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 المقدمة  

للتعامل معها.  يل  دلووضع    داد خطة الدارة المخاطر عاإلإلى وضع تنظيم إجرائي مناسب    الصيدلةتسعى كلية  
إ تعريف  يمكن  المخاطرحيث  ا   دارة  لمواجهة  إلبأنها  منظم  بشكل  المؤسسة  تتبعها  التي    االخطار جراءات 

ة. ويكون  طنشألوالحفاظ على نجاح كل ا  اطمة من كل نشداف تحقيق المزايا المستد ها بهطتنشأل المصاحبة  
فض  خمن إحتمال النجاح وت   د . فهي تزية المؤسسةطامه لكل أنش د فها هو إضافة أقصى قيمة إيجابية مستد ه

ر  طاخارة المد ة إطف العامة للمؤسسة. ويجب أن تكون أنشدامن تحقيق األه  د م التأكد من إحتمال الفشل وع
المحتملة    خطاراألر و طاخارة الم د بإستراتيجية المؤسسة. والتالي يبين عمليات ا  طور وترتب طائمة التد مستمرة و 

 .طر حال وقوعهخطر و عناصر معالجة الخصر الوقاية من الطر و عناخوجهة وموقع حاوث ال

 

 : على ثالثة عناصر أساسية هى كلية الصيدلة بجامعة جداراترتكز إدارة المخاطر ب

 . ستطاعلممخاطر ومنع حدوثها قدر الالوقاية من ا .1
 . وفعال ناجح شكلخاطر حال حدوثها بمالتعامل مع ال .2
ال .3 نظام  الداخلية  متفعيل  يراقبة  الذي  نمالفعال  بداية  عند  التنبيه  من  وتوقع  شو كن  ء أي خطر 

 . خاطر قبل حدوثهامال

 ة:تعريفات اجرائي 

 .هدافال تحٌقق ا ي فيكون له اثر سلبيالخطر: حدث   .1
 . هاير ل تأث يهدف الى التحكم بالمخاطر وتقلي داري الذيالشاط اناداره المخاطر: ال  .2
  ( عال    5-  4  -  3  -  2  -منخفض   1)احداث ضررفي    الخطرر  ياس تأثيق   ةيم الخطر: عملتقيي .3

 .(عال   5-  4  -  3 -  2 -منخفض  1)  حدوثه حتماليةوا
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 : أنواع المخاطر

 : على النحو التالي  كليةممكن حدوثها في الللقد تم تحديد المخاطر ا 

 . صحيةالالمخاطر  .1
 المخاطر الكيميائية.  .2
 . مخاطر الموارد البشرية .3
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 :لمخاطر الصحيةا

  التدخل   تستوجب   ارا  ر أض  بهم  وتلحق  ة،لكليبا  العاملة  يةر البش  القوى   جميع  وأداء  صحةمخاطر التي تهدد  لاهي  
 ، وتشمل:الصحي

 .رات بمختلوا معامللا يف  الصحية شريةبالاطر المخ .1
 .سيةختناقات التنفاال .2
 .شارهاحيوية وانت لالعدوى من األوبئة والنفايات ا .3
 .مزمنةلا واألمراض  العامة صحةاطر الخم .4

 

 .راتبمخت لوا معامللا يف  الصحية شريةبالاطر المخ  / لمخاطر الصحيةا
 : هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب  وصف الخطر 

 .عدم وجود شنطة إسعافات أولية ومغاسل للعينين ▪
 .عدم وجود طفاية للحريق ▪
 .عدم وجود خرطوم إطفاء حريق ▪

 . مختبرات أعضاء هيئة التدريس البحثيةو   التدريسيةب المختبرات الط مكان الخطر

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

مة مع الفحص الدوري لها، والتأكد اللتأكد من توافر جميع معدات السا ▪ سياسة درء الخطر 
 .من جاهزيتها وصيانتها بصورة دورية

 .العاملين عليها بشكل دوري منتظمتدريب  ▪
المسؤول   الشخص 

وقوع  لالت) عند  به  صال 
 (الخطر

 نائب عميد الكلية لشوؤن الجودة.  ▪
 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪
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المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 . مة العامة في المختبرالع إرشادات السوض (1
 .المختبر تتناسب مع اعداد الطالب ان تكون مساحة  (2
 .يجب توفر أكثر من مكان للدخول والخروج في المختبر (3
 . ضاءة والتهوية الطبيعية والصناعيةإل تجهيز المختبرات بوسائل ا  (4
الذي نوع  الت من  ال حواض والطاو الت واايجب ان تكون ارضيات المختبر  (5

