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 مخاطر السمعة

 الخطر:  مخاطر السمعة األكاديمية

 الشخص املسؤول بيانات املوقع املحتملالخطر 

 مخاطر السمعة األكاديمية

 الكليات  -

 اإلدارات  -

 األقسام   -

وكيل الجامعة للشؤون 

 األكاديمية

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

تدني جودة البرامج األكاديمية وعدم موائمتها ملتطلبات التنمية  .1

 وسوق العمل. 

2.  
ً
انخفاض مستوى الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة قياسا

 بالجامعات األخرى. 

أعضاء هيئة التدريس غير مدربين على أساليب التدريس  .3

 الحديثه. 

 تدني جودة مصادر التعلم.  .4

فشل بعض البرامج األكاديمية في الحصول على اإلعتماد  .5

 األكاديمي. 

 تدني مستوى تقويم الطالب.  .6

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o خفضمن 

o صحي 

o  وثائق

 ومعلومات

o قانوني 

 سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o  منشاءات

 ومرافق

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

إعادة النظر في جودة البرامج كي تواكب متطلبات التنمية  .1

 وسوق العمل. 

دفع عمداء الكليات للوفاء بمعايير الجودة األكاديمية  .2

 األكاديمي.  والحصول على اإلعتماد

 تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين.  .3

 توفير التخصصات املطلوبة لسوق العمل.  .4

 عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين.  .5

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة.  .6

تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرق مناسبة لتقويم  .7

 ير عاملية. الطالب بناء على معاي

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر السمعة األكاديمية نوع الخطر:

 األقسام   - اإلدارات - الجامعة العربية املفتوحة: الكليات مكان الخطر:

 وكيل الجامعة للشوؤن األكاديمية الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

        7801تحويلة:  االتصال بالشخص املسؤول:وسائل 

 وكالة الجامعة للشوؤن األكاديمية الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 مراجعة البرامج األكاديمية ومدى مواكبتها لسوق العمل.  .1

 مراجعة مدى التزام عمداء الكليات بتطبيق معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي.  .2

 مراجعة وتعديل البرامج التي لم تحصل على الجودة واإلعتماد األكاديمي .  .3

 إيقاف القبول في البرامج األكاديمية التي تثبت عدم مواكبتها للخطط التنموية.  .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 تحديد األخطار املادية واملعنوية ووضع الخطط التصحيحية للبرامج األكاديمية املحتمل وقوعها في الخطر.  .1

 رفع مستوى آليات تقويم الطالب حسب الجهات العلمية والعملية واالعتماد على نظام اإلختبار اإللكتروني.  .2

 البرامج األكاديمية على اإلعتماد األكاديمي.الجامعة و اعالن حصول  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 رفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بأهمية الجودة واإلعتماد األكاديمي.  .1

 االهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على الطرق الحديثة في التدريس والتقويم.  .2

 االهتمام بالطالب وجودة املواد والوسائل التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل.  .3

 السعي نحو الحصول على االعتماد االكاديمي للبرامج. .4

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل
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 الخطر:  مخاطر السمعة البحثية  

 

 

 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر السمعة البحثية

 الكليات  -

 اإلدارات -

 األقسام  -

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

 العلمي 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

تدني جودة البحوث ومايترتب  .1

عليها من آثار على السمعة لدى 

 املجتمع والداعمين. 

قلة البحوث التي تخدم  .2

 املجتمع. 

 قلة الدعم املادي للبحوث. .3

قلة البحوث املنشورة في  .4

 مجالت علمية محكمة.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

 سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

تشكيل لجنة لدراسة جميع  .1

األبحاث الصادرة بأسم 

الجامعة  والتأكد من جودتها 

 ومدى تحقيقها لألهداف. 

التوصية بالبحث في مواضيع  .2

 لخدمة املجتمع. 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس  .3

على النشر في مجالت علمية 

 .
ً
 ومعنويا

ً
 محكمة ودعمها ماديا

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 مخاطر السمعة البحثية نوع الخطر:

 األقسام   -اإلدارات  -الجامعة العربية املفتوحة: الكليات  مكان الخطر:

 وكيل الجامعة للشوؤن األكاديمية الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

 7801تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 للشوؤن األكاديميةوكالة الجامعة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 تتخذها الجهة ملعالجة الخطر: االجراءات التي

 تشكيل لجنة علمية لها صالحيات تتعلق بمتابعة السمعة البحثية في الجامعة.  .1

 وضع معايير إلعتماد البحوث القابلة للنشر وعدم تمويل االبحاث التي ال ترقى للنشر وخدمة املجتمع.  .2

 تحديد نقاط القوة والضعف وأوجه القصور في مجال البحث العلمي بالجامعة.  .3

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 ارتفاع معدل األبحاث املنشورة في مجاالت عملية محكمة.  .1

 زيادة املشروعات التي تستفيد من نتائج البحث العلمي.  .2

 إظهار أثر األبحاث املقدمة لخدمة املجتمع والتنمية بشكل عام.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس في النشر بمجالت علمية محكمة.  .1

 دعم أعضاء هيئة التدريس لنشر األبحاث التي تسهم في تطوير املعرفة وخدمة املجتمع.  .2

 وسهولة الوصول إليها بما يسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة.توفير مصادر املعرفة  .3

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل
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 الخطر:  مخاطر االعالم 

 

 

 مخاطر اإلعالم

 الكليات  -

 اإلدارات  -

 األقسام -

 مدير العالقات العامة 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

املساس بسمعة الجامعة  .1

في صورتها لدى أفراد  ومايؤثر 

 املجتمع والوطن بشكل عام. 

