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 المقدمة
 

من و السالمة على مجال األبد من التركيز  فال التعليمية المؤسسات اي تواجههتنتيجة للتغيرات و التحديات ال

والمرتبطة بإعمالها الداخلية  المحتملة مخاطرالمن  العديد من تواجههاالمؤسسات لما قد في هذه  وإدارة المخاطر

 والخارجية والتي البد من التعامل معها بكل جدية حتى تتمكن هذه المؤسسات لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها 

 التيوهداف المرجوة من المؤسسة ثار سلبية في تحقيق األأله  قد تكون يءحدوث شنه بأيمكن تعريف الخطر   .

تعنى بالممارسات دارة المخاطر إف ,بشرية ومعنويةحدوث خسائر مادية وأن تؤدي ايضا إلى من المحتمل  
التهديدات  قوم من خاللها المؤسسة بالتقليل من أثارالنظامية التي تختارها المؤسسة لطرق ذات تكلفة فعالة ت

لتكون ضمن المستويات المقبولة, وهي بذلك تتطلب وجود عملية قياس وتقييم للمخاطر  التي قد تواجه المؤسسة
من او الحد لتقليل ل األعمال التي تقوم بها المؤسسة إدارة المخاطر ب ترتبط .وتطوير استراتيجيات إلدارتها

لتطوير أعمالها وهو مجال متغير بشكل كبير نظرا  المستقبيلةاالستفادة من الفرص المحتمل حدوثها ومخاطرال

تسعى إدارة المخاطر إلى اهداف عدة من بينها, . للتغيرات الداخلية والخارجية التي تمر بها المؤسسات التعليمية

المحافظة على أضول المؤسسة لتحقيق مصالح المستفيدين, إحكام السيطرة والرقابة على األعمال واألنشطة 

لتي قد تسبب تهديدات مستمرة على المؤسسة وتحديد الحلول النوعية لها, تحديد اإلجراءات والتصرفات ا

الواجب إتباعها فيما يتعلق بمخاطر معينة, وحماية صورة المؤسسة التعليمية وصورتها امام المجتمع الداخلي 

 والخارجي.

ووجود التعليمية دارة المخاطر بالمؤسسة بد من وضع بعض االستراتيجيات إل الفإنه  نتيجة لذلك,

موظفين بمفهوم من طالب و المؤسسة يمنتسب توعيةالتركيز على دارتها وهداف واضحة ومعايير معينة إلأ

دارة المخاطر بالمؤسسة ودورهم في التقليل من هذه المخاطر كونهم إكذلك أهمية دارة المخاطر وإالخطر و

المخاطر المحتملة بالمؤسسة. وجود استراتيجيات للتقليل من المخاطر يعزز بالتقليل من  اساسيأ ايشكلون جزء

المرغوب تحقيقها وفقا للرسالة  بذلك تحقيق الرؤيةنشطة وستمرارية األاويساند أهداف المؤسسة مما يضمن 

 .هداف االستراتيجية للمؤسسةاألو

ع المخاطر التي قد تتعرض لها كلية ظهرت الحاجة إلى وجود هيكل عمليات إجرائية واضحة للتعامل م لذلك

التربية بالرستاق ودليل توضيحي لمنتسبي الكلية للتعرف على إجراءات إدراة المخاطر في الكلية والمساهمة 

 : في الكلية على نقاط عدة, من اهمهادارة المخاطر يشمل دليل العمل إلفي إنجاحها والحد من حدوثها. 

 يدات عامة وتشتمل على :هتم -

o الحاجة إلدارة المخاطر في المؤسسات التعليمية والمعايير المستخدمة فيها  

o ة المخاطر بالمؤسسات التعليمية .إدار 

o تعريف الخطر و إدارة المخاطر 

o الهدف من إدارة المخاطر 

  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر -

 سياسة الكلية في إدراة المخاطر واإلجراءات المرتبطة بها -

 في الكلية المخاطر رة عملياتاهيكل إدو المخاطرخطوات إدارة  -

 سجالت المخاطر واستراتيجيات التعامل معها في الكلية  -

 

 

 

 

 

 



 

 

  الحاجة إلدارة المخاطر في المؤسسات التعليمية والمعايير المستخدمة فيها

 
 تواجه المؤسسات التعليمية عادة تحديات داخلية وخارجية مثل:

 نظمة و القوانين بالمؤسسة.أتغيير بعض من اللوائح و ●

 و العنف.أمنية و تهديدات قد تعرض المؤسسة للتخريب أوجود مخاطر  ●

 و المؤسسة.أنقص الدعم المالي نظرا لتغير بعض السياسات المالية للدولة  ●

 التحول الظاهر في سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم. ●

 بالطلبة والمجتمع والمنسوبين.جود ضغوطات متعلقة تعدد الفرص و الخيارات و ●

 ظهور العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع بالوقت الراهن. ●

عضاء هيئة التدريس و كذلك ألو العلميةفي استقطاب الدعم للبحوث بين المؤسسات التعليمية نافس الت ●

 الطلبة المتميزين.

 . التعليمية ول والمختبراتارتفاع تكلفة التجهيزات التعليمية الحديثة الممكن استخدامها للفص ●

 عالمية.إقليمية وتسابق المؤسسات في الحصول على تصنيف متقدم بالتالي الحصول على مراكز  ●

 و تحديث بعض من مشاريع البنية التحتية الحديثة بالمؤسسة أبناء  إلى الحاجة  ●

 تنمية مستدامةو تعمل بها المؤسسة وجود تحديات بيئية وذلك من أجل المحافظة على بيئة طبيعية  ●

 .للجميع

 .قد يتعرض لها منتسبي المؤسسة التعليمية مراض وبائية محتملةوأوجود مخاطر صحية  ●

 للمؤسسات التعليميةمن والسالمة نظرا للتطورات الحالية مستلزمات األإلى تزايد الحاجة  ●

 المراجعات الخارجية الدورية وعمليات مراقبة الجودة ●

 التعليمية في تحقيق الرؤية االستراتيجية للدولة وضرورة زيادة مستوى فاعليتهاتزايد دور المؤسسات  ●

عدم وجود موظفين متخصصين في أغلب المؤسسات التعليمية في إدراة المخاطر وأهمية إدارة  ●

 المخاطر في تقوية مناعة المؤسسة التعليمية إتجاه المخاطر التي قد تواجهها.

 
توفير البيئة  المؤسسات نجاحا في من أكثرقد تعد التي تدير المخاطر بفاعلية  لمؤسسات التعليميةوبذلك فإن ا

نشطة التعليمية التربوية اآلمنة والسليمة الخالية من المخاطر. ويكمن التحدي الحقيقي في القدرة على ممارسة األ

خالل الوعي بأهمية والوظائف اليومية بأفضل شكل ممكن مع نشر هذه الممارسات لتشمل أهداف المؤسسة من 

دارة المخاطر ن المعيار العالمي إلإعضاء المؤسسة  ومنتسبيها. حيث أخطار و مضاعفاتها من قبل معرفة األ

(AS/NZS ISO 31000:2009  يوفر بعض من )ي دارة المخاطر ألرشادية إلساسيات و الخطوات اإلأ

إلدارة يعتمد على فاعلية الهيكل التنظيمي مؤسسة و الذي ركز على أن ) نجاح إدارة المخاطر في أي منشأة 

نشطة قطاعات أي أدارة المخاطر في جميع الهياكل التنظيمية وعمليات وإجراءات إو تضمين جميع المخاطر 

, وبذلك تبنت كلية التربية بالرستاق هذا المعيار كضرورة قصوى للتعامل مع  مؤسسة على جميع المستويات(

 .المخاطر المتوقعة في الكلية

 

 

 

 

 



 

 

 .. رطلمخاأنواع ا
 :امنه من الممكن تصنيف األخطار إلى أنواع عدة 

 

 

تي ترتبط  بشكل مباشر بما يتم داخل المؤسسة التعليمية  وتحتوي على عناصر عدة , وهي ال مخاطر داخلية

والبرامج  المستخدمةمن بينها تلك التي ترتبط باإلدارة وإنظمة العمل والمالية, والموارد البشرية, والتكنولوجيا 

  التعليمية والمستفيدين الداخليين.

والقطاع  كالمجتمع المحيط, وهي التي ترتبط بالمستفيدين واصحاب المصالح الخارجيين مخاطر خارجية

والقوانين السياسية والمالية والتشريعية والبيئية الحكومة التعليمي واالنظمة المحلية والدولية المرتبطة بالقطاع و

ة.عييوالمجتم
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 سياسة إدارة المخاطر واإلجراءات المرتبطة بها

  إدارة المخاطر سياسة -021

 (2018اكتوبر  وإعتماد إجراءتها في 2015يناير  )تم إعتمادها في

 

 األسس و األهداف:       -1

 

تتالزم المخاطر مع جميع األنشطة األكاديمية واإلدارية والتجارية ، لذا يجب على كل فرد في مجتمع الكليات معرفة 

ليس التخلص من هذه المخاطر وإنما توفير  كيفية إدارة المخاطر ، حيث تقر الكليات بأن الهدف من إدارة المخاطر

الوسائل الهيكلية لتحديد األولويات وإدارة المخاطر التي تتعلق بمباشرة األنشطة االعتيادية للكليات ، حيث يتطلب ذلك 

رة إيجاد التوازن بين تكاليف إدارة الخطر وبين الفوائد المتوقعة من النشاط ، وقد تكون عواقب عدم إدارة المخاطر خط

 وتؤدي إلى مقاضاة الكليات و اإلساءة إلى سمعتها .

 

توفر هذه السياسة إطار عمل للكليات في سبيل تحديد المخاطر وذلك للتقليل من تأثيرها على التجربة التعليمية المخطط 

تي تتضمن لها ، كما أنها توفر بعض اإلرشادات والمبادئ العامة إلدارة المخاطر وذلك لحماية ممتلكات الكليات ال

 األشخاص والموارد المالية والممتلكات باإلضافة إلى سمعة الكلية .

 

 التعريفات:    -2

 

 ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :    

 المخاطر : فرصة حدوث شي قد يكون له تأثير على األهداف ، ويتم قياسه عن طريق العواقب و االحتمالية 

 

األثر : نتيجة حدث او موقف معين يتم التعبير عنه بشكل كمي أو كيفي ، ويتضمن ذلك الخسائر و اإلصابات والسلبيات 

 وقوعها نتيجة حدث معين . أو المكاسب ، وقد يكون هناك نطاق واسع من النتائج الممكن

 اإلحتمالية :هو الوصف الكيفي أو ما يعني اإلمكانية والتكرار .

 تقييم المخاطر : العملية الشاملة لتحليل المخاطر وتقييمها .

 إدارة المخاطر : العمليات التي يتم اتخاذها لتحقيق اإلدارة الفعالة للمخاطر والفرص الممكنة .

اختيار الخيارات المناسبة و تنفيذها من أجل التعامل مع المخاطر ، وتتضمن خيارات المعالجة  معالجة المخاطر : عملية 

 واحد من الخمس االستراتيجيات التالية أو مزيج منها :

 تجنب المخاطر . -

 تقليل احتماليه وقوعها . -

 تقليل عواقب وقوعها . -

 نقل المخاطر . -

 إبقاء / قبول المخاطر . -
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التطبيق المنهجي إلدارة السياسات واإلجراءات و الممارسات وذلك من أجل وضع السياق و  عملية إدارة المخاطر :

 تحديد وتحليل وتقييم ومتابعة المخاطر واإلبالغ عنها .

سجل المخاطر ذات المستويات العالية : سجل يتضمن المخاطر التي تم تقييمها على أنها ذات إمكانية أكبر للتكرار أو 

 بالتالي تتطلب اهتمام خاص. الي والتأثير الع

 محتوى ومبادئ السياسة:      -3

 

تعتبر الكليات عملية إدارة المخاطر عنصرا مهما ضمن إطار عمل ممارسات اإلدارة الجيدة ، وذلك ألن  :  3.1

 تحديد و إدارة المخاطر يرتبط بشكل إيجابي مع تحقيق األهداف االستراتيجية للكليات .

 إدارة المخاطر في الكليات المسؤوليات التالية :تتضمن أنشطة  : 3.2

 وضع السياق االستراتيجي والتنظيمي الذي تتم من خالله عمليات إدارة المخاطر في الكليات . .1

تحديد ماهية االحداث التي يمكن ان تنشأ وكيفية وسبب حدوثها ، وكذلك تحديد طرق التحكم الموجودة  .2

ما يتعلق باحتمالية حدوثها ومدى تأثيراتها وذلك ضمن سياق  باإلضافة إلى تحليل المخاطر في إطار

 طرق التحكم هذه .

تطوير خطط محددة إلدارة المخاطر و تنفيذها وذلك في مجال المخاطر ذات التأثير العالي ، أما  .3

 المخاطر ذات التأثير األقل سيتم النظر فيها و متابعتها .

ت التي قد تؤثر عليه ، حيث تتم المتابعة والمراجعة متابعة ومراجعة سجل المخاطر وجميع التغييرا .4

 خالل عمليات إدارة المخاطر .

التواصل والتشاور مع األطراف الداخلية والخارجية في المراحل المرتبطة بعملية إدارة المخاطر ويتم  .5

 ذلك بطريقة تُمكن الكليات من تقليل الخسائر و زيادة الفرص .

مسؤولية اإلشراف على نظام سليم للتحكم  –ن خالل لجنة المخاطر في الكلية م –يتحمل مجلس الكليات  : 3.3

 الداخلي الذي يدعم تحقيق خططها االستراتيجية .

 تقوم الكليات بكشف وقائي لتأثيرات المخاطر . :  3.4

لكليات سمعة اوكذلك المخاطر على االستراتيجية والتشغيلية والمالية تتضمن إجراءات المراجعةالمخاطر : 3.5

 ومدى التزامها. 

 يتم تضمين تقييم المخاطر و التحكم الداخلي في العمليات االعتيادية للكليات .  : 3.6

يتحمل المدراء اإلداريين واألكاديميين مسؤولية تشجيع الممارسات الجيدة إلدارة المخاطر وكذلك  : 3.7

 . مسؤولية تطبيقها

 4- التشريعات الموائمة :

 حدد يدير هذه السياسة .ال يوجد تشريع م

 ال يــــوجد  :راجع الم -5

 المالحق : -6

 الملحق أ : استمارة تقييم المخاطر  . -
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 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     :جهة االعتماد -7

 

 

 السياسة:تواريخ الموافقة على  -8

 

  م2015يناير  12  تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

  م2015يناير  12تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 م2015يناير  12 بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 م2019يناير  11  سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية    السياسة:الجهة الداعمة لهذه  -9

 

 لكليات العلوم التطبيقية ةالعامية المدير     صال:جهة االت -10

 

والتي تم إعتمادها بتاريخ  إجراءات سياسة إدارة المخاطر(  CAS-21المستندات المرتبطة بهذه السياسة: )  

 م.2018اكتوبر  18
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 هيكل إدارة عمليات المخاطر في الكلية

 

الخطوات المستخدمة في كلية التربية بالرستاق إلدارة عمليات المخاطر والتي الهيكيل التنظيمي االتي يبين 

تركز على نقاط عدة من اهمها التحديد الوضاح للمخاطر, والتحليل الدقيق واإلستجابة االنسب لها, والتتبع 

تعد بناء استانادا , ومن الجدير بالذكر بإن سجالت المخاطر في الكلية الدقيق للمخاطر ورفع تقارير دروية عنها

على جوانب عدة من بينها, التقييم العام للمخاطر مع بداية كل سنة مالية وعند مناقشة الخطة التشغيلية السنوية 

للكلية وايضا من خالل جلسات العصف الذهني المستمرة لموظفي الكيلة في إجتماعات مجالس األقسام 

ة.ها إعضاء مجلس إدارة الكليوالمراكز وايضا المسوحات العشوائية التي يقوم ب
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 مركز الطواريء والمخاطر ولجنة إدارة األمن والسالمة والطواريء والمخاطر

 

لتي تشكلت تشكلت في الكلية عدة لجان مرتبطة بإدارة المخاطر واألمن والسالمة والطواريء ومن أهمها, لجنة األمن والسالمة الرئيسية في الكلية وا

( ويتراسها المدير المختص بمكتب العميد والتي جاءات نظرا للحاجة الملحة لوجود فرق عمل جاهزة للتعامل مع حاالت 3/2018بقرار إداري رقم )

خالء األالطواريء والكوارث التي قد تتعرض لها الكلية ومنتسبيها وتتكون هذه اللجنة من ثالث فرق رئيسية وهي: فريق المكافحة واإلنقاذ, وفريق 

و من يخوله واإلسعاف, وفريق األمن وااليواء والتوعية , باالضافة إلى لجنة الصحة والسالمة ولجنة إدراة المخاطر التي تدار من قبل مجلس الكلية ا

 العميد بإدارتها.