 . تاثر بالمواد الكيماويةي  ال
المختبر   (6 اتجهيز  المكافحة  وخزانة  البوسائل  للحريق  السعافات  اولية 

 . وليةالا
والتخلص   الخطر  انهاء 

 التي سببها  األضرارمن 
 .إستخدام طفايات الحريق المتواجدة في العمل (1
 .بتعاد عن مكان انبعاث الغازات أو الحريقالا (2
 .من الجامعيألمة العامة و دائرة ا التصال بدائرة السالا (3
 .المصابين أو المتضررين إلى المستشفى بسرعةنقل  (4

اتباعها إلا الواجب  جراء 
تلك   حدوث  لتفادي 

 المخاطر

العمل  (1 داخل  المريول  قابل  و   ارتداء  الغير  القماش  من  يكون  ان  يجب 
 .الشتعالل

صابة بالحروق والتعرض للكيماويات الحارقة  ال ارتداء القفا ازت لتقليل ا (2
 .والسامة

 .الكمامات و  النظارات الواقيةارتداء  (3
 مة العامة في المختبر التوفر إرشادات الس (4
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 ختناقات التنفسية الخطر ا  / لمخاطر الصحيةا
 : ختناقات ناتجة عنا وصف الخطر 

 .في أماكنها المخصصة يتم اجراءها ت الكيميائية التي لم الالتفاع ▪
المسببة لهذه    للمواد   والفيزيائيةعدم إلمام العاملين بالمعلومات الكيميائية   ▪

 .ختناقات الا
 .تسرب غازاتُ مضرة من أنابيب غير خاضعة للصيانة الدورية ▪
 .حريق ▪

 . مختبرات أعضاء هيئة التدريس البحثيةو   ب التدريسيةالمختبرات الط مكان الخطر

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 .ت الكيميائية الخطرةالجراء هذه التفاعإلاستخدام المكان المناسب المعد   ▪ سياسة درء الخطر 
الحرص على تدريب جميع العاملين بالمختبرات العلمية على التعامل مع   ▪

 .ختناقات الالمواد المسببة ل
لتزام  المستهلكة، مع االغازات  للالتخلص السريع والمنظم من أي أنابيب   ▪

 .بصيانتها بشكل دوري 
المسؤول   الشخص 

وقوع  لالت) عند  به  صال 
 (الخطر

 نائب عميد الكلية لشوؤن الجودة.  ▪
 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 .الغاز تواجد   أو انبعاث  صدر ابتعد على الفور عن م (1
 .أمكن إن الغاز انبعاث  مصدر  قالإغ سعفمعلى ال (2
 ن. األكسجي   نقص   سبب طلق إذا كان ال  هواء  أو   آمنة   نطقة لم   المصاب   نقل (3
 والصدر  العنق  حول  األزرار  وفك  الزائدة،  بسلمالا  بإزالة  سعفميقوم ال (4

 .الهواء ستنشاقال  رأكب الجم إلتاحة
  أسطوانة  على  وضعه  فيجب   التنفس  في  شديد   بضيق   صاب لما  شعرإذا   (5

 ين. أكسج
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  عملية   ويتابع  ظهره  على  صابمال  سعفمال  ضعحالة فقدان الوعي، ي  يف (6
 متوقفة؟  أم متقطعة أم طبيعية هي هل ويحدد  التنفس

  على  صطناعياال   التنفس  عمل  يف  سعفمال  يبدأ  سي حال توقف التنفف (7
 .الفور

  مصحوبا    العيادة  أو  ستشفىمال  ىال  وقت   عر أس  يف  صاب مال  سعفمينقل ال (8
  تقدير   أقل  على  أو  لها،  ض التي تعر   دةامال ب   صةاخلا  مةالالس  ببطاقة 

 .ستنشاقها  تمع الغاز الذي نو  على يتعرف أن سعفمال على يجب 
والتخلص   الخطر  انهاء 

 التي سببها  األضرارمن 
بخرة أو الغاز ناتج عن حريق: يجب التعامل  أل في حال كون انبعاث ا (1