نشر معلومات متضاربة عن  .2

 الجامعة. 

صعوبة التعامل مع األخبار  .3

املفبركة واملتضاربة وعدم وجود 

 آلية للتعامل معها.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

 سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه درء الخطرسياسة 

تعزيز دور إدارة العالقات  .1

 العامة وأدوات اإلتصال فيها. 

اعداد خطة للعالقات العامة  .2

بما يسهم في الحفاظ على 

الصورة املتميزة واملشرفة 

 للجامعة. 

وجود جهة رسمية محددة في  .3

الجامعة لديها الصالحيات 

للتعبير عن رأي الجامعة ونشر 

املعلومات في األخبار بصورتها 

 املتميزة. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر االعالم  نوع الخطر:

 االقسام  –اإلدارت  –الجامعة العربية املفتوحة: الكليات  مكان الخطر:

 مدير العالقات العامة  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

     7803تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة العالقات العامة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 عالجة الخطر:االجراءات التي تتخذها الجهة مل

 تحديد املعلومات واالخبار التي نالت من سمعة الجامعة وتهددها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  .1

نشر األخبار واملعلومات التي من شأنها توضيح الصورة املتميزة للجامعة بما يتناقض واملعلومات التي نشرت وتهدد  .2

 سمعة الجامعة. 

تحديد جهة تتولى أعداد مقترحات للرد على املعلومات واألخبار التي تهدد سمعة الجامعة ورفع تقريرها ملعالي مدير  .3

 الجامعة . 

 تحديد جهة معنية أو متحدث رسمي للجامعة للحديث عن ماتم نشرة من معلومات والرد عليها.   .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 ص من األضرار التي سببهاإنهاء الخطر والتخل

 وجود جهة تتولى متابعة املادة اإلعالمية التي تنشرها الجامعة.  .1

 الشفافية في نشر املعلومات واألخبار التي تعرضت لسمة الجامعة والرد املناسب عليها.  .2

 رفع مستوى الدعم املجتعي والرسمي للجامعة .  .3

 الجهات ذات العالقة في الجامعة بكافة االجراءات التي تم أتبعها ملعالجة الخطر وإزالته. أطالع .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 عدم السماح بنشر املعلومات واالخبار عن الجامعة ومنسوبيها إلى عن طريق املتحدث الرسمي للجامعة.  .1

 يجابية عن طريق نافذة واحدة لتجنب تضاربها. الحرص على نشر املعلومات الصحيحة واال  .2

 بالكوادر املؤهلة. فدها دعم وتعزيز دور إدارة العالقات العامة ور  .3

 حرص وتشجيع منسوبي الجامعة من موظفين وطالب على إظهار الصورة املتميزة واملشرقة للجامعة. .4
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 الخطر:  مخاطر السمعة اإلدارية 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 اإلداريةمخاطر السمعة 

 الكليات  -

 اإلدارات  -

 األقسام  -

 وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

ظهور أخطاء إدارية ومايترتب  .1

 . آثار عليها من

انخفاض مسوى االداء وتأخر  .2

 املعامالت. 

وجود تضارب في املهام وتزايد  .3

 النزاعات في العمل. 

عدم وضوح الهيكل اإلداري  .4

 واالجراءات املتبعة. 

االهمال وعدم االنضباط في  .5

 العمل.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

 سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

وجود جهة للرقابة اإلدارية  .1

 بالجامعة. 

لجميع الصالحيات املهام و وضوح  .2

 الجهات. 

وجود هيكل إداري واضح  .3

 ومناسب. 

تعيين جهة ملتابعة األداء وانجاز  .4

 األعمال. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر السمعة اإلدارية نوع الخطر:

 األقسام -  اإلدارات - الكليات مكان الخطر:

 وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

       7872تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 وكالة الجامعة للشؤون اإلدارية الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 تقييم األداء ملعرفة أوجة القصور واملشكالت وآثارها.  .1

 مراجعة الهيكل اإلداري واملهام والصالحيات ذات العالقة باملخاطر اإلدارية.  .2

 أتباع النظم واللوائح املتبعة في معالجة األخطاء واألضرار.  .3

4.  .
ً
 الحد من املشروعات التي ال تلتزم باملعايير املحدده مسبقا

 للوائح واإلنظمة. محاربة أوجة ال .5
ً
 فساد والقصور اإلداري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقا

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 تحديد األضرار الناتجة عن االخطاء اإلدارية وتوضيح أسبابها بموضوعية.  .1