 للتواصل مع لجنة الطوارئ واألمن والسالمة في ساعات العمل على االرقام التالية:

 24774823او  26774803او  26774824او  26774814-

 : ةالتالي ألرقاموخارج ساعات العمل على ا

- 0096890182181 

- 0096891322562 
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 سجل المخاطر في الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)وتشتمل على موارد بشرية لالكاديميين , فكرية وبحثية,  معرفية-2)يشتمل على مالي, إستثماري, موارد بشرية للموظفين, قانوني, تقنية معلومات, سمعة الكلية, اإلدارية (  إدراي, مالي وتقني-1*اصناف المخاطر:

 غيرها-5شؤون طلبة , -4ولوجي, إشعاعي, طبي, صحي, طبيعي, كهربائي, إنشائي( )تشتمل على كيميائي, بي طواريء وكوارث-3سمعة الكلية, االكاديمية والبحثية, قانونية اكاديمية وبحثية(, 

 = عال جدا5=عال   ,    4=متوسط, 3=منخفض, 2= نادر, 1** 

 risk.rus@cas.edu.om:   ***ترسل استمارة سجل المخاطر لضابط إدارة المخاطر على االيميل التالي

 من داخل الكلية 814/823/803للتواصل مع لجنة المخاطر: عبر االيميل اعاله او المحوالت التالية 

 

 

 

 

 

صنف  م.
 *الخطر

إسم 
 الخطر

وصف الخطر 
 وسببه

إحتمالية  وصف التأثير
حدوث 

-1الخطر )

5**) 

 درجة
ومستوى 

الخطر 

(1-5**) 

الضوابط 
والحلول 
الحالية 

للوقاية من 
 الخطر

استراتيجية 
وعناصر 

 معالجة الخطر

المسؤول عن 
إجراءات منع 

)متابعة  الخطر

ومراقبة وتحديث 
 بيانات المخاطر(

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

mailto:risk.rus@cas.edu.om
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 تصنيف وسجالت المخاطر في الكلية

 

تم التوزيع حسب /مستمر متى ما لزم األمرث بشكل يتحدالمه من أقسام الكلية ومراكزها(: يتم الجدول/ سجالت المخاطر في كلية التربية بالرستاق )حسب ما تم إست
 الكليةالمخاطر المرتبطة بكل قسم او مركز أكاديمي او مساند او إداري لسهولة التعرف عليها ومتابعتها من قبل المعنيين األقسام والمراكز في 

صنف  م.
 الخطر*

جهة وموقع  إسم الخطر
 حدوث الخطر

وصف الخطر 
 وسببه

إحتمالية  وصف التأثير
ث حدو

-1الخطر )

5**) 

درجة 
ومستوى 

الخطر 

(1-5**) 

الضوابط 
والحلول 
الحالية 

للوقاية من 
 الخطر

استراتيجية 
وعناصر معالجة 

 الخطر

المسؤول عن 
إجراءات منع 

 الخطر

 مخاطر مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي

1 

 

بة
طل

ن 
ؤو

ش
 

العزوف عن 
المشاركة في 

 فعاليات المركز

مركز التدريب 
 والتوجيه الوظيفي

عزوف الطلبة عن 
المشاركة في 

الفعاليات الهادفة 
التي ينظمها المركز 
بسبب وجود العديد 

من الفعاليات في 
الكلية في نفس 

 الوقت

عدم قدرة 
المركز إلى 

تحقيق أهدافه 
وبالتالي التأثير 

على قدرة الكلية 
 لتحقيق أهدافها

إعداد  3 3
)إستمارة  

فعاليات 
(معتمدة  قبل 

بداية كل فصل 
لجميع  
 المراكز

متابعة تفعيل 
االستمارة 

واالمتناع عن 
دعم اي نشاط 

خارج عن الخطة 
 المعتمدة

رئيس مركز 
التدريب 
والتوجيه 
 الوظيفي
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2 

 

ي
مال

 و
ي

ر
دا
إ

 

عدم وجود موارد 
كافية مخصصة 
كالمخصصات 
المالية لفعاليات 

 المركز

مركز التدريب 
 والتوجيه الوظيفي

محدودية وقلة 
الورش والفعاليات 
الهادفة بسبب قلة 

الموارد المخصصة 
للفعاليات والتي قد 

تؤدي الى عدم 
اكتساب الخريجين 

للمهارات 
الضرورية لسوق 

 العمل

عدم قدرة 
المركز إلى 

تحقيق أهدافه 
وبالتالي التأثير 

على قدرة الكلية 
 لتحقيق أهدافها

توفير - 3 3
فعاليات بحجم 

الموارد 
المتوفرة ولكن 
ذات مضمون 

 اشمل 
المطالبة -

 بزيادة الموارد
توفير الدعم  -

المالي من 
مؤسسات 

القطاع 
 الخاص

االستفادة من 
الكفاءات 
الموجودة 

بالكلية ال سيما 
من أعضاء 

 هيئة التدريس

متابعة المطالب  -
 بزيادة الموارد

البحث عن دعم -
 خارجي دائم

رئيس مركز 
التدريب 
والتوجيه 
 الوظيفي

3 

ي 
ر
دا
إ

 

عدم وجود كفاءات 
بشرية مؤهلة 

 لتنفيذ مهام المركز

مركز التدريب 
 والتوجيه الوظيفي 

صعوبة الحصول 
على كوادر قادرة 

لتأدية مهام المركز 
 كالتصميم 

 

عدم قدرة 
المركز إلى 

تحقيق أهدافه 
وبالتالي التأثير 

على قدرة الكلية 
 أهدافهالتحقيق 

البحث عن - 2 2
مصممين من 
الطلبة او من 
 خارج الكلية

تفعيل القسم -
المعني بالكلية 
لعمل تصاميم 

اإلعالنات قدر 
 االمكان

زيادة فاعلية قسم 
الوسائل التعليمية 
والمطالبة بزيادة 

الكادر المؤهل 
 الداء هذه المهام

رئيس مركز 
التدريب 
والتوجيه 
 الوظيفي

رئيس مركز 
 علممصادر الت
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4 

ي 
قن
ت

ي 
ر
دا
إ

 

 عدم 
توفر قاعدة بيانات 
 للطلبة والخريجين  

مركز التدريب 
 والتوجيه الوظيفي

عدم وجود قاعدة 
بيانات موثوقة 

لمركز التدريب 
والتوجيه الوظيفي 

للحصول على 
بيانات الطلبة 

ومتابعة حاالتهم 
 والتواصل معهم

صعوبة التواصل 
مع الخريجين 

والطلبة لإلعالن 
عن فعاليات 

المركز والفرص 
 الوظيفية 

فتح نافذه  3 3

 SISلبرنامج 

في مركز 
التدريب 

لقراءة بيانات 
الخريجين 

 والطلبة

إعداد قاعدة 
بيانات خاصة 

لمركز التدريب 
منبيقة من بيانات 
 القبول والتسجيل

رئيس مركز 
التدريب 
والتوجيه 
 الوظيفي

5 

بة
طل

ن 
ؤو

ش
 

 

عدم القدرة على 
توفير فرص 
تدريبية كافية 

 للطلبة

مركز التدريب 
 والتوجيه الوظيفي

عدم وجود قنوات 
اتصال مباشر مع 
قطاعات العمل و 
عدم تفعيل صفحة 
التوجيه الوظيفي 

بموقع الوزارة 
والذي يؤدي الى 

صعوبة توفير 
فرص تدريبية 

 حقيقية للطلبة

محدودية 
المهارات 

التطبيقية العملية 
للطلبة وعدم 

جاهزيتهم لسوق 
 العمل

البحث عن - 4 4
الفرص 

المتاحة في 
المحافظة 
بالزيارة 
المباشرة 
للجهات 
 المختلفة

فتح قنوات -
اتصال 

واتفاقيات 
وشراكة مع 

قطاعات 
 العمل

تفعيل صفحة -
التوجيه الوظيفي 
في موقع الوزارة 
وعرض الفرص 
تدريبية المتوافرة 

 لبةلجميع الط

رئيس مركز 
التدريب 
والتوجيه 
 الوظيفي
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6 

بة
طل

ن 
ؤو

ش
 

 

عدم توظف العديد 
 من خريجي الكلية

سوق العمل 
المرتبط 

 بمخرجات الكلية

عدم مالئمة 
مخرجات الكلية مع 
الواقع الحالي لسوق 

العمل نظرا 
للتغيرات السريعة 
في متطلبات سوق 

العمل, والذي يؤدي 
الى تكدس في 

 الخريجين

مخرجات تكدس 
الكلية وذلك يؤثر 
على سمعة الكلية 
لدة الطلبة الجدد 

 والمجتمع

تنفيذ برامج  4 4
تخصصية 
وتطبيقية 

تتناسب مع 
 سوق العمل

تسويق 
مخرجات 
الكلية عن 

طريق 
معارض 
 التوظيف

إعداد خطة 
استراتيجية 

تسويقية  طويلة ا
لبرامج الكلية 

 ومخرجاتها
رفع تقارير -

سنوية لمدراء 
 البرامج عن

وضع المخرجات 
في كل تخصص 

لتؤخذ بها في 
االعتبار عن 

طرح البرامج 
 الجديدة

رئيس مركز 
التدريب 
والتوجيه 
 الوظيفي

 مخاطر مركز الخدمات الطالبية

1 

مة
عا

 ال
حة

ص
ال

 

الصحة العامة 
واألمراض 

 المعدية

السكن الداخلي 
 والكلية

خلل في وظائف 
الجسم تسببها 

 بعضها العدوى 

انتقال العدوى  -
 لآلخرين

سوء الصحة -
 وعدم التركيز

تقديم تقارير - 4 2
طبية قبل 
اإللتحاق 

 بالكلية
_توفير عيادة 

 خاصة
_كراسي ذوي 

اإلحتياجات 
 الخاصة

_التوعية 
 والنشرات

_دورات في 
اإلسعافات 

 األولية

_الفحص المبكر 
قبل اإللتحاق 

 بالكلية
_خطة إنشاء 

 مصعد كهربائي

مركز 
الخدمات 
 الطالبية

2 

ئ 
ر
وا

ط

ث
ر
وا

وك
 

السكن الداخلي  التسمم الغذائي
 والكلية

تناول بعض 
الوجبات الغير 

 الصحية

وهن في الجسم -
ومضاعافات 

 صحية

نشرات عن - 3 1
 التغذية

منع الطلبات -
 الخارجية

أجهة الكشف -
عن صالحية 

 المواد المستخدمة
 تعمين الموظفين-

مركز 
الخدمات 
 الطالبية
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األكل -
 الصحي

التفتيش -
 المستمر

3 

ث
ر
وا

وك
ئ 

ر
وا

ط
 

السكن الداخلي  األمراض النفسية
 والكلية

خلل في شخصية 
اإلنسان بسبب 

تعرضه لضغوطات 
نفسية ومواقف 

 صعبة

 اكتئاب وقلق-
اإلنتحار عند -

 تضاعف الحالة
 _نفور األصدقاء

مراجعة - 4 1
األخصائي 

 النفسي
التعامل معه -

 بلطافه
إشراك أولياء -

 األمور

توفير أخصائي -
نفسي في الكلية 

 24على مدى 

ودراسة  ساعة
إجراء إختبارات 
نفسية دورية في 

 الكلية

مركز 
الخدمات 
 الطالبية

4 

ي
وك

سل
 

إنتشار السلوكيات  
 السيئة بين الطلبة

السكن الداخلي 
 والكلية

تصرفات غير الئقة 
تضر الشخص 

واآلخرين بسبب 
ضغوطات مختلفة 
ومرافقة أصدقاء 

 السوء

ضعف -
المستوى 
 الدراسي
_ابتعاد 

 األصدقاء
_ضعف الوازع 

 الديني
اإلحساس -

 بالنقص

نشرات - 4 3
وتوعيات 

 ومحاضرات
مقابالت -

شخصية 
 لتعديل السلوك

التحويل -
للمساءالت 

 الطالبية
إخطار أولياء -

 األمور
إشراكهم في -

األنشطة 
 المفيدة

وضع -
الملصقات 

التشجعية في 
لوحات 

 اإلعالنات

شهادة  اليعطى-
حسن سيرة 

 وسلوك

مركز 
الخدمات 
 الطالبية

5 

 /
ي 

دا
إ

ي 
مال

ي
قن
وت

 

عدم توافر عدد  
كاف من المشرفين 

السكن الداخلي 
 والكلية

نقص في الموارد 
البشرية في مجال 

اإلشراف على 

الضغط النفسي -
 على الموظف

ترحيل بعض - 3 3
األنشطة 

 للفصل القادم

تعيين موظفين -
 لكل نشاط

مركز 
الخدمات 
 الطالبية
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لتقديم الخدمات 
 المطلوبة  

الطالبات واإلشراف 
على األنشطة 

الطالبية بسبب قلة 
التعيين والتقاعد 

 والتأخر في اإلحالل

عدم إعطاء -
الطالب حقه في 

 النشاط
قلة اإلنجاز -

مقارنة بكثرة 
 األعباء

انتداب -
 موظفين

تعيين عدد كاف -
من الكادر 
 اإلشرافي

6 

ي 
مال

 /
ي 

دا
إ

ي
قن
وت

 

نقص التمويل 
الكافي لدعم برامج 

 األنشطة الطالبية

السكن الداخلي 
 والكلية

تقليل المصارف 
المالية المتعلقة 

باألنشطة بسبب 
 الظروف اإلقتصادية

تقليل الفعاليات -
 واألنشطة
_عزوف 

الطالب عن  
 المشاركة

قلة التعزيز -
 والتشجيع

خطة بديلة - 3 3
 بمصاريف أقل

اإلستعانة -
 بشركات

 راعية

إيجاد مصدر 
 مالي خارجي

 ثابت

مركز 
الخدمات 
 الطالبية

7 

ث
ر
وا

وك
ئ 

ر
وا

ط
 

اإلصابات 
الخطيرة للطالبات 

 في السكن

موقف خطر  السكن الداخلي 
تتعرض له الطالبات 

 في السكن 

 كسور أو الوفاة-
حالة صحية  -

 مزمنة

نشر التوعية - 5 2
 بين الطالبات

التوقيع على -
 قوانين السكن

حواجز عمل 
في األماكن 

 المرتفعة

_مبنى سكني 
 جديد أكثر حماية

التأمين على -
 حوادث الطلبة

مركز 
الخدمات 
 الطالبية

 مخاطر مركز القبول والتسجيل

1 

ة(
ري

ش
 ب
رد

وا
 م

( 
ي

ر
دا
إ

 

قلة الكادر 
بسبب  الوظيفي

التقاعد واإلستقالة 
 واإلنتقال

مركز القبول 
 والتسجيل

يوجد تناقص مستمر 
في الكادر الوظيفي 
مقارنة بحجم العمل 

ومرور بعض 
الموظفين بحاالت 

 اظطرارية 

ي
عال

 
ندب/نقل  4 4

موظفين من 
بعض الجهات 

 بالكلية

المطالبة من 
الجهات 

المسؤولة بتوفير 
كادر من 

 الموظفين .
التعاقد مع -

موظفين بنظام 
 االجر اليومي

رئيس مركز 
القبول 

 بالتنسيق مع
 العمادة و
الشؤون 
االدارية 

 والمالية بالكلية

2 

ي
ائ
ش
إن

 

 فقدان خطر
 خاصة( الوثائق
 لعدم )منها السرية
 الحماية تأمين

مركز القبول 
 والتسجيل

توجد ملفات مهمة 
جدا بمركز القبول 
والتسجيل )ملفات 

الطلبة، النتائج 

ط
س
تو

م
 

حماية أماكن  5 3
حفظ الملفات 

بكافة 
المستلزمات 

إنشاء مكان -
مخصص 

ومؤهل بكافة 
اإلحتياجات  

رئيس مركز 
القبول 

 بالتنسيق مع
 العمادة و
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وعدم  الالزمة
وجود مخزن ذو 

مواصفات 
 ومعايير مناسبة .