امتداده الى مناطق  مع الحريق على وجه السرعة والسيطرة عليه ووقف  
 .مجاورة

بخرة أو الغازات ناتجا  عن تسرب غازات ضارة  ألفي حال كون انبعاث ا (2
من أسطوانات غاز: يجب التعامل مع أسطوانات الغاز التي بها تسريب 

ا  السرعة مع  العمل  العلى وجه  الوقت. يجب  نفس  بالهدوء في  حتفاظ 
لتزام  االع ضرورة  سطوانات دون توتر أو قلق، مألعلى غلق صمام هذه ا

ت التسريب من أسطوانات  الزمة، بعض حاالبارتداء المعدات الواقية ال
 .ليةكالغاز تشكل خطورة كبيرة وجادة تستلزم مساعدة من خارج ال

تجديد هواء المعمل عن طريق فتح جميع شفاطات الهواء وفتح جميع   (3
 .النوافذ 
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 والنفايات الحيوية وانتشارهاوبئة  أل خطر العدوى من ا  / لمخاطر الصحيةا
التخل وصف الخطر    ي فالكا  ما ملاإل  وعدم  صحيحة،  بطريقة  البيولوجية  النفايات   من  ص عدم 

 .جراثيملا هذه مثل  شاروالعلمي بخطورة انت
  وتعد.  العلمى  والبحث الدم  االدوية وعلم    وعلم  مناعةلواجيا  لو و ييكروبمرات الب ختم مكان الخطر

الطبية  ال  رات بمختلا العينات  مع  تتعامل  أنواع بللعدوى    ا  صدر متى  مختلف 
المال  في  وذلك  ر،بختمبال  ينالعامل  أو  لبةالط  تصيب   قد   التي  ضةمر ميكروبات 

العد   حالة التعامل  ت أ  إهمالها،  أو  لهم   القادمة   العينات   مع  سليمم  قد    صيب و 
 .سروأ أفراد  من بهم ينحيطمال

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 .تطبيق نظام الفرز للنفايات الطبية حسب خطورتها ▪ سياسة درء الخطر 
 . النفايات  كياس المخصصة لكل نوع منألاستخدام ا  ▪
صابة  الللوقاية من ا مة الكاملةالبس الساليتم الزام العاملين بارتداء م  ▪

 . بالعدوى او الوخز
 .برإل ستعمال عبوات عليها إشارة النفايات البيولوجية الخطرة لجمع بقايا اا ▪

المسؤول   الشخص 
وقوع  لالت) عند  به  صال 

 (الخطر

 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

حا  (1 عن  اإلالتقارير    لها   عدوى   نقل  إصابة  أى:  قةالالع  ذات   صابة ت 
  عنها   غال بالوا  وتسجيلها  رصدها  يجب   عديةمال   البيولوجية  بالنفايات   قةالع
 . عملمال عن ولؤ سملل

  عن   ولؤ للمس  عنها  غ الاإلب  يجب   اإلصابات   كل:  عاملمال  فى  صابات اإل (2
 بذلك صةاخلا ت الالسج فى تسجيلها يجب  كما ،عملمال

 ين:الع صابات إ (3
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a) دقيقة  15  مدةل  ءلمابا  جفون لا  وكذلك  الداخل،  من  ني العين  سيلغ  
 . جميع األجزاءلء لماا دخول  لضمان بالقوة  ينالع  فتح مع

b) العيون   لطبيب   مريض لا  وإحالة   الطبى  المسؤول ب  الفورى   صال تالا  
 . الفور على

 : التنفسي أو  الهضمي جهازلا صابات إ (4
a) المسؤول للفريق الفور على الواقعة سجيليجب ت. 
b) الفور على تخصص مال للطبيب  ض ريمإحالة ال. 