2.  .
ً
 اتباع خطة وسياسات معينة ملنع تكرار األخطاء مستقبال

 وجود نظام فعال للراقبة اإلدارية والنظر في الشكاوي والتظلمات.  .3

 قيام إدارة الشؤون القانونية بدورها في اتخاذ االجراءات النظامية تجاة االخطاء اإلدارية. .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 لرقابة اإلدارية. تعزيز نظام ا .1

 تعزيز ثقافة محاربة الفساد اإلداري بالجامعة.  .2

 وضوح الصالحيات واملهام اإلدارية لتجنب االخطاء والصراعات التنظيمية.  .3

 االلتزام بالنظم واللوائح والقوانين التي تنظم االعمال في الجامعة.  .4

 االهتمام بتدريب وتطوير املوظفين لتفادي االخطاء ورفع االداء.  .5
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 مخاطر الحريق

 الخطر:  حريق ناتج من سوء تخزين مواد قابلة لإلشتعال

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

حريق ناتج من سوء تخزين مواد 

 قابلة لإلشتعال

 مستودعات الجامعة  -

 املباني  -

 الكليات  -

 الفروع -

 مدير التشغيل والصيانة

 الخطرنوع  مستوى الخطر وصف الخطر

سوء تخزين املواد القابلة 

لالشتعال يزيد من احتمالية 

 حدوث حريق

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

 حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

اصدار تعليمات بعدم تخزين  .1

املواد القابلة لالشتعال في 

األماكن الهامة وضرورة نقلها 

 إلى املستودعات. 

تطبيق شروط السالمة  .2

 حسب لوائح الدفاع املدني. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 حريق ناتج من سوء تخزين مواد قابلة لإلشتعال نوع الخطر:

 الفروع - الكليات - املباني - مستودعات الجامعة مكان الخطر:

 مدير التشغيل والصيانة الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

 0542360145جوال :  – 7621تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة األمن والسالمة –إدارة التشغيل والصيانة  املسؤولة عن معالجة الخطر:الجهة 

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

إدارة املشتريات ( واعداد تقرير مفصل   -إدارة األمن والسالمة –تكوين لجنة من أصحاب العالقة )إدارة الصيانة  .1

 عن املواد املخزنة وطريقة تخزينها وتوصيات لتحسين الوضع القائمة إن أمكن. 

 عمل الئحة باإلجراءات الالزم اتباعها لتجنب حدوث حريق.  .2

 متابعة تنفيذ الالئحة والتوصيات. .3

 

 :اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 ألضرار التي سببهاإنهاء الخطر والتخلص من ا

 اخالء املنطقة املتضررة.  .1

 تشغيل صفارات االنذار واالتصال على الدفاع املدني.  .2

 استخدام طفايات الحريق.  .3

 تجنب الدخان املتصاعد والذي قد يؤدي إلى اختناق.  .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 توعية املوظفين والطلبة عن االجراءات الالزم اتباعها في حال حدوث حريق ال سمح هللا.  .1

 تجنب تخزين املواد القابلة لإلشتعال في األماكن الهامة داخل الجامعة.  .2

 متابعة إجراءات السالمة ولوائح الدفاع املدني.  .3
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 الخطر:  خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق في بعض مباني الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

أجهزة للحماية من خطر عدم وجود 

 الحريق في بعض مباني الجامعة

 املباني الجامعية   -

 الكليات  -

 املستودعات -

 مدير إدارة األمن والسالمة 

 مدير إدارة التشغيل والصيانة

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم توفر أجهزة للحماية من 

الحريق أو أنظمة اإلنذار قد يتسبب 

 في خسارة مادية كبيرة 

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

 حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توفير أحدث األنظمة الخاصة 

باإلنذار من الحريق وأنظمة الحماية 

بشكل عاجل واصالح وصيانة 

 األعطال الناتجة من سوء التركيب.

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق في بعض مباني  نوع الخطر:

 الجامعة

 املستودعات - الكليات - املباني الجامعية مكان الخطر:

 مدير إدارة األمن والسالمة املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:الشخص 

   7683 – 7682 – 7681 – 7680 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة األمن والسالمة الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 إخالء املنطقة واإلتصال بالدفاع املدني. .1
ً
 في حال اندالع حريق ال سمح هللا يجب فورا

 حصر التلفيات واألضرار الناتجة من الحريق.  .2

 تحديد األسباب ومعالجتها.  .3

 متابعة صيانة األجهزة واملستلزمات الخاصة بالحماية من الحريق. .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 والتخلص من األضرار التي سببها إنهاء الخطر 

1.  .
ً
 اخالء املنطقة املتضررة فورا

 االتصال بالدفاع املدني.  .2

 استخدام الطفايات اليدوية.  .3

 اشعار اإلدارة عن طريق كتابة تقرير مفصل بالحادث.  .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 التأكد من جاهزية األنظمة الخاصة باإلنذار والحماية من الحريق.  .1

 التأكد من تواريخ طفايات الحريق وصيانتها باستمرار. .2

 توعية املوظفين والطلبة بضرورة إخالء املكان في حالة اندالع حريق.  .3

 عمل دورات توضح طريقة اخالء املباني واإلسعافات األولية واستخدام طفايات الحريق.  .4
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 الخطر:  حريق ناتج عن سوء تطبيق شروط السالمة في القاعات واملعامل 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

حريق ناتج عن سوء تطبيق شروط 

 السالمة في القاعات واملعامل

 القاعات الدراسية  -

 املعامل -

 املختبرات -

 مدير إدارة األمن والسالمة 

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

سوء تطبيق شروط السالمة في 

القاعات واملعامل والقاعات الدراسية 

قد يتسبب في اندالع حرائق ال سمح 

 هللا 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

 حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

توفير معدات االطفاء وأجهزة  .1

 اإلنذار. 