إلخ( إال  الفصلية..
أنه ال يوجد مخزن 

مهيء ذو مواصفات 
ومعايير معتمدة 
لألمن والسالمة 

بسبب قدم المبنى 
 الحماية تأمين وعدم

 للمحافظة الالزمة
  .عليها

وضمان عدم 
تعرضها 

للتلف بسبب 
تسربات المياه 

او اسياب 
 أخرى.

استخدام 
 الوسائل
المتاحة 

كاألدرج 
 واالرفف

لحقظ الوثائق 
-المهمة للطلبة 
حفظ البيانات 

والوثائق 
إلكترونيا كوسيلة 

 وقائية بديلة.
إنشاء منصة -

الكترونية لحفظ 
جميع الوثائق 

 الكترونيا

الشؤون 
االدارية 

 والمالية بالكلية

3 

ي
ائ
ش
إن

 

تشققات في مبنى 
مركز القبول 

 والتسجيل

مبنى مركز 
 القبول والتسجيل

قدم المبنى حيث أنه 
تم إنشاؤه منذ فترة 

طويلة وقد تعدى 
 العمر اإلفتراضي له

ط
س
تو

م
 

إجراء صيانة  5 3
 دورية

مخاطبة الجهة 
المختصة سواء 

في الكلية أو 
الوزارة إلنشاء 

مبنى حديث 
لمركز القبول 

 والتسجيل 

الشؤون 
االدارية 

والمالية, عميد 
الكلية ورئيس 
مركز القبول 

 والتسجيل

4 

ي
قن
ت

 

عدم وجود أنظمة 
فعالة إلعداد 

الجداول الدراسية 
أو لجداول 
 األمتحانات

مركز القبول 
 والتسجيل

أنظمة عدم وجود 
فعالة للجداول 

الدراسية أو لجداول 
األمتحانات تقلل من 
نسبة األخطاء وتزيد 
من فاعلية وكفاءات 

استخدام القاعات 
 واالكاديميين

ي
عال

 

استخدام - 3 3
األنظمة 

 الحالية
إعداد -

الجداول 
 بطريقة يدوية 

التعاقد مع -
جهات خارجية 

لتوفير أنظمة 
ذات جودة عالية 

لعمل الجداول 
اسية وجداول الدر

 األمتحانات

رئيس مركز 
القبول 

 بالتنسيق مع
 العمادة و
الشؤون 
االدارية 

 والمالية بالكلية

5 

ي
قن
ت

 

عدم وجود نظام 
بديل لنظام 

 (SISالطالب )

مركز القبول 
 والتسجيل

التوقف والبطيء 
المتكرر في نظام 
معلومات الطالب 

والتاخر في 
استخراج التقارير 
ذات الصلة والذي 

يؤدي إلى 

ي
عال

 

إجراء صيانة  4 3
دورية 

للمزودات 
 والشبكة

إستبدال ناظم 
معلومات الطالب 

 بنظام آخر جديد

رئيس مركز 
القبول 

 بالتنسيق مع
 العمادة و
الشؤون 
االدارية 

 والمالية بالكلية
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اإلنخفاض المستمر 
في كفاءة العمل في 

 المركز

6 

ي
ائ
ش
إن

 

عدم وجود مخرج 
 للطواريء

مركز القبول 
 والتسجيل

في حال تعرض 
ي عارض أل المبنى

مس  طبيعي أو 
فال يوجد كهربائي 

وقد مخرج طواريء
يتعرض بعض 

الموظفين أو 
المراجعين من داخل 

وخارج الكلية 
 للخطر.

ي
عال

 

إنشاء مخرج  5 3
 مؤقت

إنشاء مركز 
جديد ذو 

مواصفات 
ومعايير لألمن 

 والسالمة

الشؤون 
االدارية 
والمالية 

 بالتنسيق مع
 العمادة و

رئيس مركز 
 بالكليةالقبول 

7 

ي
يع

طب
 

خطر التسرب 
المائي ألجهزة 

وأنظمة دعم 
البرامج المرتبطة 
 بالقبول والتسجيل

غرفة البدالة 
المختصة ألجهزة 

مركز القبول 
 والتسجيل

البيانات وجميع فقد 
المعلومات المتعلقة 

بالطالب وهذا 
بدوره قد يوقف 

عمل جميع 
الموظفين والطلبة 

وأعضاء الهيئة 
 التدريسية.

ي
عال

 

نقل جميع  5 2
االجهزة 

الموجودة في 
غرفة البداله 

الى غرفة 
اخرى مهياة 
مثل مركز 

مصادر 
 التعليمية

صيانة غرفة 
البدالة بكافة 

المعايير وتقوية 
التواصل شبكة 

لسهولة 
االستخدام 

والحفاظ على 
 سرية المعلومات

رئيس مركز 
القبول 

 بالتنسيق مع
 العمادة و
الشؤون 
االدارية 
والمالية 
ومركز 

مصادر التعلم 
 بالكلية

8 

ي
ون

قان
 

 وعي عدم خطر
بقوانين  الطالب

وأنظمة ولوائح 
   الكلية

اقسام الكلية 
وأعضاء الهيئة 

 التدريسية

 عن البحث *عدم
 واألنظمة اللوائح

 بالكلية الخاصة
 وعي الطالب *عدم

بأنظمة وقوانين 

والذي قد  .الكلية

يؤدي إلى إخفاقهم 
في الحصول على 

الدرجة العلمية 
 المطلوبة

ي
عال

 

توفير اللوائح - 5 4
واالنظمة على 

 موقع الكلية
إلزام كل -

عضو هيئة 
تدريس 

باإلطالع على 
القوانين 

واألنظمة 
وموافاة 

 الوعي *بث
 باألنظمة
 بكل والقوانين
 المختلفة الوسائل

 الكلية. في
 دورات *إقامة
 تخاطب مختلفة

 الشرائح كل
بقوانين  معنية

 وأنظمة الكلية.

رئيس مركز -
القبول 

 مع بالتنسيق
–العمادة 

رؤساء االقسام 
األكاديمية كافة 

الموظفين 
األكاديميين 

والطالب 
 بالكلية.
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طالبهم 
كنموذج من 

التوعية 
 واإلرشاد.

التعرف -
باالنظمة 
واللوائح 

األكاديمية جزء 
إجباري من 

برامج االسبوع 
 التعريفي 

المجلس -
اإلستشاري 

 الطالبي

9 

بة
طل

ن 
ؤو

ش
 و

ية
كل

 ال
عة

سم
 

خطرخروج العديد 
من الطلبة من 

الكلية بسبب 
االنسحاب الجبري 

 أو الطوعي 

أقسام الكلية 
وأعضاء الهيئة 

 التدريسية

عدم الوعي -
بأألنظمة واللوائح 

األكاديمية ومتطلبات 
التخرج وتدني 

مستوى االداء لدى 
 الطلبة 

رغبة الطلبة -
باإللتحاق بجهات 

 أخرى

ي
عال

 

*بث الوعي  5 3
والنصح 
للطالب 

بضرورة 
التقيد باألنظمة 

والقوانين 
 بالكلية.

المتابعة الدورية -
اإلجبارية من 

المرشد 
 األكاديمي للطلبة

دراسة تحديات -
االنظمة واللوائح 

مع المعيين في 
وزارة التعليم 

 العالي
إشراك ولي -

االمر بقوة في 
متابعة الطالب 

 وتوجيهه

كافة الموظفين 
وأعضاء الهية 

التدريسية 
والطالب 

بالكلية 
واإلشراف 

العام من 
رئيس مركز 

القبول 
والتسجيل 
ورؤساء 
االقسام 

 االكاديمية

 تعلممخاطر مركز مصادر ال

خطر اختراق  1 1
األنظمة 

اإللكترونية 

(Hacking) 

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
مخاطر تقنية: -

االختراق 

(Hacking) 
الدخول الجبري -

وكسر الحواجز 
النارية الواقية 

للخوادم واألجهزة 
التي تخدم البرامج 

 واألنظمة.

 شلل في الشبكة.-
 سرقة البيانات.-
التحكم في -

 البيانات.

 عمل- 5 4
الترتيبات 

الفنية المهنية 
الالزمة من 
وضع جدر 

نارية وتصميم 
الشبكة بحيث 
تكون عصية 

على 
 االختراق..

تقصي -
التقنيات 

تقليل تأثير -
االختراق عن 
طريق عزل 

األنظمة 
المتضررة 

ة والتأكد من حماي
 األنظمة األخرى.

البدء بالبحث -
والتدقيق لتحديد 

أسباب االختراق 
ومداه، وتحديد 
مقدار الضرر 

قسم الحاسب -
 آللي.ا
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الجديدة 
والحديثة التي 

تمنع 
 االختراق.

متابعة األداء -
الفني لتقنيات 
 منع االختراق.

وإيجاد خططا 
 بديلة.

البدء بحل -
المشكال وحماية 

النظام من أي 
اختراق مماثل 

 مستقبلي.
إرسال تقرير -

عن المشكلة 
ومدى ضررها، 

وكيفية حلها 
ونوعية 

المستخدمين 
 والموظفين.

نظمة إقفال األ-
المخترقة أو 

عزلها حتى ال 
تتمكن من 

الوصول إلى 
غيرها أو التأثير 

 فيها.
استخدام أجهزة -

الُجدر النارية 
وأجهزة 

االختراق الشبكية 
إليقاف الهجوم 
ومنع الوصول 

 إلى األنظمة.
عدم تشغيل -

األنظمة 
المتضررة إال 
بعد اختبارها 

والتأكد من 
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خلوها من نقاط 
 الضعف.

خطر فيروسات  1 2
 البرامج واألجهزة

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
خطر تسّرب 

الفيروسات وهي 
برامج  إن اخترقت 
الخوادم ربما تسبب 

دمارا أو فقدانا 
للبيانات أو 

المعلومات أو غيرها 
من األضرار  التي 
 تسببها الفيروسات.

 شلل في الشبكة.-
 سرقة البيانات.-
التحكم في -

 البيانات.

توافر -  
إجراءات 
السالمة 
واألمن 

الخاصة 
 بالمعلومات.

وضع برامج -
مضادات 

الفيروسات قيد 
التشغيل لمنع 

الفيروسات 
التي تهاجم 

الخوادم 
واألجهزة 

الرئيسية في 
الكلية 

والقضاء 
 عليها.

الحد من -
ارتباط أجهزة 

الطالب 
ومنسوبي 

الكلية إال بعد 
التأكد من 
خلوها من 
 الفيروسات.

د من التأك-
نظافة األجهزة 
غير المرتبطة 

بالخادم 
الرئيس الذي 

تقليل تأثير -
الفيروس بفصل 
النظام أو عزله 
من قبل موظفي 

قسم الحاسب 
 اآللي.

فحص النظام -
وتحديد 

األضرار، 
وإمكانية إيجاد 

بدائل 
الستمرارية 

الخدمة في أثناء 
 حل المشكلة.

البدء بحل -
الفيروس 
وإزالته، 

واالستعانة 
بالنسخ 

االحتياطية إن 
لزم األمر 

وحماية النظام 
 ا يجب.كم
إرسال تقرقر -

عن المشكلة 
ومدى ضررها 

وكيفية حلها 
وتوعية 

المستخدمين 
 والموظفين.

قسم الحاسب 
 اآللي
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يبحث عن 
الفيروسات 

ويتخلص منها 
قبل الدخول 
واالرتباط 

بشبكة الكلية 
لتفادي 

اإلصابة 
 بالفيروسات.

تفعيل تحديث -
برنامج مضاد 

الفيروسات 
بطريقة 

أوتوماتيكية 
ألي جهاز 

مرتبط بالشبكة 
الرئيسة للكلية 

عن طريق 
 االرتباط بالـ

(Domin.) 

تنظيف األجهزة -
 المصابة .

عدم تشغيل -
األنظمة 

المتضررة إال 
بعد اختبارها 

والتأكد من 
خلوها من أي 

 فيروس.

خطر الدخول غير  1 3
المصرح به 

للمواقع 
 االلكترونية

الخوادم غرف 

(SERVERS) 
الدخول بطريقة غير 

مصرح بها الى 
االنظمة او البرامج 
او قواعد البيانات, 
وذلك عن طريق 

الحصول على اسم 
المستخدم او كلمة 
السر بطريقة غير 

 مشروعه.

استخدام شبكة -
الكلية للوصول 

إلى مواقع 
 محظورة.

التعامل مع -
أشخاص وهيئات 

محظورة عن 
طريق شبكة 

 الكلية.

توفير - 4 3
اجراءات 
السالمة 
واالمن 

الخاصة 
 المعلومات.

تعزيز -
اختبارات 

دورية لفحص 
امكانية 

الدخول غير 
 المصرح بهز

تقليل تأثير -
عن  االختراق

طريق عزل 
األنظمة 

المتضررة 
والتأكد من 

االنظمة  حماية
 االخرى.

تجهيز الفريق -
االمني المسؤول 
وتحديده حسب 
نوع االختراق 

في )االختراق 

قسم الحاسب 
 اآللي
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أنظمة الشبكة , 
أو االنظمة 

المساندة , أو 
 اختراق بدلي(.

البدء بالبحث -
والتدقيق لتحديد 

االختراق ومداه, 
وتحديد مقدار 

الضرر وايجاد 
 خطط بديلة.

البدء بحل -
المشاكل وحماية 

النظام من أي 
اختراق مماثل 

 مستقبلي.
ايقاف الحساب -

المستخدم مؤقتا 
أو تغير كلمة 

 السر.
االنظمة عزل -

المتضررة ان 
 وجدت.

خطر استخدام  2 4
النسخ غير 

االصلية من 
البرامج 

 االلكترونية

استخدام نسخ غير  حواسيب الكلية.
مصرح بها من 

البرامج واالنظمة 
التي تخدم التعليم, ما 
قد يسبب التوقف في 

لحظة ما خالل 
العمل, أو عدم 

المقدرة على اجراء 
البرامج, أعمال تلك 

بسبب توقفها ألنها 
 غير مرخصة.