 :جلد لا صابات إ (5
a) ري اجلا ءلماا من رللكثي  صاب ملجلد الا ض تعري. 
b) 70  بالكحول  تنظيفها  ثم  والصابون   رالكثي  ءلمابا  جلد لا  سلغ  

  .نظيفة ورقية بفوطة فركها ثم  ومن%
c) الفور على ملوثة  سبيجب إزالة أي مال. 
d) دةمل  جارى لا  ءلماا  من  يربالكث  صاب مال  جلد لا  غسيل  ستمرارا 

و بد   مطهرات لا  وكذلك  دقيقة،  15  أو   ات مكري  أي  ضعون 
 .مرطبة رات ض مستح

e) الفور على تخصص مال للطبيب  ض ريمإحالة ال. 
والتخلص   الخطر  انهاء 

 التي سببها  األضرارمن 
  اإلصابة،   مكان  فى   األولية  باإلسعافات   صابةت اإل االعاجلة الفورية حمال (1

 .الفور على ص المخت الطبيب  لىإ صاب لما إحالة ثم
 .ختلفةمال يروالتطه  التعقيم بطرق  العدوى  صدرعلى م  سيطرةال (2
  حالة  في  األولية  اإلسعاف  بعملية  للقيام  األولية  سعافات حقيبة لإل  يرتوف (3

 .إصابات  حدوث 
 .رورةضلل هزةجم إسعاف وسيارة عاملمبال  يعةر س اتصال سيلةو  يرتوف (4
  اآلمن   ستخدامالات لوإرشاد   عمل،مال  في  مةال للس  توعية  إرشادات   ضعو  (5

 .هار وغي ي ركز م ال الطرد  كأجهزة  عاملمال فى لألجهزة
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 مراض المزمنة ألمخاطر الصحة العامة وا  / لمخاطر الصحيةا
 :التأثير على الصحة العامة للعاملين ينقسم الى عدة انواع، وهي وصف الخطر 

ا ▪ بسبب  للعاملين  جروح  أي  الحدوث  او  زجاجية  بكسور  مواد  حتكاك 
 .حادة

 .حدوث حروق للعاملين بسبب التعرض للنار من أي مصدر ▪
بالمرض  ▪ يسمى  ما  وهو  ضارة  لمواد  التعرض  بسبب  العاملين  مرض 

 .المهني
 .أثناء العمل (أو ما شابه)سقوط العاملين من أماكن مرتفعة  ▪

 مباني الكلية  مكان الخطر

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر حال حدوثه تأثير 

 .بس الخاصة بالعمل وكذلك لبس القفازات الاستخدام العاملين للم ▪ سياسة درء الخطر 
الس ▪ مستلزمات  الطبي التوافر  والشاش  الجروح  معقمات  من  العامة  مة 

  .الجامعة  جميع مرافق  يرها، ويفضل وجود صندوق اسعافات أولية فيوغ
 .النظافة الشخصية ونظافة أماكن العمل  ىالمحافظة عل ىالتأكيد عل ▪
في الخاصة بالعمل  مة  الالحذر واستخدام أدوات الس  لى توخيالتأكيد ع ▪

 .السقوط منها تي يمكن كن المرتفعة والاماال
المسؤول   الشخص 

وقوع  لالت) عند  به  صال 
 (الخطر

 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪
 . عيادة الجامعة ▪
 .الدفاع المدني ▪

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 :() في حال الجروحال  أو 
 .يتم تنظيف الجرح بالماء والصابون  (1
 .يتم وضع مادة معقمة على الجرح (2
 .يمنع لمس الجرح باليد خوفا من تلوثه، يمكن ان تؤدي الى التهابه (3



12 
            The Risk Management Plan                          Faculty of Pharmacy                     Jadara University 

 . عليه لحين توقف النزيفيتم الضغط على الجرح ولفه بالشاش والضغط   (4
 

 (:) في حال الحروق  ثانيا  
يتم إزالة اية اكسسوارات مثل الساعة الشخصية من منطقة الحرق قبل  (1

 .انتفاخ مكان الحرق 
 .يتم وضع مياه باردة على مكان الحرق لتبريد المكان (2
 .يمنع وضع الثلج على مكان الحرق  (3
يحتوي على    الصق و اليتم لف منطقة الحرق برباط نظيف معقم وغير   (4

 .وبر او خيوط مفكوكة
 .زمالتخاذ الالمة العامة التصال مع دائرة الساليتم ا (5
 

 (:مراض المهنية والسقوط من المرتفعات أل)ا ثالثا  
خي (1 من  الس  اللتم  المصاب الدائرة  نقل  المدني  والدفاع  العامة  مة 

 .للمستشفى
زمة من المتخصصين في المستشفى  الجراءات الطبية الإلاتخاذ ايتم   (2

 .مة العامةالدائرة الس اللويتم المتابعة من خ
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 : المخاطر الكيميائية