 توفير اللوحات اإلرشادية.  .2

تطبيق شروط السالمة حسب  .3

 لوائح الدفاع املدني. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 :إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

ناتج عن سوء تطبيق شروط السالمة في القاعات حريق  نوع الخطر:

 واملعامل

 املختبرات -املعامل  -  القاعات الدراسية مكان الخطر:

 مدير إدارة األمن والسالمة الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

   7683 – 7682 – 7681 – 7680 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة األمن والسالمة عن معالجة الخطر: الجهة املسؤولة

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 إدارة األمن والسالمة ( واعداد تقرير باملشكلة.  –تكوين لجنة من )إدارة التشغيل والصيانة  .1

 تحليل الوضع واتخاذ اجراءات للوقاية من حدوث حريق.  .2

 باملشكلة.متابعة تنفيذ توصيات التقرير الخاص  .3

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 حصر األضرار والتلفيات التي سببها الحريق.  .1

 اإلتصال مباشرة بالدفاع املدني وإخالء املنطقة املتضررة.  .2

 اطالق انظمة وانذارات الحريق.  .3

 الخطراإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث 

 تطبيق اجراءات وشروط السالمة املوجودة في لوائح الدفاع املدني.  .1

 صيانة انظمة الحريق وأجهزة اإلنذار.  .2

 توعية املوظفين والطلبة بما يجب عمله إذا حدث حريق ال سمح هللا.  .3

 التفتيش الدوري على املباني وكتابة تقارير توضح األخطار وطرق حلها.  .4
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 املخاطر املالية

 الخطر:  خطر انخفاض املوارد املالية الذاتية للجامعة 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

انخفاض املوارد املالية الذاتية 

 للجامعة

 الكليات  -

 األقسام األكاديمية  -

 إدارة استثمارات الجامعة  -

وكيل الجامعة للشؤون املالية 

 واإلدارية

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم توفر الدعم املالي من قبل القطاع 

الخاص قد يتسبب في انخفاض حاد 

 للموارد املالية للجامعة 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

 مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

التواصل الجيد مع رجال األعمال  .1

 ومسؤولي القطاع الخاص. 

املشاركة في املعارض واملؤتمرات  .2

وزيادة أنشطة التسويق للجامعة 

وحث رجال األعمال لتقديم 

الدعم للجامعة لتحقيق رسالتها 

 التعليمية. 

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 انخفاض املوارد املالية الذاتية للجامعة نوع الخطر:

 إدارة استثمارات الجامعة - األقسام األكاديمية - الكليات مكان الخطر:

 اإلدارة املالية الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

     7683 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 اإلدارة املالية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 دراسة الوضع الحالي وتحديد اإلجراءات الالزمة لزيادة املوارد املالية.  .1

 تحديد البدائل املناسبة لتحسين الوضع املالي.  .2

 تنفيذ الخطط املالية ومراقبة املصروفات واإليرادات.  .3

 البحث عن داعمين ملشروعات الجامعة.  .4

 زيارة رجال األعمال ومسؤولي القطاع الخاص وتعريفهم برسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها. .5

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 ال يوجد

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 البحث عن مصادر تحويل ملشروعات الجامعة. .1

 زيادة اإلنفاق على الحمالت التسويقية واملشاركة في املؤتمرات واملعارض التعليمية.  .2

 إكمال مشروعات املباني الجامعية في املدينة وجدة والدمام.  .3

 ض مع جودة التعليم. تسهيل إجراءات قبول الطلبة بما ال يتعار  .4

 استقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين في مختلف التخصصات التي توفرها الجامعة.  .5
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 الخطر:  خطر إدارة األصول واملوارد املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 خطر إدارة األصول واملوارد املالية

 الكليات  -

 األقسام األكاديمية  -

 اإلدارة املالية  -

وكيل الجامعة للشؤون املالية 

 واإلدارية 

 مدير اإلدارة املالية 

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم وجود إدارة جيدة ألصول 

الجامعة واملوارد املالية قد يؤدي إلى 

ضياع تلك األصول وانخفاض في 

 املوارد املالية.

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

 مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

اسناد إدارة أصول الجامعة ملن  .1

 تتوفر لدية خبرة كافية في املجال. 