تأخير وبطء 
العمل، 

والتعرض 
للمساءلة 

القانونية بمخالفة 
قانون الملكية 

 الفكرية.

حصر - 4 4
البرامج 

واالنظمة التي 
تحتاج الى 

رخص 
بطريقة 
 دورية.

توافر -
الرخص 
بطريقة 
 دورية.

إيقاف استخدام -
أي جهاز يستخدم 

برامج غير 
 مرخصة.

تركيب برامج 
مرخصة بدال 

من غير 
 مرخصة.

قسم الحاسب 
 اآللي
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إرسال إيميل -
للدعم الفني 

بقسم الحاسب 
اآللي لإلبالغ 

البرامج عن 
التي تستخدم 
بطريقة غير 

 مشروعه.
خطر التعديل غير  1 5

المصرح به 
للبيانات أو 
 المعلومات.

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
الدخول بطريقة غير 

مصرح بها إلى 
أو البرامج االنظمة 

أو قواعد البيانات, 
وذلك عن طريق 

الحصول على اسم 
المستخدم أو كلمة 
السر بطريقة غير 
مشروعة, ومن ثم 

تعديل البيانات, 
وربما يكون ذلك 

التعديل عن طريق 
استغالل موقع محدد 

لتعديل البيانات 
والمعلومات بغير 

 وجه حق.

إجراءات 
تغيرات في 

 البيانات .

عمل - 5 2
اختبارات 

دورية لفحص 
إمكانية 

التعديل غير 
المصرح به 
للبيانات أو 
 المعلومات.

عمل تقرير -
دوري لحصر 

التعديل غير 
المصرح به 
للبيانات أو 
إن -المعلومات

خالل  -وجد
فترات زمنية 

 دورية.

تقليل تأثير -
الخطر بعزل 

االنظمة 
إن –المتضررة 

أو إيقاف  -أمكن
الحساب 

المستخدم أو 
فيه  المشكوك

والتأكيد من 
حماية األنظمة 

 األخرى.
البدء بالبحث -

والتدقيق لتحديد 
كيفية الدخول 

والتغيرات التي 
حصلت وتأثيرها 

 لتحديد الضرر.
حل المشكلة, -

وحماية النظام 
لمنع تكرار 

الضرر, والعودة 
إلى نقطة 
التشغيل 

 الصحيحة.

قسم الحاسب 
 اآللي
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إعادة البيانات -
إلى ما كانت 

عليه قبل التعديل 
صرح به غير الم

عن طريق نسخ 
 االمان.

تغيير كلمة -
الدخول أو كلمة 
السر للمستخدم 

المسيء أو 
 إلغاؤها.

خطر فقد البيانات  3 6
والكتب والمواد 
التعليمية بسبب 
الفيضانات، أو 

الحرائق، أو 
الزالزل، أو 
البراكين، أو 

 الحروب.

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
والمكتبة 

ومختبرات 
الحاسب اآللي 
وقسم تقنيات 

 التعليم.

فقد البيانات 
والمعلومات بسبب 

الفيضانات أو 
الحرائق أو الزالزل 

أو الحروب عن 
طريق إغراق أو 

حرق أو تدمير 
غرفة الخوادم 

واألجهزة الخادمة 
الموجودة فيه التي 

تحتوي البيانات 
والمعلومات 

الموجودة في الكلية 
وتلف في مجموعات 

 المكتبة.

ان البيانات فقد
المخزنة، 

وتعطيل الشبكة 
الداخليِة، وقطع 

االتصال بالشبكة 
الخارجية، 

وفقدان للكتب 
والمراجع، 

وأجهزة تقنيات 
 التعليم.

تطوير خطة - 3 1
تخطي 

الكوارث 
تختص 

بإجراءات 
تخطي 

الكوارث ومنع 
 الفيضانات.

عمل نسخة -
متكاملة من 

البيانات 
والمعلومات 
بشكل دوري 
ووضعها في 

 مكان.
توافر خزائن -

وأبواب 
مضادة 

للحريق والماء 
لتحمي مركز 
 مصادر التعلم.

التنسيق مع -
الصيانة للتأكد 
من عدم وجود 

أي خطر 
)كهربائي (في 
 موقع الكارثة.

ايجاد حلول -
بديلة للمستخدمين 

 المتضررين.
بعد تأكد فنيو -

الصيانة من 
تجهيز الالزم من 
تكييف وكهرباء 
تجهز األجهزة 

نسخ وال
 االحتياطية.

بحث ُسبل إعادة -
الوضع كما هو 
 عليه في السابق.

 قسم المكتبة.-
قسم تقنيات -

 التعليم.
قسم الحاسب -

 اآللي.
فنيو الصيانة -

التابع لقسم 
الشؤون 
 اإلدارية.
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خطر سرقة  3 7
الخوادم  وأجهزة 

 التخزين

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
فقد البيانات 

والمعلومات في حال 
الخوادم من سرقة 

 مراكز المعلومات

حدوث فقدان 
للبيانات 

المخزنة، وشلل 
في التواصل 

الداخلي 
 والخارجي.

توافر - 4 1
اجراءات 
السالمة 
واألمن 

الخاصة 
 بالمعلومات.

توافر -
كاميرات 

مراقبة لغرفة 
 السيرفرات.

توافر -
اجراءات 
وسياسات 

صارمة 
للدخول إلى 

غرفة 
 السيرفرات.

التحقق من -
عن الفاعل 

طريق الكاميرات 
الموجودة، 
والسجالت 

الخاصة بالدخول 
 والخروج.

ايقاف جميع -
األنظمة 

واألجهزة 
المرتبطة 
بالجهاز 

 المسروق.
إلغاء الجهاز -

المسروق من 
دائرة االرتباط 

مع األنظمة 
واألجهزة 
 األخرى.

وضع بديل عن -
الجهاز 

 المسروق.
إعادة العمل الى -

ما كان عليه، 
ات وإعادة البيان

الى ما كانت 
عليه في حالة 
حدوث تعديل 

 عليها.
ايجاد الفاعل، 

ورفع أوراقه 
إلى عمادة 

 الكلية.

قسم الحاسب 
 اآللي
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خطر نقص  1 8
المهارات 

والكفاءات الالزمة 
 ألعمال التقنية.

 قسم المكتبة.-
قسم تقنيات -

 التعليم.
قسم الحاسب -

 اآللي.

يتمثل هذا الخطر 
في عدم توافر 

والمهارات الكفاءات 
الخاصة بتقنية 

المعلومات 
واالتصاالت أو 

 نقصها أو تسربها.

القصور في 
تقديم الدعم الفني 
الالزم، وبالتالي 
القصور في أداء 
 المهام التدريسية.

توافر خطط - 4 4
تدريبية 

لالحتياجات 
الوظيفية لتقنية 

المعلومات 
 واالتصاالت.

عمل خطط -
لتحفيز 

الموظفين 
بهدف 

استبقائهم 
استقطاب و

ذوي الخبرات 
 الخارجية.

تطبيق برامج -
تدريبية 

لموظفي قسم 
الحاسب اآللي 
وتقنيات التعليم 

والمكتبة. 
تساعد على 

رفع الكفاءات 
 والمهارات

مراقبة نسبة -
االستبقاء 

واالستقطاب 
والتسرب 
ومتابعتها 
بصورة  

دورية 
لموظفي 

مركز مصادر 
 التعلم.

اإليعاز إلى -
الموظف البديل 

في المهارة 
المعينة لتعويض 

 النقص.
تدريب أفراد -

آخرين على 
الكفاءات 

والمهارات 
 المطلوبة.

تحديث خطة -
التدريب 

واالستقطاب 
إليجاد بدائل 

 جديدة .
التنسيق مع -

شؤون الموظفين 
لتوظيف أصحاب 

 كفاءات جديدة.

قسم الموارد -
 البشرية.

إدارة مركز -
 مصادر التعلم.

 عمادة الكلية.-
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توافر بدائل -
التوظيف 
الخارجي 

كفاءات لل
والمهارات 

 المتميزة.
خطر أخطاء  1 9

بشرية تقنية 

(Human 
Errors.) 

 قسم المكتبة.-
قسم تقنيات -

 التعليم.
قسم الحاسب -

 اآللي.

يتمثل هذا الخطر 
في حدوث أخطاء 

بشرية غير متعمدة 
أثناء تأدية أعمال 

تقنيات التعليم 
والشبكات والمكتبة، 

في أداء مما يؤثر 
األجهزة أو األنظمة 

أو أجهزة 
االتصاالت الشبكية 

أو تقديم الخدمة 
للمستفيدين بشكل 

 ميسور.

حدوث خطأ قد 
يؤدي إلى فقدان 

البيانات أو 
تضليل المستفيد 

للوصول إلى 
المعرفة 

 المطلوبة.

عمل نسخ  4 4
األمان قبل 

وبعد اجراء 
 التعديالت.

ايقاف الجهاز أو -
النظام الذي وقع 

ه الخطأ في
 البشري.

اعادة الحالة الى -
ما كانت عليه 

 قبل وقوع الخطأ.

 قسم المكتبة.-
قسم تقنيات -

 التعليم.
قسم الحاسب -

 اآللي.

خطر سوء  1 10
االستخدام لألجهزة 
والمقتنيات )كتب، 

وسائل تعليمية، 
.)... 

 قسم المكتبة.-
قسم تقنيات -

 التعليم.
قسم الحاسب -

 اآللي.

القيام بتعطيل 
األجهزة أو إصابتها 
بالتلف نتيجة قصور 

المعرف بطرق 
وآليات االستخدام، 

أو غياب الرقابة 
بالنسبة لتلف الكتب 

 المعارة.

إحداث التلف في 
المواد مما يعني 
استنزاف مالي 

سواء للتصليح أو 
 االستبدال.

توافر - 3 4
كاميرات 

مراقبة لمراكز 
 المعلومات.

وضع -
سياسات 

للتعامل مع 
لتلف أعمال ا

الحاصل، 
وسبل 

تعويضه أو 
إصالحه، 

ونشرها بين 
 المستفيدين.

إيقاف وعزل -
 المادة المعطلة.

إيجاد حلول -
إلصالحها أو 

 استبدالها.
إرسال تقرير -

إلى إدارة المركز 
 عن الحادثة.

 قسم المكتبة.-
قسم تقنيات -

 التعليم.
قسم الحاسب -

 اآللي.
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خطر انقطاع  1 11
الكهرباء عن 

الخوادم غرفة 

(Servers ،)

وأجهزة تقنيات 
 التعليم.

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
أجهزة العرض 

في القاعات 
الدراسية وأجهزة 

تقنيات التعليم 
 األخرى.

انقطاع التيار 
الكهربائي عن غرفة 

الخوادم وأجهزة 
 تقنيات التعليم.

حدوث انقطاع 
للشبكة الداخلية 

والخارجية. 
واحتراق للمبات 
أجهزة العرض، 
وعطب أجهزة 
تقنيات التعليم 

 األخرى.

التأكد من - 4 3
سالمة 

التوصيالت 
الكهربائية 

داخل غرفة 
 الخوادم.

التنسيق مع -
شركة 

الكهرباء في 
حال وجود 
قطع للتيار 

الكهربي في 
 المكان.

البدء بالبحث -
والتدقيق لتحديد 
مشكلة التعطل 

 في الكهرباء.
حل المشكلة -

ومنع تكرار 
 التعطل .

ارسال تقرير -
عن المشكلة إلى 

 عمادة الكلية.
اعادة البيانات -

الى ما كانت 
عليه قبل التعطل 
عن طريق نسخ 
األمان اذا كانت 
هناك أضرارا 
 في البيانات. 

تصليح األعطال -
 الناجمة.

قسم الحاسب -
 اآللي.

قسم تقنيات -
 التعليم.

فنيو الصيانة -
التابع لقسم 

الشؤون 
 اإلدارية.

انقطاع خطر  3 12
التكييف عن غرفة 

الخوادم 

(servers.) 

غرف الخوادم 

(SERVERS) 
حدوث انقطاع 

ألجهزة التكييف 
سواء النقطاع 

الكهرباء أو لحدوث 
خلل في أجهزة 

 التكييف.

ارتفاع درجة 
الحرارة في 

الغرفة قد يؤدي 
إلى ارتفاع درجة 
حرارة الخوادم، 
وبالتالي حدوث 

تعطل لها وفقدان 
لالتصال 

 تفيد.بالمس

عمل صيانة  4 2
دورية ألجهزة 

التكييف في 
 غرفة الخوادم.

توافر فنيي 
التكييف 
لمراقبة 

األعطال 
وتصلحها حال 

 حدوثها.

البدء بالبحث 
والتدقيق لتحديد 
مشكلة التعطل 

 في التكييف.
حل المشكلة 
ومنع تكرار 

 التعطل .
إطفاء الخوادم 

لحين حل مشكلة 
التكييف اتالفي 

 الضرر.

الحاسب قسم 
 اآللي.

فنيو الصيانة 
التابع لقسم 

الشؤون 
 اإلدارية.

مركز مصادر  نقص الدعم المالي 1 13
 التعلم

محدودية الدعم 
المالي المرصود 
لتطوير المركز 

عدم مالئمة 
الكتب واألجهزة 

والتقنيات 

تجزئة تقديم  4 5
طلبات الشراء 

والتطوير 

تخصيص مبلغ -
سنوي لتطوير 

التقنيات 

 قسم المكتبة.
قسم تقنيات 

 التعليم.
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وشراء البرامج 
والكتب وأجهزة 

الحاسوب وتقنيات 
 التعليم الحديثة.

التعليمية مع 
التطورات 

الحديثة، وبالتالي 
عدم موائمتها مع 

متطلبات التعلم 
 الحالية.

وتقديمها على 
 دفعات.

ومصادر التعلم 
األخرى كونها 

جزء أساسي في 
عملية التعليم 

 والتعلم.
البحث عن -

مصادر تمويل 
أخرى تدعم 

 التطوير. خطط

قسم الحاسب 
 اآللي.

قسم الشؤون 
 المالية

 مخاطر مرتبطة باالقسام األكاديمية والبحثية

 
1 

 
 معرفي

 
 السمعة األكاديمية

 
 األقسام األكاديمية 

 
مخاطر متعلقة 
بجودة التعليم، 

والوسائل التعليمية، 
وأساليب التدريس 

تكون المستخدمة، و
ضعف  بسبب

تدريب أعضاء هيئة 
التدريس على 
استخدام هذه 

الوسائل التعليمة 
الحديثة، وكذلك؛ 

تدني جودة مصادر 
التعلم، ووسائل 

التعليم بسبب األزمة 
االقتصادية الحالية 

وتدني مستوى 
الطلبة المقبولين في 

 الكلية

 
ضعف جودة 
العمل، وتدني 

جودة المخرجات 
 التعليمية.

 

3 

 

4 

 
تدريب 

أعضاء هيئة 
التدريس على 
أساليب حديثة 
لتدريس الطلبة 

 وتقييمهم.
 

 
توفير الدعم  -

المالي إليجاد 
مصادر تعليمية 
اخرى، ووسائل 

 حديثة.
تطوير طرق  -

 تقييم الطلبة.

 
مساعد العميد 

للشؤون 
أألكاديمية 
والبحث 
العلمي، 

ورؤساءاألقسام 
 األكاديمية.

 
2 

 
 معرفي

 
 السمعة
 البحثية

 
البحث  قسم
واألقسام  ،العلمي

 كاديميةألا

 
 ؛قلة الدعم المادي
بسبب الوضع 

االقتصادي العام، 

 
ضعف جودة 

وتأخر  ،العمل

 
3 

 
3 

 
توفير الدعم 

المادي 
والمعنوي 

 
إيجاد مصادر 
، تمويل متعددة 

غير حكومية، 

 
مساعد العميد 

للشؤون 
أألكاديمية 
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العبء وزيادة 
 التدريسي
 لألكاديمي،

وعدم وجود قاعدة 
إلكترونية بيانات 

 يمكن الرجوع إليها.
 

 إنجاز األعمال
 البحثية المطلوبة.

 إلنجاز
 األبحاث،
وتشجيع 

أعضاء هيئة 
التدريس على 

النشر في 
 مجالت علمية

 معتد بها.

لبرامج إلنجاز ا
 .البحثية بالكلية

والبحث 
العلمي، 

ورؤساءاألقسام 
األكاديمية 

ورئيس قسم 
 .لميالبحث الع

 
3 

 
 معرفي

 
انتهاك حقوق 
 الملكية الفكرية

 
األقسام 

األكاديمية، وقسم 
 البحث العلمي

 
 الملكية الفكرية هي

اعضاء  نتاج فكر
هيئة التدريس او 

  الطلبة،
 ويحدث أن يُتَعَامل

االستاذ او  في ملك
دون الطالب 

الحصول على إذن 
، وهذا مسبق منه

على  اتعدي يعد 
 انتهاكا له.و ،حقوقه

 
 

 
تحريف نتائج 

دراسات 
 در،المص

تقديم بيانات و
عقاب أوهمية في 
و أمشاهدة 
 ،تجربة

التفسير غير و
 ،دقيقال

 ،والتحريف
انتحال نتائج و

صدرت عن 
 .األخرين

 

3 

 

4 

 
 ثقافة نشر -

 الملكية حقوق
 بعمل الفكرية؛

 إرشادي دليل
 كل يشمل

 الجوانب
 بهذا المتعلقة

 الموضوع،
 على يوزع

األقسام 
 األكاديمية
 بالكلية.

 وضع -
 إرشادات
 للمترددين

 المكتبة على
 لمراعاة
 التزامهم
 بالضوابط
 المنصوص

 في عليها
حماية  قانون

 الملكية
 الفكرية.

 
 ندوات عمل -

 عن متكررة
 الملكية حقوق

 . الفكرية

 استخدام حظر -
 الجاهزة البرامج

 المرخصة غير
 أجهزة على

 اآللي الحاسب

 . بالكلية

 السماح عدم -
 بالكلية للعاملين

 المصنفات بنسخ
 اعتداء يشكل بما

 حقوق على

 . المؤلف

 
مساعد العميد 

للشؤون 
أألكاديمية 
والبحث 
العلمي، 

ورؤساءاألقسام 
, األكاديمية

ورئيس قسم 
 البحث العلمي.
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4 

 
موارد 
بشرية/ 
 أكاديمية

 
 التسرب الوظيفي

 
 األقسام األكاديمية

 
عدم التزام الموظفين 

  ،بتوقيت عملهم
ما إوتركهم العمل 

بشكل مؤقت 
غير  وبتكرار
ما وإ ،منتظم

عهم عن العمل اانقط
 بشكل دائم.

ويشمل هذا ترك 
و استباق سن أالعمل 

التقاعد لبعض 
 األكاديميين،

كما يضم فض العقد 
مع  هممن قبل بعض

نهاء إقبل  لمؤسسةا
 فترة العقد.

يضا يشمل أ
االنسحاب من العمل 

بشكل مفاجئ 
لظروف اضطرارية 

و لعدم االنتظام في أ
 .داء الوظيفياأل

شمل سباب قد تاألو
 األتي:

الشعور بعدم  -
تناسب العمل مع 

في  الحوافز المقدمة
 .المنظمة

محدودية التحفيز  -
المادي والتقدير 
 المعنوي لجهود

 الموظفين 

 
 ضعف جدارة -

الهدف المحقق 
 من األكاديميين

يؤثر في  -
مستوى األداء 
وفاعلية العمل 
ونتاج المنظمة 

التعليمية 
ومستواها مقارنة 

بغيرها من 
 المؤسسات

يقلل نسبة  -
 الرضا الوظيفي 

خلق سمعة  -
غير مشجعه 

لقبول العمل في 
 الكلية 

تراكم األعمال  -
التي قد تنجز 

الحقا بشكل غير 
 مرض.

تراجع في  -
 األداء 

ضعف البحث  -
 العلمي المقدم

تدني جودة -
التعليم وفاعلية 
 ادواته وموارده

بطء في إنجاز  -
 األعمال 

 
2 

 
4 

 
حوافز توفير  -

مجزية 
إلعضاء هيئة 
التدريس بما 
يدعم رضاءه 

 الوظيفي
توثيق  -

جهودهم 
وتأكيد 

مبادراتهم 
الفردية على 

مستوى 
أقسامهم 
والكلية 

بصورة عامة 
في الموقع 
الرسمي 

اإللكتروني 
 للكلية

تقسيم الفئات  -
التي تستحق 
المكافاءة 
 والتكريم

توفير  -
اإلغراءات 
الممكنة التي 

تستبقي 
ين لدي الموظف

 المنظمة 
األستماع -

المستمر إلى 
أراءهم حول 

 
مراجعة وزارة  -

التعليم العالي 
السياسة المالية 

ألجور الموظفين 
وحصر إمكانية 

 التعديل فيها
ربط الوزارة  -

إلكترونيا بالموقع 
المحفز إلسهام 

الموظفين 
ومشاركاتهم  
الفاعل إلضفاء 
الرضا  المعنوي 
وإنشاء الئحة 

بأفضل 
المشاركات 

سنويا مع توفير 
حوافز 

وتكريمات مادية 
ضل  ألف

 مشاركات .
جرد فصلي أو  -

سنوي للملتحقين 
بالعمل بعد فترة 
دراستهم لنيل 
درجة علمية 
أعلى ودراسة 
خطة ترقياتهم 
بأسرع وقت 

لضمان تحقيق 
 الرضا األكاديمي

 
مساعد العميد 

للشؤون 
أألكاديمية 
والبحث 

، العلمي
ورؤساء 
األقسام 

 األكاديمية.
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و أتأخر الترقيات  -
تغيير المسمى 

 الوظيفي 
توافر فرص  -

وظيفية افضل 
  خارج الكلية

 ظروف صحية أو -
قد يمر بها  ةعارض

 الموظف
إزدياد وضغط  -

األعمال األكاديمية 
واإلدارية على 

 الموظف
محدودية فرص  -

ثراء التطوير واإل
 المهني 

مناقلة البرامج  -
المختلفة بين الكليات 

 الست
توافر الموارد عدم  -

الكافية للعملية 
 التعليمية والبحثية 

ضعف الرضا  -
 الوظيفي

تدني مستوى  -
 البنية التحتية 

قلة الدورات  -
والورش التطويرية 

  للموظفين

 

متطلباتهم 
وامكانية 
 تحقيقها.

بث روح  -
التعاون بين 

أفراد المنظمة 
لسد الحاجة 
 بشكل مؤقت

النظر في  -
التوازن بين 
المطلوب 

أكاديميا من 
المدرس 

)التدريس( 
وبين المهام 
األخرى 

الموكلة إليه 
)اللجان( من 
جهة وتوضيح 

 فرص
ترشيحات ال- 

الداخلية للجان 
بصورة عادلة 

 للجميع 
إعطاء  -

الموظف 
المجال 
للتطوير 
 المهني

إيجاد حلقة  -
اتصال كموقع 

إلكتروني 

مناظرة مزايا  -
األكاديميين في 
باقي المؤسسات 

 التعليمية
التعامل العادل 

مع جميع 
الموظفين عند 
طرح إمكانية 

ي لجنه الترشح أل
على مستوى 

الكلية بالتنسيق 
 مع رئاسة القسم 

تأكيد سياسة  -
الحد األدنى 

واألعلى لعدد 
الساعات 

التدريسية بشكل 
 عام للموظف

السعي لتوفير  -
الدعم المادي 

للبرامج التدريبية 
وتشجيع 

الموظفين عليها 
 للتطوير المهني

القيام بدراسات  -
للسعي لتأمين 

استقرار الموظف  
 في الكلية. 

تقديم الدعم  -
المعنوي والشكر 

المستمر 
للمبادرات 

واإلنجازات 
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لتوفير التغذية 
 الراجعة

تقوية البنية  -
التحتية للكادر 
األكاديمي قدر 

 اإلمكان 
توفير  -

دورات مناسبة 
لهم في بداية 
كل فصل 
دراسي 

لتسهيل قيامهم 
 مالباألع

اإلستثنائية في 
االجتماعات 
واللوحات 

اإلعالنية في 
مبنى الهيئة 
 األكاديمية 

 
5 

 
موارد 
بشرية/ 
 أكاديمية

 
الوظيفي  الضغط 

المجتمعي على و
أعضاء هيئة 

 التدريس

 
 األقسام األكاديمية

 
صعوبة موازنة  -

األكاديميين بين 
المطالب الوظيفية 

وتقديم والمجتمعية )
, خدمه للمجتمع

اإللتزامات األسرية 
( بسبب ضغط 

  العمل
 

 
ضعف في  -
داء الوظيفي األ

لمحاولته 
 الموازنة

 تدني القدرة -
على التركيز في 

 كاديميدائه األأ
 والمجتمعي 

 
 

 

 
3 

 
4 

وضع  -
سياسة تتناسب 

 مكانيةإمع 
الحصول على 

 ةتكريمات مالي
ن لم يكن أ

زيادة اساسية 
 .في الراتب

الموازنة بين  -
المهام 

المجتميعة 
واألكاديمية 
والبحثية 
 لالكاديمي

مهام توزيع ال-
بصورة عادلة 

 ومتوازنة

السعي للتوظيف -
 اإلضافي

النظر في  -
جور األ

والرواتب 
مكانية إو

متابعة وتعديلها
تعديل تحقيق 

 األجور.
دراسة االمر  -

في المؤسسات 
 التعليمية كافة

لسعي ا -
للحصول على 

لدعم الدائم ا
  ةللموازن

 
 ، عمادة الكلية
الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

ورؤساء 
األقسام 

 األكاديمية.

 
6 

   
 األقسام األكاديمية

 
وجود بعض 

الموظفين المهملين 

 
قصور في 

اإلنجاز وعدم 

 
3 

 
3 

 

 
بث روح 

المنافسة بين 

 
تطبيق األنظمة 

والتعليمات 

 
مساعد العميد 

للشؤون 



35 
 

موارد 
بشرية/ 
 أكاديمية

اإلهمال لدى 
أعضاء هيئة 

 التدريس

و أفي عملهم 
المتكاسلين في إنجاز 
العمل وعدم إنجاز 
األعمال في الوقت 
المحدد بسبب عدم 

او صفات  تشجيعهم
شخصية لدى 

 الموظف

 

تحقيق أهداف 
الكلية وعدم 
الجودة في 

 العمل.

الموظفين 
وتشجيعهم 
على اإلبداع 
 في العمل.
الرقابة 
والمتبعة 
المستمرة 
وتذكير 

الموظفين 
 بواجياتهم

بخصوص 
المخالفين ونشر 
مدونة قواعد 

السلوك الوظيفي 
وأخالقيات 

إعداد  العمل.
حلول رادعة 

للموظف 
 المتسيب

أألكاديمية 
والبحث 
العلمي، 

ورؤساءاألقسام 
  األكاديمية

 
7 

 

 
موارد 
بشرية/ 
 أكاديمية

 
االستقطاب 

)التوظيف( غير 
 المدروس

 
األقسام االكاديمية 

 واإلدارية

 
كثرة التوظيف 

كاديمي بسبب األ
إلى تحول الكلية 
 تربية.
 

عجز في التوظيف 
داري بسبب اإل

العجز المالي للدولة 
. 

 كثرة التوظيف
 لالقسام التربوية
أدى إلى قلة 

األعمال الموكلة 
إليهم وضعف 
 جودة العمل.
والعجز في 

ف التوظي
أدى إلى  اإلداري

تراكم االعمال 
والتأخر في 

 إنجازها.
 

 

3 
 

3 
 

وضع لجنة 
لتحديد 

االحتياج 
الفعلي 

للمستقطبين 
ويكون 

أعضاؤها من 
التخصصات 

مختلف ال
 بالكلية.

ودراسة 
إمكانية توزيع 
مهام اخرى 
غير أكاديمية 

 لهم 

 
إعداد الية 

صارمة في 
التوظيف 

مراقبة أداء و
جميع الموظفين 
سنويا وتحديد 
عدد الموظفين 

وتوزيعهم حسب 
تخصصاتهم في 

اإلدارات 
 سبة.المنا

 
عميد الكلية, 
مساعد العميد 

للشؤون 
 االكاديمية,

وقسم الموارد 
 البشرية.

 
8 

 
 

 
موارد 
بشرية/ 
 أكاديمية

 
امتناع أعضاء 

هيئة التدريس عن 
العمل، وتعطيل 

 الدراسة

 
جميع أقسام الكلية 

 واإلدارات

 
أعضاء هيئة  -

تدريس أو قياديون 
مهملون في عملهم 

أو متكاسلون 
إنجاز وبطيئون في 
 األعمال.

 
ينتج عنه  -

قصور في 
اإلنجاز وعدم 
تحقيق أهداف 

 الكلية.

 
2 

 
4 

 
تشجيع  -

أعضاء هيئة 
التدريس 

وتحفيزهم في 
اإلجادة حالة 

 في عملهم.

 
فرض عقوبات  -

على عضو هيئة 
التدريس في حال 

 همال.ثبوت اإل

تذكير ال -
المستمر والغير 

 
عميد الكلية 

مساعد العميد و
للشؤون 

أألكاديمية 
والبحث 
العلمي، 
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عدم إنجاز  -
مشروعات الكلية 
في الوقت المحدد 
 وبالجودة المطلوبة.

ضياع المعامالت  -
 وتعطيل األعمال.

 تصفياتحدوث  -
في البنية التحتية 

 للكلية.

بث روح  -
المنافسة 

الشريفة بين 
القياديين 

وحثهم على 
التفكير 
 واإلبداع.

شر رسالة ن -
الكلية وأهدافها 
وقيمها لتنمية 

الشعور 
 بالمسؤولية.

وضع نظام  -
مساءلة 
وفرض 

عقوبات على 
عضو هيئة 
التدريس 
 المهمل.

عن  مباشر
النتائج والعقوبات 

المترتبة عن 
  األهمال

تشجيع أعضاء  -
هيئة التدريس 
وتحفيزهم في 

حالة اإلجادة في 
 عملهم.
 

تشكيل لجان  -
لمتابعة المشاريع 
والبنية التحتية 
ومدى التقدم في 

 اإلنجاز.

 

ورؤساءاألقسام 
 .األكاديمية

 
9 

 
موارد 
بشرية/ 
 أكاديمية

 
انشغال أعضاء 

هيئة التدريس عن 
العمل بأعمال 

 خارجية

 
أقسام الكلية 
 األكاديمية

 
قد يكلف كثير من  -

القياديين وأعضاء 
هيئة التدريس 
 بأعمال خارجية.

ضعف إنتاجية  -
ء هيئة أعضا

التدريس في المجل 
والبحثية األكاديمي 

 همتغاالتشنتيجة ال
 .الخارجية

قلة تواصل  -
أعضاء هيئة 

التدريس مع الطالب 

 
القياديون قد  -

يكلفون بالعمل 
خارج الكلية ما 
يؤثر في عملهم 
في اإلدارات 
 التابعة لهم.