 تنويع مصادر الدخل. .2

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 الخطر حال حدوثه إجراءات التعامل مع

 خطر إدارة األصول واملوارد املالية -مخاطر مالية  نوع الخطر:

 اإلدارة املالية مكان الخطر:

 مدير اإلدارة املالية الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

  7638تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 اإلدارة املالية  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 تحليل املخاطر املالية التي تواجه الجامعة ووضع مؤشرات لقياس مستوى تلك املخاطر.  .1

 تقديم الحلول واإلقتراحات التي تساهم في زيادة الدخل وتعظيم أصول الجامعة.  .2

 تنويع مصادر الدخل والبحث عن ممولين ملشاريع الجامعة.  .3

 اتباع أفضل املمارسات العاملية إلدارية األصول واملوارد املالية. .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 ال يوجد 

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 عقد الشراكات مع القطاع الخاص واإلستفادة من برامج املسؤولية اإلجتماعية التي تقدمها شركات القطاع الخاص.  .1

 تطوير آليات لقياس مستوى املخاطر املالية ومعرفة الخلل وتحديد طرق مواجهة املخاطر املالية املحتملة.  .2

 شأنها زيادة أصول الجامعة ومواردها املالية. تحديد أهداف مالية وتنفيذ البرامج وقياس النتائج التي من  .3
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 مخاطر املوارد البشرية

 

 الخطر:  خطر عدم املعرفة بالحقوق والواجبات بالنسبة للطالب 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

مخاطر عدم املعرفة بالحقوق والواجبات 

 بالنسبة للطالب
 مدير إدارة شؤون الطالب الكليات   -

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم معرفة الطالب لحقوقه في  .1

 الجامعة. 

عدم معرفة الطالب لواجباته تجاه  .2

 الجامعة. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

 موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

التأكيد على حرص الطالب باالطالع  .1

 على دليل الطالب الجامعي. 

عقد لقاءات وبرامج توعوية تعرف  .2

 بحقوق الطالب وواجباتهم 

تعزيز دور إدارة شؤون الطالب في  .3

توعية وأرشاد الطالب ملعرفة 

 حقوقهم وواجباتهم. 

اتباع اللوائح واألنظمة الخاصة  .4

 بشؤون الطالب بالجامعة. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر عدم املعرفة بالحقوق والواجبات بالنسبة للطالب نوع الخطر:

 إدارة شؤون الطالب مكان الخطر:

 شؤون الطالبمدير إدارة  الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

  7581تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة شؤون الطالب الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 اتباع األنظمة واللوائح املنظمة لشؤون الطالب بالجامعة.  .1

 إقامة الدورات وعقد اللقاءات التعريفية بحقوق وواجبات الطالب بالجامعة.  .2

 توضيح حقوق وواجبات الطالب ونشرها على واقع الجامعة ووسائل االتصال ذات العالقة.  .3

 أشاعة مبدأ العقاب ملن يخالف أنظمة ولوائح الجامعة من الطالب.  .4

 في اإللتزام باللوائح واألنظمة.وجود أنظمة تحفيز وتشجيع للط .5
ً
 الب األكثر تميزا

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 وجود دليل واضح للطالب يوضح فيه كافة الحقوق والواجبات.  .1

 التأكيد على الطالب بأن الحقوق حصانة وعليهم القيام بواجباتهم تجاه الجامعة.  .2

 تطبيق اللوائح واألنظمة لشؤون الطالب بفعالية.  .3

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 ايجاد دليل للطالب الجامعي يحتوي على كافة الحقوق والواجبات.  .1

 وجود دورات ونشرات توعوية وإرشادية لحقوق وواجبات الطلبة بالجامعة.  .2

 إقامة اللقاءات والندوات واملناسبات التي تهتم بالتعريف بحقوق الطالب وواجباتهم.  .3

 التأكيد على ضرورة اإللتزام باللوائح واإلنظمة لشؤون الطالب.  .4

 

  



 

 الجامعة العربية المفتوحة/ المملكة العربية السعودية بطر اخمالخطة إدارة  61

 

 

 الخطر:  مخاطر عدم وضوح سياسات املوارد البشرية في الجامعة 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

مخاطر عدم وضوح سياسات املوارد 

 البشرية في الجامعة

 الكليات -

 اإلدارات  -

 األقسام   -

  

 مدير إدارة املوارد البشرية 

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

عدم وضوح الصالحيات واملسؤوليات  .1

 للقياديين. 

تداخل املهام والسلطات للعمادات  .2

 واإلدارات املساندة لها.

عدم وجود سلم رواتب واضح  .3

للمتعاقدين من أعضاء هيئة 

 التدريس. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

 موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

وجود وصف وظيفي واضح للمهام  .1

والصالحيات لكافة اإلدارات على 

 مستوى الجامعة. 

تحديد أوجه التداخل في املسؤوليات  .2

 والصالحيات إليجاد حلول لها. 