هيئة  أعضاء -
التدريس قد 
تكون لديهم 

أعمال 
ستشارات او

خارج الكلية ما 
يؤثر في جودة 

 
2 

 
4 

 
تحديد عدد  -

الساعات التي 
يقضيها 

القيادي في 
رته يومياً اإد

 أو أسبوعياً.

وضع  -
سياسات 
تنظيمية 

لضمان وجود 
أعضاء هيئة 
التدريس في 
مكاتبهم في 

 
وضع  -

السياسات وتنظيم 
عمل أعضاء 
هيئة التدريس 
 خارج الكلية.

تقنين األعمال  -
التي من 

المسموح لعضو 
هيئة التدريس 

القيام بها خارج 
 الكلية.

 

 
مساعد العميد 

للشؤون 
أألكاديمية 
والبحث 
العلمي، 

ورؤساءاألقسام 
 .األكاديمية
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وعدم وجودهم في 
الساعات المكتبية ما 

يسبب تذمر 
 الطالب.

التدريس وتذمر 
 الطالب

ساعات أثناء 
 العمل

 
10 

 
 فكري

 
األفكار المتطرفة، 

والسلوكيات 
 المنحرفة

 
 

 وحدات الكلية
 جميعها

انحراف العقل 
وغياب  والفكر

وعدم  تهمافعالي
لصواب إلى االلجوء 

إلى وعدم الرجوع 
لحق الفطري ا

والدين واعتناق 
 أفكار هدامة للقيم

األسباب  : غياب 
دور األسرة في 

يجابية  غرس القيم اإل
_ طرح األفكار 

الهدامة والمتطرفة 
عبر وسائل األعالم 

 المختلفة 

 
تخريب _ 
ت  الكلية   آمنش

_ انتشار العنف  
_ ترسيخ 

الكراهية اتجاه 
 األخر

 
3 

 
4 

إقامة فعاليات -
داخلية تركز 

على القيم 
والمباديء 

السوية وتقبل 
  األخر

_ استحداث 
لجنة  للتصدي 

لمثل هذه 
 األفكار

اهتمام أعضاء 
هيئة التدريس 
بتنمية التفكير 

اإليجابي والوعي 
النقدي لدى 

ن أوالناشئة 
يركز المعلم في 

هداف السلوكية أ
) المعرفية, 
الوجدانية, 

والنفسية( على  
الحد من ظاهرة 

التطرف والعنف 
 الفكري

 

 
، عميد الكلية

مساعد العميد و
للشؤون 

أألكاديمية 
والبحث 
العلمي، 

ورؤساءاألقسام 
 .األكاديمية

 والمنشأتمخاطر مرتبطة بالشؤون المالية واإلدارية والخدمات العامة 

1 

ي
فن
 و

ي
قن
ت

 

في  وإنقطاع خلل
الشبكة والكهرباء 

 والنظام المالي 
ونظام الموارد 

 .البشرية

 الشؤون المالية
وشؤون الموارد 

 البشرية 

تكرار إنقطاع -
االنظمة المالية  
وانظمة الموارد 
عدم البشرية بسبب 

وجود صيانة جيدة 
عدم و للكهرباء

وجود فنيين ذو 
خبرة لحلل مشاكل 

انقطاع الشبكة 
 والنظام المالي .

توقف العمل على 
االنظمة المالية 
وأنظمة الموارد 
البشرية مما 
يؤدي إلى توقف 
جميع المعامالت 

 المالية 

صيانة دورية - 4 3
 للكهرباء

تدريب أو -
توفير فنيين 

 ذو خبرة

 

إعادة تهيئة -
االجهزة 

والبرامج الداعمة 
لالنظمة المالية 

وتحديثها بانظمة  
 ديدةج
توفير مولد -

كهرباء مستقل 
للشؤون المالية 

 واإلدارية 

مدير دائرة 
الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية  

 

ي
مال

 

تأخر اعتماد 
المناقالت بين 

تأخر اعتماد - الشؤون المالية
بشكل المناقالت 

التي تستلزم مستمر 

تأخر إتمام العديد 
من المعامالت 
المالية وبالتالي 

3 3  
التواصل 

المبكر مع 

 
السعي إلعتماد 

عملية المناقالت 

 
مدير دائرة 

الشؤون 
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 البنود المالية
 والتشغيلية

تدخل وزارة المالية 
. 
تأخر اعتماد -

 المناقالت التشغيلية

تدني مستوى 
 العمل في الكلية

المعنيين 
 بالمناقالت

داخل الكلية بدون 
اإلرتباط 
 بالمديرية

اإلدارية 
 والمالية  

 

 ،
ي

ر
دا
إ

ي
قن
وت

ي 
مال

 

عدم وضوح 
الخطط الشرائية 

باقي و والصيانة
  العقود

عدم وجود خطة  الشؤون المالية
واضحة للمشتريات 
والصيانة وغيرهما 

من االحتياجات على 
مدار السنة المالية ، 

مما ينعكس  سلبا 
على العمل 
 بالموازنة.

التخبط في توزيع 
 الموازنة 

3 3  
التحليل 
المسبق 
للخطط 

المرتبطة 
بالشراء 

والصيانة 
 وغيرها

 
إعداد خطط 

شراء خمسية 
قابلة للتعديل 

 الحقا

 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية  

 

ي
قن
وت

ي 
مال

ي 
ر
دا
إ

 

عدم دقة بيانات 
 الطلبة 

 الشؤون المالية
عدم دقة بيانات 

عدم الطلبة بسبب 
وجود رابط 

الكتروني بين مركز 
القبول والتسجيل 
والقسم الداخلي 

طالبات(وقسم  )سكن
 مخصصات اإلعاشة

دفع مستحقات 
مالية غير 
 صحيحة 

3 3  
متابعة 

الحصول على 
قوائم محدثة 
كل شهر من 
مركز القبول 

 والتسجيل

تصميم برنامج 
الكتروني يربط 

 بين االقسام
المعنية بشكل 

 مباشر

رئيس قسم 
الشؤون 
المالية, 

رئيس/مساعد 
مركز القبول 

والتسجيل, 
رئيس/مساعد 

مركز 
لخدمات ا

 الطالبية
 

ي
قن
وت

ي 
مال

ي 
ر
دا
إ

 

العبث بانظمة 
وموارد مكتب 
الخزينة لكثرة 

 المرتادين له

عدم توفر نظام - الشؤون المالية
دخول آلي لضمان 
عدم الدخول لغير 

لمكتب  المصرح لهم
 الخزينة

عدم توفر أربع  -
جدار اسمنتية  
 لمكتب الخزينة

 تأخر اإلنجاز
لمراقبة الداخلين 

 الخزينةلمكتب 

اعداد سجل - 5 5
باسماء 

 المرتادين
مراقبة -

الدخول 
بكميرات 
المراقبة 
 الخارجية

متابعة -
متعلقات 

توفر نظام -
دخول آلي 

لضمان عدم 
الدخول لغير 
 المصرح لهم

توفير كاميرات -
 مراقبة للمكتب

عدم ترك -
المكتب بدون 
 موظف اطالقا

موظفو مكتب 
الخزينة 

بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 

 والمالية    
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المكتب 
 بصورة دوري

عديل تالمطالبة ب-
مكتب تصميم 

الخزينة وفق 
االجراءات 

 المشددةاالمنية 
 

ي
قن
وت

ي 
مال

ي 
ر
دا
إ

 

 علىعدم القدرة 
تمييز االوراق 

  النقدية المزورة

عدم توفر آلة لتمييز  الشؤون المالية
النقدية  ةالعمال

 المزورة.
 

استالم عمالت 
مزورة في 

 ميزانية الكلية

التدرب على - 4 2
طرق التعرف 
على العمالت 

 المزورة

توفر آلة لتمييز 
العمال النقدية 

 المزورة.
عدم استالم -

مبالغ اال 
بالطريقة 

 االلكترونية 

موظفو مكتب 
الخزينة 

بالتنسيق مع 
رئيس قسم 
 المالية    

  

عدم توافر 
الموازنات الكافية 
من الحكومة لدعم 

 أعمال الكلية 

الضغط المستمر  مرافق الكلية
على موازنة الدولة 

يؤدي إلى تقليل 
الدعم الحكومي عن 

 الكلية 

تقليص او توقف 
العديد من اعمال 
الكلية ومناشطها 

االكاديمية 
والبحثية 
 والمساندة

اإلستخدام - 4 2
االمثل للموارد 

من  الموفرة
 الحكومة 

التعاون مع -
مؤسسات 
المجتمع 

 االكاديمية 
المناقلة بين -

 البنود

البحث عن -
مصادر دعم 

اخرى مستدامة 
 للكلية 

عمادة الكلية -
ومدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية 

 

ي
قن
وت

ي 
مال

ي 
ر
دا
إ

 

خلل في حامل 
الخزينة لضمان 
عدم حدوث أي 
ضرر في حالة 
توزيع المستحقات 
النقدية للزبائن 

 والمراجعين

عدم توفر عازل  الشؤون المالية
زجاجي لحامل 

الخزينة لضمان عدم 
حدوث أي ضرر 

في حالة توزيع 
المستحقات النقدية 

 للزبائن والمراجعين

تعرض موظف 
الخزينة للسرقة 

او األذاء من قبل 
 المراجعين

عدم التعامل - 3 2
مع اي مراجع 

اال بوجود 
اكثر من 

 موظف
تنصيب -

كمرات مراقبة 
في مكتب 

 الخزينة

توفر عازل -
زجاجي لحامل 
الخزينة لضمان 
عدم حدوث أي 
ضرر في حالة 

توزيع 
المستحقات 

النقدية للزبائن 
 والمراجعين

التعامل بالطرق -
 االلية فقط 

رئيس قسم 
المالية 

بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 

 والمالية    
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ي
دم

خ
 و

ي
شائ

إن
 

تقادم البنية التحتية 
 في الكلية

مرافق الكلية 
 المختلفة

تقادم البنية التحتية 
بجميع أنواعها في 

مرافق الكلية 
المختلفة وعدم توافر 

الموازنة 
 إلنشاء/شراء الجديد

عدم قدرة الكلية 
لتقديم خدماتها 

التعليمية 
والمجتمعية 

 بالجودة المطلوبة 

ترميم/إعادة - 4 2
تهيئة ما أمكن 

البنية من 
التحتية حسب 

ما تسمح به 
الموازنة 
والتعاميم 

 المالية 
إغالق البينة -

التحتية 
المتأثرة ونقل 
المستخدمين 

لالجظاء 
 الصالحة

السعي لتوفير -
الموازنات 

الالزمة 
إلنشاء/شراء 

مستلومات جديدة 
 للبنية التحتية

تحديد اولويات -
تحدثت البنية 

 التحتية 
البحث عن -

 تمويل خارجي 

دير دائرة م
الشؤون 
اإلدارية 
والمالية 

بالتنسيق مع 
 عميد الكلية 

 

ث
ر
وا

وك
ء 

ي
ر
وا

ط
 

*خطر انقطاع 
التيار الكهربائي 

بكلية التربية 
 بالرستاق.

غرفة المولد  -
جنب مخزن 

 الكلية.
غرفة المولد  -

بقسم الشئون 
 المالية

غرفة المولد في -
 القسم الداخلي

غرفة المولد -
بالقرب من مطعم 

 الكلية

  انقطاع التيار
الكهربائي، عن 

االماكن المغذية لها 
وذلك بسبب قدم 

المولدات 
والتوصيالت 

الكهربائية التابعة 
لمرافق الكلية، 

علما بانه تم اضافة 
بعض المرافق 

بالكلية ويتم سحب 
الكهرباء من هذه 

 المولدات

حدوث ضرر -
في االجهزة 

كانت كهربائية 
او اجهزة 
الحواسب 
 .وتوابعها

توقف سير -
العمل بمرافق 

الكلية 
 والمختبرات.

استدعاء قسم - 4 3
الطواريء في 

شركات 
الكهرباء او 

المياة او 
االتصاالت 

للوقوف على 
اسباب 

االنقطاع 
 ومعالجته

تغيير -
المولدات 

الحالية الى 
مولدات جديدة 

لديها طاقة 
 استيعابية اكبر

ترميم ما -
امكن من لبنية 

توفير مولدات -
كهرباء مستلقة 

 للكلية 
المطالبة بتوفير -

خزانات مياه 
 اكبر للكلية 

المطالبة بتوفير -
خطوط إتصاالت 

مؤجرة من 
 مزودين مختلفين 

   اضافة كادر
اداري متكامل 

من اجل 
متابعة هذه 

االعمال 
لضمان عدم 

ف فني تكلي
الصيانة 

  قسم الشؤون
االدارية 

بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 

 والمالية    
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التحتية بالكلية 
 تغييرها او 

الكادر -
االداري غير 
كافي لمتابعة 

االعمال 
 بالكلية

بأعمال خارج 
 اطار عملة.

 

ث
ر
وا

وك
ء 

ي
ر
وا

ط
 

تعرض مخازن 
الكلية لحريق او 
أمطار غزيرة او 

أعاصير او 
عوامل طبيعية 

 اخرى

المخازن التابعة 
ألمين المخزن 

 بالكلية

تعرض المواد   -
الموجودة في المواد 

مخازن الكلية 
 للحريق

تعرض االثاث الفة -
 الرمة

* تأكل البنية التحتية 
 للمخزن

* تعرض المواد 
المخزنة للمياه التي 
تنتج عن االمطار 

 الغزيرة
* عدم وجود تهوية 

صحية للموظفين 
 المختصين.

   فقدان او تلف
المواد 

الموجودة في 
 المخزن.

4 4   استخدام
الوسائل 
التقليدية 

المتوافرة 
لالنقاذ 

والتعامل 
مع 

الكوارث 
الطبيعية. 

والتواصل 
مع الهيئة 

العامة 
للدفاع 
المدني 

للوقوف 
على 

 الحادثة

   المطالبة
باعادة تهيئة 

المخزن 
 بالكامل.

  طلب  تفعيل
طفايات 

الحريق وجهز 
االنذار 

وخراطيم 
 المياه.

  طلب توفير
اماكن 

مخصصه 
للموظفين 

المختصين مع 
 توفير االجهزة

 الصحية.

  قسم الشؤون
االدارية 

بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 

 والمالية    

 

ث
ر
وا

وك
ء 

ي
ر
وا

ط
 

تعرض المركبات 
الخاصة بالكلية 

 للحوادث.

*في الطرقات 
داخل مبنى الكلية 

 وخارجها.

*احتراق السيارة، 
بسسب التماس 

 كهربائي.
*انفجار اطار 

السيارات مما يؤدي 
الى انحراف 

 المركبة وانقالبها.
انفجار بطارية -

المركبة مما يؤدي 

انعدام المركبة 
وفي الحاالت 
الحرجة وفاة 

السائق وبذلك 
نقص في موارد 

الكلية وفقد 
 لالرواح

3 5   صيانة
المركبات 

بشكل 
 دوري.

  إخضاع
السائقين 
لدورات 

وتعليمات 
متخصصة 

  المطالبة
بتوفير 

مركبات 
اخرى 

وسائقين 
اخرين من 
اجل تقليل 

الضغط على 

*قسم الشؤون 
االدارية 

بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 

 والمالية    
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الى اختناق سائق 
 المركبة واحتراقها.

بشكل 
 مستمر 

 ين على التأم
جميع 

سيارات 
الكلية تأمين 

 شامل 

المركبات 
 والسائقين.