اعداد سياسة ولوائح واضحة  .3

 وموحدة للتعيين. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر عدم وضوح سياسات املوارد البشرية في الجامعة نوع الخطر:

 األقسام   - اإلدارات -الكليات مكان الخطر:

 مدير إدارة املوارد البشرية الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

 7646 تحويلة: وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة املوارد البشرية الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 مراجعة األنظمة واللوائح والسياسات بما يتناسب ومصلحة الجامعة ومنتسبيها.  .1

 ايجاد نظام حوافز ومكافآت واضح وعادل لجميع إدارات الجامعة.  .2

 مراجعة سلم الرواتب واجراء التعديالت املناسبة.  .3

 وجود جهة من املختصين تهتم بتوصيف املهام والصالحيات لكافة املستويات بالجامعة.  .4

 الحرص على اتباع اللوائح واألنظمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. .5

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 التي سببهاإنهاء الخطر والتخلص من األضرار 

 وجود توصيف للمهام والصالحيات لجميع إدارات ومنسوبي الجامعة.  .1

 وجود نظام واضح وعاجل للحوافز والبدالت واملكافآت لجميع اإلدارات والكليات في الجامعة.  .2

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 االهتمام بتوصيف املهام والصالحيات عند التعيين.  .1

 تطبيق اللوائح واألنظمة فيما يتعلق بالحوافز والرواتب واملكافآت والترقيات على مستوى الجامعة.  .2

 وجود جهة محددة تهتم بوضع معايير االختيار والتعيين للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.  .3
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  التسرب الوظيفي الخطر:  مخاطر 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 مخاطر التسرب الوظيفي

 الكليات -

 اإلدارات  -

 األقسام   -

  

 مدير إدارة املوارد البشرية 

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

تسرب أعضاء هيئة التدريس  .1

 املتميزة والفعالة. 

تقاعد أعضاء هيئة التدريس وعدم  .2

 .
ً
 أو معنويا

ً
 تقديرهم ماديا

 رغبة التقاعد وطلبه إنهاء عقده.  .3

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

 موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

تشجيع أعضاء هيئة التدريس  .1

 .
ً
 ومعنويا

ً
 ودعمهم ماديا

وضوح السياسات التحفيز والترقية  .2

 للمعايير واللوائح. 
ً
 في الجامعة وفقا

وجود قوانين منظمة لعمل عضو  .3

 هيئة التدريس بالجامعة. 

وجود عدد كافي ألعضاء هيئة  .4

التدريس وسهولة الحصول على 

 البدالء في مختلف التخصصات. 

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر التسرب الوظيفي نوع الخطر:

 األقسام   - اإلدارات -الكليات مكان الخطر:

 مدير إدارة املوارد البشرية الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

 7646تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة املوارد البشرية الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 وضع حلول للحد من التسرب الوظيفي.  .1

 معرفة األسباب التي تقود إلى التسرب الوظيفي.  .2

 االجتماع مع عضو هيئة التدريس أو املوظف الراغب في أنهاء عقده ملعرفة األسباب.  .3

 توفير بديل مناسب للقيام بالعمل حتى يتم ضمان سير العمل .  .4

 ناسب في الوقت املناسب.االعالن عن الوظائف الشاغرة وتعيين الشخص امل .5

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 معرفة أسباب التسرب من خالل تشغيل لجنة على مستوى الجامعة لتحديد تلك األسباب.  .1

 البحث عن حلول للتسرب الوظيفي في الجامعة ورفها ملتخذ القرار.  .2

 إيجاد نظام حوافز فعال لتشجيع أعضاء هيئة التدريس.  .3

 وضع قوانين ولوائح وتطبيقها بفعالية للحد من ظاهرة التسرب.  .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم.  .1

 إيجاد بيئة عمل مناسبة داعمة ألعضاء هيئة التدريس ونشاطهم األكاديمي.  .2

 للوائح واألنظمة املتبعة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس.تو  .3
ً
 ضيح الحقوق والواجبات وفقا

 االستمرار في تحسين وتطوير وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  .4
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 املخاطر الطبيعية

 الخطر:  خطر األمطار والسيول 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 خطر األمطار والسيول 

 املباني الجامعية  -

 املستودعات  -

 مواقف السيارات  -

  

 مدير إدارة األمن والسالمة  

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

من املمكن أن تتسبب األمطار 

والسيول في اضرار مادية للمباني كما 

أنها قد تؤدي إلى احتجاز املوظفين 

 والطالب داخل املباني الجامعية.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

 طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

الصيانة الدورية لشبكة تصريف  .1

 مياة األمطار والتأكد من جاهزيتها. 

متابعة نشرات األحوال الجوية  .2

 ومعرفة الحالة الجوية بإستمرار. 

توفير أماكن اخالء في حال حدوث  .3

 أمطار غزيرة وفياضانات. 