 

 

ث
ر
وا

وك
ء 

ي
ر
وا

ط
 

تأكل تربة الوادي 
 خلف الكلية

الجدار الخلفي 
 للكلية

تعرض مرافق 
الكلية ومنتسبيها 

للخطر بسبب تأكل 
تربة الوادي خلف 

 الكلية بسبب الوديان

المتابعة - 5 2 
والمراقبة 
المستمرة 

للوضع الحالي 
في تربة 

الوادي ومدى 
تأثر مرافق 

 الكلية 

المكالبة بتوفير -
ارض جديدة 

إلقامة مبنى اخر 
للكلية في مكان 

 اكثر امات

مدير دائرة 
ون الشؤ

اإلدارية 
والمالية  

بالتنسيق مع 
عميد الكلية 

والمعنيين في 
 الوزارة

 

ية
ر
ش
 ب
رد

وا
م

 

النقص المستمر في 
الكوادر المتوفرة 
في الكلية بجيمع 

 اقسامها 

النقص المستمر في  جميع أقسام الكلية
الكوادر المتوفرة في 
الكلية بجيمع اقسامها 

بسبب التقاعد 
واالنتقال 

وتغيير واالستقاالت 
التخصصات 

االكاديمية بشكل 
مستمر والمتاشير 

المالية بعدم 
 التوظيف

عدم القدرة على -
إنجاز اعمال 

الكلية بالجودة 
 المطلوبة 

عدم الرضا من -
 موظفي الكلية 

ضغوط العمل -
المستمرة على 

 الموظفين

تقديم - 3 3
مقترحات 

للتدوير 
 الداخلي 

تقديم -
مقترحات 

للتعزيز 
المعنوي 

 فينللموظ
إستخدام لجان -

العمل بدال من 
الموظف 

 المحدد

المطالبة بتوفير -
 الكوادر الالزمة

إعداد نظام -
متكامل لتقييم 

الموظفين وتكرم 
 المجيد منهم

رئيس قسم 
الموارد 
 البشرية 

 بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
اإلدارية 
والمالية  

عميد الكلية و
والمعنيين في 

 الوزارة

 

ية
ر
ش
 ب
رد

وا
م

 

عدم توافر 
الدرجات المالية 

 للمتعينيين الجدد

أقسام الكلية 
 االلكاديمية الجديدة

استحداث 
تخصصات جديدة 
تستدعي التوظيف 

الكبير من 
األكاديميين الجدد 

الضغط على -
موظفي الموارد 

 البشرية

توفير - 4 3
 بدل/سلفة أثاث

المخاطبات -
المسبقة 

للحصول على 

المطالبة بتوفير -
جميع الدرجات 

المالية قبل نعيين 
 اي موظف 

رئيس قسم 
الموارد 
 البشرية 

 بالتنسيق مع 
مدير دائرة 
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وفي المقابل عدم 
توافر الدرجات 
المالية لهم في 
 الوقت المناسب

ضعف الرضاء -
الوظيفي لدى 

 الموظفين الجدد
انقطاع عن -

 العمل

الدرجات 
المالية قبل 

وصول 
الموظفين 

 الجدد

الشؤون 
اإلدارية 

ية  والمال
عميد الكلية و

والمعنيين في 
 الوزارة

 

ية
ر
ش
 ب
رد

وا
م

 

اإلهمال من 
الموظفين في 

 العمل 

تقاعس الموظفين  جميع أقسام الكلية 
وإهمالهم عن العمل 

 وضعف اإلنتاجية

ضعف إنتاجية -
الكلية بجيمع 

اقسامها وتأثر 
 سمعتها 

التأكيد على - 4 2
بنود التقييم 

الوظيفي 
 وعقود العمل

البحث عن -
الحوافز 
المعنوية 

 للموظفين 
إحالة -

الحاالت للجنة 
المختصة 

 للتحقيق

المطالبة بارتبط -
عالوة الموظف 
بحسب إنتاجيته 

وتوفير جميع 
تقارير االداء 

للموظفين 
ليتمكنوا من 

االطالع عليها 
 وتطوير انفسهم 

رئيس قسم 
الموارد 
 البشرية 

 بالتنسيق مع 
مدير دائرة 

الشؤون 
رية اإلدا

والمالية  
عميد الكلية و

والمعنيين في 
 الوزارة

 

ي
ر
دا
إ

 

  السمعة اإلدارية
 للكلية

التعرض لسمعة - إدارة الكلية
الكلية مما يؤثر على 

صورتها الذهنية 
عند المجتمع 

وصناع القرار 
 بالدولة. 

تضارب المعلومات -
المنشورة عن الكاية 

 من قبل منتسبيها. 
نشر معلومات -

ومغلوطة عن مظللة 
 الكلية.

ايجاد صورة 
ذهنية سلبية عن 

 الكلية. 
تشكيل رأي عام 

معارض 
 العمالها.  

3 4  
تحديد متحدث 
 رسمي للكلية. 

الرصد -
المستمر 

للمطروح 
إعالميا عن 

 الكلية. 
المتابعة -

المستمرة لما 
يقال عن الكلية 

في وسائل 
التواصل 

االجتماعي من 

 
ة بوضع المطالب-

سياسة الرد 
السريع والدقيق 

على 
المطروحات 

 اإلعالمية. 
الترويج -

االستراتيجي 
للكلية في 

 المجتمع
وضع خطة -

واضحة للتعامل 
مع استهداف 
 سمعة الكلية.

 
 

عمادة الكلية 
إلى جانب قسم 

العالقات 
العامة 

 واإلعالم 
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قبل الموظف 
 المختص

 

 

 

 

ية
ر
فك

ر 
ط

خا
م

 

األفكار المتطرفة 
والسلوكيات 

 المنحرفة

شيوع األفكار  أقسام الكلية جميع
المنحرفة 

 والمتطرفة.

ممارسة السلوكيات -

المخالفة للنظم والقيم 
 بالكلية.

 

ظهور سلوكيات 
 تخريبية بالكلية.

تأثير سمعة الكلية 
 بهذه السلوكيات

التوعية  4 3
بالقوانين 

والضوابط 
والعقوبات 

الخاصة بهذا 
 الجانب.

رصد وتحجيم 
السلوكيات 

المخلة 
 والمتطرفة.

 

التوعية باألفكار 
والسلوكيات 

المتطرفة 
ورصدها و 

محاسبة 
 مرتكبيها.

توظيف  -

حكام التقنيات إل
المراقبة 
 والضبط.

جميع اعضاء 
 مجلس الكلية

 مخاطر مرتبطة بمختبرات العلوم التخصصية

 اوال: مخاطر مرتبطة بمختبرات االحياء

انتشار بكتيرى غير  بيولوجى 1
 ممرض

المختبرات 
 البيولوجية

انتشار غير مخطط له 
لهذا النوع من 
البكتيريا بشكلها 

السائل أو المجفف 
أثناء التجارب 

 المعملية

ال تشكل خطرا 
 على الفرد والبيئة

تنظيف - 2 2

المختبر 

والتخلص من 

 الفوضى.

تصنيف -

الكائن الحي 

من ناحية 

 الخطورة.

اتباع -

إجراءات 

السالمة في 

المختبر قبل 

إجراء 

 ألتجارب.

االطالع -
الدوري على 

اإلجراء الفوري -
 بالخطر حال العلم

اإلتصال -
بالمسؤول عن 

 المختبر أو الموقع
اإلجراءات التي -

تتخذها الجهة 
 لمعالجة الخطر

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 
 عن وإبعادهم
 الموقع.

 المنطقة عزل-
 المتضررة
 بالحواجز.

 التهوية إغالق-
 المنطقة في

 الملوثة.

مسؤول أمن 
المعمل وسالمة 

 أوالمختبر
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التعليمات 
المكتوبة للحد 

من حوادث 
إنتشار البكتيريا 

في المختبر 
 والكلية

 مع التعامل-
المنتشرة  البكتيريا

 طبيعتها حسب
 أدوات لبس-

 الحماية
 الشخصية،

 مع والتعامل
 وحصرها البقعة

 ضيق مكان في
 عدم لضمان

 إنتشارها.
الخطر  إنهاء-

من  والتخلص
 التي االضرار

 سببها
 المنطقة تعقيم-

 وتنظيفها الملوثة
 من تبقى مما

 بحسب البكتيريا
 بطاقة إرشادات
 السالمة.

 من التخلص-
النفايات بالطرق 

 السليمة.
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
 إلى األمور وعودة

 طبيعتها.    
 التقرير كتابة-

 وضع الخاص
 التوصيات

لإلستفادة منه 
 مستقبال.

انتشار بكتيرى  بيولوجى 2
 ممرض

المختبرات 
 البيولوجية

انتشار غير مخطط له 
لهذا النوع من 
البكتيريا بشكلها 

تشكل  خطرا 
كبيرا على سالمة 

تنظيف - 4 2

المختبر 

اإلجراء  -1

 الفوري حال العلم
 بالخطر

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر



46 
 

السائل أو المجفف 
 أثناء التجارب

وصحة الفرد 
 والبيئة

والتخلص من 

 الفوضى.

تصنيف الكائن -

ناحية الحي من 

 الخطورة.

اتباع إجراءات -

السالمة في 

المختبر قبل 

إجراء 

 ألتجارب.

االطالع 
الدوري على 
التعليمات 

المكتوبة للحد 
من حوادث 

إنتشار البكتيريا 
في المختبر 

 والكلية.

اإلتصال 
بالمسؤول عن 

 المختبر أو الموقع
اإلجراءات  -2

الجهة التي تتخذها 
 لمعالجة الخطر

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 
 عن وإبعادهم
 الموقع.

 المنطقة عزل-
 المتضررة
 بالحواجز.

 في التهوية إغالق-
 الملوثة. المنطقة

 مع التعامل-
المنتشرة  البكتيريا

 طبيعتها حسب
 أدوات لبس-

 الشخصية، الحماية
 البقعة مع والتعامل

 في وحصرها
 ضيق مكان
 عدم نلضما

 إنتشارها.
إعالن الحجر -

الصحي للمنطقة 
 الملوثة

إنتظار الجهات -
المختصة للتعامل 

 مع التلوث
الخطر  إنهاء -3

من  والتخلص
 التي االضرار

 سببها
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التقيد بتعليمات -

فريق األمن 

والسالمة والدفاع 

 المدني.

عمل الحجر -
الصحي وعدم 
مغادرة الموقع 
حتى ظهور 

 التقارير الطبية
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
 إلى األمور وعودة

 طبيعتها.
 التقرير كتابة-

 وضع الخاص
 التوصيات

لإلستفادة منه 
 مستقبال.

انتشار حشرى غير  بيولوجى 3
 ممرض

المختبرات 
 البيولوجية

إنتشار غير مخطط له 
لحشرات حية أثناء 

 القيام بالتجارب

خطرا ال تشكل 
على سالمة 
وصحة الفرد 

 والبيئة

تنظيف - 2 2

المختبر 

والتخلص من 

 الفوضى.

تصنيف الكائن -

الحي من ناحية 

 الخطورة.

اتباع إجراءات -

السالمة في 

المختبر قبل 

إجراء 

 ألتجارب.

االطالع -

الدوري على 

التعليمات 

اإلجراء  -1

 الفوري حال العلم
 بالخطر 
اإلتصال 

بالمسؤول عن 
 المختبر أو الموقع

اإلجراءات  -2

التي تتخذها الجهة 
 لمعالجة الخطر

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 
 عن وإبعادهم
 الموقع.

 المنطقة عزل-
 المتضررة
 بالحواجز.

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر
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المكتوبة للحد 

من حوادث 

إنتشار 

الحشرات في 

المختبر 

 والكلية.

على  التعرف
طرق التخلص 
 من الحشرات

 التهوية إغالق-
 المنطقة في

 الملوثة.
 مع التعامل-

المنتشرة  الحشرات
 طبيعتها. حسب
الخطر  إنهاء -3

من  والتخلص
 التي االضرار
 سببها

 المنطقة تعقيم-
 وتنظيفها الملوثة

 من تبقى مما
 بحسب البكتيريا
 بطاقة إرشادات
 السالمة.

 من التخلص-
النفايات بالطرق 

 السليمة.
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
 إلى األمور وعودة

 طبيعتها.
 التقرير كتابة-

عن انتشار  الخاص
 الحشرات ووضع

 التوصيات
لإلستفادة منه 

 مستقبال

انتشار حشرى  بيولوجى 4
 ممرض

المختبرات 
 البيولوجية

إنتشار غير مخطط 
لهذا النوع من 

الحشرات الحية أثناء 
 القيام بالتجارب

كبيرا تشكل خطرا 
على سالمة 
وصحة الفرد 

 والبيئة

تنظيف - 4 2

المختبر 

والتخلص من 

 الفوضى.

اإلجراء  -1

 الفوري حال العلم
 بالخطر

اإلتصال 
بالمسؤول عن 

 المختبر أو الموقع

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر
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تصنيف الكائن -

الحي من ناحية 

 الخطورة.

اتباع إجراءات -

السالمة في 

المختبر قبل 

إجراء 

 ألتجارب.

االطالع -

الدوري على 

التعليمات 

المكتوبة للحد 

من حوادث 

إنتشار 

الحشرات في 

المختبر 

 والكلية.

التعرف على 
طرق التخلص 
 من الحشرات

اإلجراءات  -2

التي تتخذها الجهة 
 لمعالجة الخطر

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 
 عن وإبعادهم
 الموقع.

 المنطقة عزل-
 المتضررة
 بالحواجز.

 في التهوية إغالق-
 الملوثة. المنطقة

 مع التعامل-
المنتشرة  الحشرات

 طبيعتها. حسب
إعالن الحجر -

الصحي للمنطقة 
 الملوثة

إنتظار الجهات -
المختصة للتعامل 

 مع التلوث
الخطر  إنهاء -3

من  والتخلص
 التي االضرار
 سببها

 المنطقة تعقيم-
 حسب الملوثة

 بطاقة إرشادات
 السالمة.

 من التخلص-
بالطرق النفايات 

 السليمة.
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
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 إلى األمور وعودة
 طبيعتها.

فتح منافذ التهوية -
 24لمده ال تقل عن 

ساعة للتخلص 
 المبيدات.  آثار من 

 التقرير كتابة-
عن انتشار  الخاص

 الحشرات وضع
 التوصيات

لإلستفادة منه 
 مستقبال

هروب حيوانات  بيولوجى 5
التجارب  الغير 

 ممرضة

المختبرات 
 البيولوجية

إنتشار غير مخطط له 
لهذا النوع من 

 حيوانات التجارب

ال تشكل خطرا 
على سالمة 
وصحة الفرد 

 والبيئة

تنظيف - 3 2

المختبر 

والتخلص من 

 الفوضى.

تصنيف الكائن -

الحي من ناحية 

 الخطورة.

اتباع إجراءات -

السالمة في 

قبل المختبر 

إجراء 

 التجارب.

االطالع -

الدوري على 

التعليمات 

المكتوبة للحد 

من حوادث 

إنتشار 

الحيوانات في 

اإلجراء  -1

 الفوري حال العلم
 بالخطر 
اإلتصال 

بالمسؤول عن 
 المختبر أو الموقع

اإلجراءات  -2

التي تتخذها الجهة 
 الخطر لمعالجة

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 
 عن وإبعادهم
 الموقع.

 عزل المنطقة-
 بالحواجز.

إستخدام المصائد -
أو السموم 

 .الحيوانية
إغالق منافذ -

الخروج والتهوية 
 .في المنطقة

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر
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المختبر 

 والكلية.