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 األمطار والسيول  نوع الخطر:

 املواقف  –املستودعات  –املباني الجامعية  مكان الخطر:

 إدارة التشغيل والصيانة   - مدير إدارة األمن والسالمة  عند حدوث الخطر(:الشخص املسؤول )لالتصال به 

   7621 – 7683 – 7682 – 7681 – 7680 :تحويلة وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة التشغيل والصيانة  – إدارة األمن والسالمة الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 ملعالجة الخطر:االجراءات التي تتخذها الجهة 

 متابعة نشرات األحوال الجوية ومعرفة أوقات هطول األمطار.  .1

 التنبيه على جميع املوظفين والطلبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال هطول أمطار غزيرة.  .2

 تفقد املباني والتأكد من جاهزيتها ملواجهة مخاطر األمطار والسيول.  .3

 والتأكد من مخارج الطوارئ. تنظيف مجاري التصريف بإستمرار  .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 ال يوجد 

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 متابعة النشرات الجوية باستمرار.  .1

 اصدار تقارير يومية بالحالة الجوية املتوقعة.  .2

 التأكد من جاهزية املباني واملرافق األخرى ملواجهة املخاطر املحتملة.  .3

عمل دورات اسعافات أولية ومعرفة طرق األخالء الصحيحة للمباني وكيفية التعامل مع مخاطر األمطار الغزيرة  .4

 والسيول. 
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 الخطر:  العواصف والغبار

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 مخاطر العواصف والغبار
 املباني الجامعية  -

 املستودعات  -

 مدير إدارة التشغيل والصيانة

 مدير إدارة األمن والسالمة  

 

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

من املمكن أن تتسبب العواصف 

والغبار في حدوث أزمات ربو حادة 

لبعض املوظفين والطلبة كما 

يمكن حدوث أضرار مادية للمباني 

 والسيارات

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

 طبيعي 

o موارد بشرية 

o منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

 توفير عدة إسعافات أولية. .1

 توفير كمامات واقية. .2

وضع لوحات إرشادية  .3

للتعامل مع أخطار العواصف 

 والغبار. 

توعية املوظفين والطلبة  .4

بضرورة أخذ الحيطة والحذر 

 في حل هبوب العواصف. 

o   عال 

  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر العواصف والغبار نوع الخطر:

 املباني الجامعية واملستودعات  مكان الخطر:

 إدارة التشغيل والصيانة – مدير إدارة األمن والسالمة به عند حدوث الخطر(:الشخص املسؤول )لالتصال 

   7621 – 7683 – 7682 – 7681 – 7680 :تحويلة وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة التشغيل والصيانة – إدارة األمن والسالمة الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 ملعالجة الخطر:االجراءات التي تتخذها الجهة 

 متابعة األحوال الجوية ومعرفة أوقات هبوب العواصف والغبار بشكل يومي.  .1

 التنبيه على جميع املوظفين والطلبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حل هبوب العواصف والغبار.  .2

 تفقد املباني والتأكد من جاهزيتها ملواجهة مخاطر العواصف والغبار.  .3

 واملخارج والتأكد من مخارج الطوارئ.تنظيف املداخل  .4

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 ال يوجد

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 متابعة نشرات األحوال الجوية بإستمرار.  .1

 اصدار تقارير يومية بالحالة الجوية املتوقعة.  .2

 التأكد من جاهزية املباني واملرافق األخرى ملواجهة املخاطر املحتملة.  .3

عمل دورات اسعافات أولية وطرق اإلخالء الصحيحة للمباني وكيفية التعامل مع حاالت الربو وضيق التنفس وتوفير  .4

 املواد والتجهيزات الضرورة لذلك. 
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 مخاطر املنشآت واملرافق

 

 الخطر:  التوصيالت والتمديدات الكهربائية

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول املوقعبيانات  الخطر املحتمل

 مخاطر التوصيالت الكهربائية

 املباني الجامعية  -

 املستودعات  -

 الفروع الجامعية  -

 مدير إدارة التشغيل والصيانة

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

من املمكن أن تتسبب التوصيالت 

الكهربائية التالفة في حدوث صدمات 

 كهربائية أو حدوث حريق ال سمح هللا.

o   عال 

o  

 متوسط 

o  

o منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

 منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

التأكد من سالمة التوصيالت  .1

الكهربائية والكشف الدوري على 

 التمديدات.

استعمال األجهزة الكهربائية  .2

بطريقة صحيحة وعدم استخدام 

 التوصيالت التالفة أو الرديئة. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 مخاطر التوصيالت الكهربائية نوع الخطر:

 املباني الجامعية واملستودعات  مكان الخطر:

 مدير إدارة التشغيل والصيانة الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

                   0542360145جوال :  – 7621تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة التشغيل والصيانة الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:االجراءات التي 

 الصيانة الدورية لألجهزة وامللحقات الكهربائية.  .1

 تركيب نظام تأريض لألفياش الكهربائية واملخارج الخاصة بالطاقة الكهربائية.  .2

 التأكد من وجود أجهزة حماية ضد الصدمات الكهربائية. .3

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 من األضرار التي سببهاإنهاء الخطر والتخلص 

 ال يوجد 

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 التأكد من جودة التوصيالت الكهربائية.  .1

 التأكد من سالمة األجهزة الكهربائية وعدم استخدام األجهزة الرديئة أو أجهزة التسخين عالية الخطورة.  .2

 التأكد من أجهزة الحماية ضد الصدمات الكهربائية.  .3

 تنبية املوظفين والطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال التعرض للصدمات الكهربائية.  .4
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 الخطر:  تصدعات املباني 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 تصدعات املباني
 املباني الجامعية  -

 املستودعات  -
 مدير إدارة التشغيل والصيانة

 نوع الخطر مستوى الخطر وصف الخطر

قد تتسبب تصدعات املباني وظهور 

بعض الشروخ الناتجة من هبوط 

 التربة في خسائر مادية كبيرة. 

o   عال 

o  

o متوسط 

o  

 منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

 منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

في حالة املشاريع القائمة يجب  .1

التعاقد مع املكاتب االستشارية 

املتخصصة للتأكد من 

 مواصفات البناء. 

في حالة املباني املستأجرة يجب  .2

التأكد من املواصفات الخاصة 

 بتلك املباني. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 تصدعات املباني نوع الخطر:

 املباني الجامعية والفروع واملستودعات  مكان الخطر:

 مدير إدارة التشغيل والصيانة الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

   0542360145جوال :  – 7621تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة التشغيل والصيانة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 وضع لوحات تحذيرية حول األماكن املتصدعة.  .1

 تشكيل لجنة لتقييم األضرار وتحديد األسباب وطرق معالجتها.  .2

 اإلستعانة بالشركات املتخصصة في هذا املجال ملعالجة الخطر وإزالته. .3

 

 الخطر حال حدوثهاجراءات التعامل مع 

 إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها

 على األرواح واملمتلكات.  .1
ً
 التأكد من إخالء املنطقة املتضررة حفاظا

 تقييم الخطر وتحديد أسبابه وطرق عالجة. .2

 تكليف شركة متخصصة في هذا املجال ملعالجة التصدع. .3

 تقديم تقارير دورية عن سير العمل إلدارة الجامعة والحيلولة دون تكرار مثل هذه املخاطر.  .4

 اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي حدوث الخطر

 يجب التعاقد مع شركات استشارية وهندسية معروفة وذات خبرة في املجال.  .1

 عمل الصيانة الدورية للمباني واملرافق الجامعية األخرى. .2

 وظفين والطلبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة ظهور تصدعات أو تشققات في املباني. توعية امل .3

  



 

 الجامعة العربية المفتوحة/ المملكة العربية السعودية بطر اخمالخطة إدارة  73

 

 

 الخطر:  خطر انقطاع التيار الكهربائي

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص املسؤول بيانات املوقع الخطر املحتمل

 انقطاع التيار الكهربائي

 املباني الجامعية  -

 الفروع -

 الكليات  -

 املستودعات  -

 

 مدير إدارة التشغيل والصيانة

 الخطرنوع  مستوى الخطر وصف الخطر

قد يتسبب إنقطاع التيار الكهربائي في 

تعطل العمل واحتجاز بعض املوظفين 

 أو الطلبة في املصاعد الكهربائية. 

o   عال 

o  

o متوسط 

o  

 منخفض 

o صحي 

o وثائق ومعلومات 

o قانوني 

o سمعة 

o حريق 

o مالي 

o طبيعي 

o موارد بشرية 

 منشاءات ومرافق 

 تأثير الخطر حال حدوثه سياسة درء الخطر

وضع خطة شاملة ملواجهة حاالت  .1

 انقطاع التيار الكهربائي. 

 تأمين مولدات احتياطية. .2

التواصل مع طوارئ الكهرباء ملعرفة  .3

 األسباب وطرق حلها. 

   عال 

o  

o متوسط 

o  

o منخفض 
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 إجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 التيار الكهربائيخطر انقطاع  نوع الخطر:

 املباني الجامعية والفروع والكليات واملستودعات  مكان الخطر:

 مدير إدارة التشغيل والصيانة الشخص املسؤول )لالتصال به عند حدوث الخطر(:

    0542360145جوال:  – 7621تحويلة:  وسائل االتصال بالشخص املسؤول:

 إدارة التشغيل والصيانة  الجهة املسؤولة عن معالجة الخطر:

 االجراءات التي تتخذها الجهة ملعالجة الخطر:

 اإلتصال بطوارئ الكهرباء ملعرفة األسباب وتقديم بالغ رسمي بالحالة. .1

 التأكد من سالمة املبنى واألجهزة الكهربائية. .2

 رفع تقرير بالحالة إلدارة الجامعة. .3

 

 اجراءات التعامل مع الخطر حال حدوثه

 الخطر والتخلص من األضرار التي سببهاإنهاء 

 يجب التأكد من عدم وجود محتجزين في املصاعد الكهربائية.  .1

 التأكد من عدم وجود أسباب داخلية كاإللتماس الكهربائي أو الصدمات الكهربائية.  .2

 القيام باإلسعافات األولية لألشخاص املصابين إذا لزم األمر.  .3

 حدوث الخطر اإلجراء الواجب اتباعه لتفادي

 القيام بالصيانة الدورية لشبكة الكهرباء في املباني.  .1

 تنبيه املوظفين والطلبة على عدم استخدام أجهزة كهربائية رديئة أو التأثير بشكل مباشر على التيار الكهربائي للمباني.  .2

ائي للمباني واملرافق الجامعية التأكد من املولدات اإلحتياطية وسالمتها وعمل تقارير دورية عن حالة التيار الكهرب .3

 األخرى. 

 