التعرف على 
طرق التخلص 
 من الحيوانات

التعامل مع 
الحيوانات الهاربة 

 .بحسب طبيعتها

الخطر  إنهاء -3

من  والتخلص
 التي االضرار
 سببها

قيم المنطقة من تع-
آثار الحيوانات 
بحسب إرشادات 

 .بطاقة السالمة

 من التخلص-
النفايات بالطرق 

 السليمة.
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
 إلى األمور وعودة

 .طبيعتها
 التقرير كتابة-

بحادثة  الخاص
هروب الحيوانات 

 التوصيات ووضع
 اإلستفادة بهدف
 منها

هروب حيوانات  بيولوجى 6
 التجارب الممرضة

المختبرات 
 البيولوجية

إنتشار غير مخطط له 
لهذا الصنف من 
 حيوانات التجارب

تشكل خطرا كبيرا 
على سالمة 
وصحة الفرد 

 والبيئة

تنظيف - 4 2

المختبر 

والتخلص من 

 الفوضى.

تصنيف الكائن -

الحي من ناحية 

 الخطورة.

اتباع إجراءات -

السالمة في 

المختبر قبل 

اإلجراء  -1

الفوري حال العلم 
  بالخطر

اإلتصال 
بالمسؤول عن 

 المختبر أو الموقع
إلجراءات ا -2

التي تتخذها الجهة 
 لمعالجة الخطر

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر
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إجراء 

 ألتجارب.

االطالع -

الدوري على 

التعليمات 

المكتوبة للحد 

من حوادث 

إنتشار 

الحيوانات في 

المختبر 

 والكلية.

التعرف على 
طرق التخلص 
 من الحيوانات

 عن وإبعادهم
 الموقع.

 عزل المنطقة-
 بالحواجز.

إستخدام المصائد -
أو السموم 

 .الحيوانية
إغالق منافذ -

الخروج والتهوية 
 .في المنطقة

التعامل مع -
الحيوانات الهاربة 

 .بحسب طبيعتها

إعالن الحجر -
الصحي للمنطقة 

 الملوثة
إنتظار الجهات -

المختصة للتعامل 
 مع التلوث

الخطر  إنهاء -3

من  والتخلص
 التي االضرار
 سببها

تعقيم المنطقة من -
آثار الحيوانات 
بحسب إرشادات 

 .بطاقة السالمة

 من التخلص-
النفايات بالطرق 

 السليمة.
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
 إلى األمور وعودة

 .طبيعتها
 التقرير كتابة-

بحادثة  الخاص
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هروب الحيوانات 
 التوصيات ووضع
 اإلستفادة بهدف
 منها

إنتشار حبوب اللقاح  بيولوجى 7
للنباتات المعدلة 

 وراثيا

المختبرات 
 البيولوجية

هو إنتشا ر غير 
مخطط له للنباتات 
المعدلة وراثيا من 

خالل انتشار حبوب 
 اللقاح

تحمل جينات غير 
معروفة التأثير 
على الصحة 

 والبيئة

تنظيف - 4 3

المختبر 

والتخلص من 

 الفوضى.

اتباع إجراءات -

السالمة في 

المختبر قبل 

إجراء 

 ألتجارب.

العمل في -

مكان معزول 

ومحظور 

الدخول اليه 

 .لغير العاملين

وضع إسم -

النبات على 

األنابيب 

واالطباق 

واالصص 

 .الحاوية له

تعلم أفضل 
الطرق للسيطرة 

على مكان 
إنتشار حبوب 
لقاح النباتات 
المعدلة وراثيا 
التي نتعامل 

 معها.

اإلجراء  -1

 الفوري حال العلم
  بالخطر

اإلتصال 
بالمسؤول عن 

 المختبر أو الموقع
اإلجراءات  -2

التي تتخذها الجهة 
 لمعالجة الخطر

إخطار -
المتواجدين بالقرب 

 الحادث من 
 عن وإبعادهم
 الموقع.

عزل المنطقة -
بإغالق البواب 
والنوافذ والتكييف 
ووضع حواجز 
بالستيكية على 

 .المنافذ
لبس ادوات -

 الحماية الشخصية.
إعالن الحجر -

الصحي للمنطقة 
 الملوثة

إنتظار الجهات -
المختصة للتعامل 

 مع التلوث
الخطر  إنهاء -3

من  والتخلص
 التي االضرار
 سببها

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر
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لمنطقة من تعقيم ا-
آثار الحيوانات 
بحسب إرشادات 

 .بطاقة السالمة

 من التخلص-
النفايات بالطرق 

 السليمة.
 عن اإلعالن-

 الخطر إنتهاء
 إلى األمور وعودة

 .طبيعتها
 التقرير كتابة-

عن انتشار  الخاص
حبوب اللقاح 

 التوصيات ووضع
 اإلستفادة بهدف
 منها

 ثانيا: مخاطر مرتبطة بمختبرات الفيزياء

طوارئ  1
 وكوارث

معمل الفيزياء  اشعاعي
 النووية

التعرض لالشعاع او 
التلوث بسبب وجود 

 عناصر مشعة

التعرض 
لالشعاعات 

المؤينة او احتمالية 
 التلوث االشعاعي

إقامة محاضرة  4 1
توعية 

لالستخدام 
الصحيح 
واستخدام 

الدروع 
الرصاصة 

وعدم الواقية 
استخدام 

المصادر 
المشعة اال 

بوجود مسؤول 
 المعمل

وضع العناصر 
المشعة داخل 
خزنة محكمة 

ومدرعة 
 بالرصاص،

ضرورة وجود 
جهاز قياس الجرع 

الموقعية الجراء 
 فحوصات دورية 

رئيس القسم، 
ورئيس الوحدة، 

ومسؤول 
المعمل مع 

العاملين في 
المعمل، وكذلك 

 الطلبة

طوارئ  2
 وكوارث

معمل دوائر  كهربائي
 كهربائية

التعرض للصعقة 
الكهربائية بسبب 

وجود تجارب تستخدم 
 جهد عالي

التعرض للصعقة 
 الكهربائية

التعامل  3 1
الصحيح مع 

التجربة وعدم 
وجود اسالك 

 مكشوفة

المالحظة الدورية 
الجزاء واسالك 
التجارب وتبديل 

 التالف منها

رئيس القسم، 
ورئيس الوحدة، 

ومسؤول 
معمل مع ال
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العاملين في 
 المعمل

االصابة بالحروق   الصابة بالحروقا  
الجلدية نتيجة 
انسكاب الماء 
الساخن في مختبر 

 الفيزياء الحرارية

إل تصال ا-   
ن مبإدارة اال
والسالمة 

بالجامعة و 
المسؤول عن 

 المختبرأوالموقع
اجراء -

االسعافات 
 االولية

نقل المصاب -
 القرب مستشفى

إذا وقع -
الحادث يجب 
الحرص على 
 حماية نفسك.

اإلتصال  -
على إدارة 

ن و ماال
 السالمة.

التعامل معه  -
عن طريق 

 الدفاع المدني.
تفقد موقع -

الحادث و 
حصر الخسائر 

 و الضرار

وضع إجراءات -
اكثر صرامة للعمل 

 في المختبرات
إستبدال األدوات -

القابلة للوقوع 
 بغيرها اكثر ثباتا 

التأمين على -
لمخاطر التي تقع ا

 في المختبر
حمالت توعيد -

 دورية ومكثفة

مسؤول أمن 
وسالمة المعمل 

 أوالمختبر
بإشراف من 
رئيس وحدة 

 الفيزياء
 ورئيس القسم 

 ثالثا: مخاطر مرتبطة بمختبرات الكيمياء
طواريء  1

 وكوارث
خلط مواد كيميائية 
غير متوافقة أثناء 
النقل والتدوال و 

 التخزين و التخلص

المختبرات و 
المستودعات 

 الكيميائية

وضع المواد 
بجواربعضها بعض ًا 

إلى أن يحدث خلط 
يؤدي إلى حدوث 

 تفاعل كيمائي

ينتج عنه إنفجار 
أو تصاعد غازات 

سامة و ضارة 
 وقابلة لإلشتعال

تحديد المواد - 5 3

المتوافقة للمواد 

المتعامل معها 

في المختبر،و 

تحديد المواد 

غير المتوافقة 

خرين و اال إشعار-

إغالق الكهرباء و 

البواب و ترك 

 .المكان فور ًا

ضرورة تطبيق -

خطط الطوارئ 

 لجنة /مسؤول
أمن وسالمة 

المعمل 
 أوالمختبر

بإشراف من 
رئيس وحدة 
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 مواد المتعامللل
  معها

الحرص على -

تجميع المواد 

المستخدمه في 

عبوات خاصة 

طبق ً ا لمبدأ 

عدم التوافق 

 الكيميائي

ضرورة -

التعرف إلى 

صفات المواد 

الكيمائية 

ووضع كشف 

يوضح إسمها و 

كميتها و 

 .طبيعتها

وضع المواد -

في المختبر 

ووضعها في 

ملف يسهل 

الوصول إليه 

 .عند الحاجة

واإلخالء في مكان 

النفجار للمحافظة 

على الرواح 

 .والممتلكات

اإلتصال بالدفاع -

المدني عند حدوث 

 .االنفجار

اإلعالن عن -

إنتهاء 

الخطروعودة 

المور إلى 

 .طبيعتها

كتابة التقرير -

بالحادثة و الخاص 

وضع التوصيات 

بهدف اإلستفادة 

 منها

كيمياء ال
 ورئيس القسم

طواريء  2
 وكوارث

حريق ناتج عن 
إشتعال مواد 

 كيميائية

المختبرات و 
المستودعات 

 الكيميائية

تمتازغالبية المواد 
الكيميائية بقابليتها 

لإلشتعال فمعظمها 
مذيبات عضوية كثيرة 

 اإلستخدام أوغازات
تزيد من خطورة 

اإلشتعال وأن بعضها 
 مواد صلبة أوغازية

تزيد من خطورة 
اإلشتعال وأن 

بعضها مواد صلبة 
 أوغازية

وضع المواد - 5 3

في خزانات 

خاصة مناسبة، 

وال تخزن 

أكثرمن أربعة 

لترمنها خار ج 

الخزانةوضع 

المواد في 

تبر المخ

ووضعها في 

إذا وقع الحادث -

يجب الحرص 

 على حماية نفسك.

اإلتصال على -

إدارة المن و 

 السالمة.

التعامل معه عن -

طريق الدفاع 

 المدني.

 لجنة /مسؤول
أمن وسالمة 

المعمل 
 أوالمختبر

بإشراف من 
رئيس وحدة 

كيمياء ال
 ورئيس القسم
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ملف يسهل 

الوصول إليه 

 .عند الحاجة

عدم ترك -

المواد المشتعلة 

على هيئة 

مساحيق على 

الرضية 

والسطح 

وتنظيفها في 

 الحال
توفيرطفايات -

حريق في 

المختبروسهولة 

الوصول إليها 

عند الحاجة 

وفحصها 

 دوري ً 

الحذر و -

الحرص مع 

المواد القابلة 

لإلشتعال بحيث 

يتجدد هواء 

الغرفة دوري ًا 

لمنع تراكم 

 البخرة
لحذر في ا-

التعامل مع 

المواد القابلة 

 لإلشتعال 
 

تفقد موقع الحادث -

ومرافق الجامعة و 
حصر الخسائر و 

 الضرار

طواريء  3
 وكوارث

المختبرات و  المواد الملتهبة
المستودعات 

 الكيميائية

  امثلة للمواد

 الملتهبة 
 المواد الملتهبة 

لها فاعلية 

3 5   يجب اطفاء

جميع 

  إذا وقع

الحادث يجب 

 لجنة /مسؤول
أمن وسالمة 
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  المذيبات سريعة

 –التطاير )األيثر 

–اسيتون 

 الكحوالت(

  بعض انواع

الغازات ) أول 

–اكسيد الكربون 

كبريتيد 

 -الهيدروجين

 –الميثان 

 البروبان(.

  بعض المواد

السائلة ) الطولوين 

األحماض  –

 العضوية(.
بعض المواد الصلبة ) 
أمالح المواد الكيمائية 
العطرية مثل كلوريد 

 البنزين(.

شديدة حيث 

ترافق 

تفاعالتها 

انفجارات 

كيميائية قد  

تكون أحيانا 

 للمنشآت مدمرة
 

مصادر 

االشتعال 

ذات اللهب 

 المكشوف.

   عدم نقل

المواد 

الملتهبة مع 

مواد متفجرة 

أو سامة أو 

 مؤكسدة.

   عدم تخزين

المواد 

الملتهبة مع 

 األحماض. 
عدم تسخين   

سوائل هذه 
المواد على 

لهب مباشر بل 
فى حمام  

 مائي.

الحرص على 

 حماية نفسك.

   اإلتصال على

إدارة المن و 

 السالمة.

   التعامل معه

عن طريق 

 الدفاع المدني.
تفقد موقع الحادث  

ومرافق الجامعة و 
حصر الخسائر و 

 الضرار

المعمل 
 أوالمختبر

بإشراف من 
رئيس وحدة 

كيمياء ال
 ورئيس القسم

طواريء  4
 وكوارث

المختبرات و  المواد المتفجرة
المستودعات 

 الكيميائية

أمثلة للمواد الشديدة -

 االشتعال:
فوق اكاسيد اإليثرات -

: 
 حمض البيركلوريك:-

مركبات النيترو: 
األروماتية وغير 
اروماتية و غير 

 عضوية

هي المواد التي -

تسبب انفجارا عند 

تعرضها لصدمة 

أو عند سقوطها أو 

تعرضها للهب أو 

امثلة  تسخينها

 للمواد الملتهبة 
 

حفظ االيثر - 5 3

الجاف بعيداً 

عن الهواء 

والضوء حتى 

ال يتحول جزء 

منه الى فوق 

 أكسيد
في  حالة -

نزول هذا 

الحمض على 

األرض يجب 

ان يعادل فوراً 

بواسطة 

كربونات 

إذا وقع الحادث -

يجب الحرص 

 على حماية نفسك.
اإلتصال على -

إدارة المن و 

 السالمة.
التعامل معه عن -

طريق الدفاع 

 المدني.
تفقد موقع - 

الحادث ومرافق 
الجامعة و حصر 

الخسائر و 
 الضرار

 لجنة /مسؤول
أمن وسالمة 

المعمل 
 أوالمختبر

بإشراف من 
رئيس وحدة 

كيمياء ال
 ورئيس القسم



59 
 

الصوديوم ثم 

 يغسل بالماء.
يجب خزن  -

كل مركبات 
النيترو بعيدا 
عن اللهب أو 

تفادي تعرضها 
للشمس أو 
الشرارات 
 الكهربية.

طواريء  5
 وكوارث

المختبرات و  المواد المؤكسدة
المستودعات 

 الكيميائية

مواد ليست بالضرورة 
قابلة لالحتراق بحد 

ذاتها ولكنها تستطيع 
عن طريق انطالق 
االكسجين منها ان 

تسبب أو تساعد في 
 احتراق مواد أخرى

 

المواد المؤكسدة 
العضوية من 

أخطر المواد ألنها  
تعتبر الرأس 
الثالثة لمثلث  
-الحريق )وقود

 –حرارة 
 أوكسجين(.

تحفظ بكميات  3 3
قليلة جداً في 

 المعمل..
تحفظ في -

دواليب مضادة 
 للتأكسد

تحفظ بمعزل -
عن االمينات 

والمواد القابلة 
 للتاكسد بسهولة

الحادث إذا وقع 
يجب الحرص 

 على حماية نفسك.
اإلتصال على - 

إدارة المن و 
 السالمة.

التعامل معه عن  -
طريق الدفاع 

 المدني.
تفقد موقع الحادث -

ومرافق الجامعة و 
حصر الخسائر و 

 الضرار

 لجنة /مسؤول
أمن وسالمة 

المعمل 
 أوالمختبر

بإشراف من 
رئيس وحدة 

كيمياء ال
 ورئيس القسم

 

 