  تصال الا  نتيجة  البيئة  أو  متلكات مال  أو  اإلنسان  صحة  على  خطر  أو  رر ضخاطر الكيميائية هي احتمال وقوع  مال
 ، وتشمل: .كيميائية مادة أي مع (مسةالملا)

 .الكيميائي سكاب نالا .1
 .الكيميائية واد مال شتعالعن ا جريق النات حال .2
 .تفجرةمواد الكيميائية المخطر انفجار ال .3
 .الصحي فر الص ض نفايات البلدية وأحوا في خلفات الكيميائية مرمي ال .4

 

 نسكاب الكيميائي ال ا/  المخاطر الكيماوية
رتشاق نتيجة انسكاب المواد الكيماوية وانبعاث أبخرتها /  الستنشاق / االخطر ا وصف الخطر 

 . أو وصولها لجسم الشخص المستخدم
 . مختبرات أعضاء هيئة التدريس البحثيةو   ب التدريسيةالمختبرات الط • مكان الخطر

 .ممرات نقل المواد الكيماوية •
 .أماكن تخزين المواد الكيماوية •

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 .معرفة خواص المواد الكيماوية وإجراءات استخدامها والتعامل معها ▪ سياسة درء الخطر 
 .نظافة وترتيب مكان العمل  ىالمحافظة عل ▪
  .مة العامةالمعرفة إجراءات الس ▪
 .أماكن مناسبة لتخزين المواد الكيماويةتجهيز  ▪

المسؤول  الشخص  
وقوع  لالت) عند  به  صال 

 (الخطر

 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪
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المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 : تفعيل تعليمات 
 . مة في المختبرات السال (1
جراءات التنفيذية للتعامل مع انسكاب المواد الكيماوية والنفايات  إلخطة ا (2

 . الطبية
 . المواد الكيماوية والتخلص منهاحوسبة تدوير  (3

والتخلص   الخطر  انهاء 
 التي سببها  األضرارمن 

  بحسب   ِسكبةنمادة الملوثة وتعقيمها مما تبقى من المنطقة المتنظيف ال (1
 .مةالالس بطاقة إرشادات 

في وعاء للتخلص منها ويكتب عليها )نفايات    جمع خليط المادة المنسكبة (2
 ملوثة(.

 .حيحة وعدم رميها مع نفاية البلديةلصر الطرق ابفاية عالن  من  ص خلالت (3
التقرير (4 ووض  كتابة  االنسكاب  بحادثة  التو الخاص   بهدف  صيات ع 

 الحقا .  منها رالَعب  واستنباط منها ستفادةالا
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 اشتعال مواد كيميائية خطر حريق ناتج عن /  المخاطر الكيماوية
  خطر   مصدر  هي  يوبالتال  شتعال،الواد الكيميائية بقابليتها لممن ال  رتاز كثيمت وصف الخطر 

  رات، بخت مال  تلفخم  في  ستخدام اال  رةي ثوك   ضويةأغلبها مذيبات ع  مواد ه الفهذ   دائم،
 حدوث  خطورة  وتزداد  غازية،   سائلة أو  أو  صلبةمواد    وتكون طبيعة هذه المواد 

الوقود )المادة الكيميائية( بتركيز عالي،   رتواف:  هي  عوامل  ثةالث  توافر  عند   حريق
  طر خال  تقليل  ستطيعنو كمية وافرة من الهواء ) االكسجين(، ومصدر اشتعال.  

 .العوامل هذه يف بالتحكم
 . ةالكيميائي ستودعات موال مختبرات ال • مكان الخطر

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 مةالالس  بطاقة  على   عالطباال  شتعالالل  القابلة  وادم ال  صخوا  ىتعرف إلال ▪ سياسة درء الخطر 
 . الكيميائية

  ر ثأك  تخزن ال  و   مناسبة،  خاصة  خزانات   يف  شتعال واد القابلة لالمخزن ال  ▪
 .خزانةلمنها خارج ا  ات ر ت ل أربعة من

  على  مساحيق هيئة  على  شتعالالل القابلة صلبةواد المغبار العدم ترك  ▪
 .حاللا يح وتنظيفها فواألسط  األرضية

ولة  وسه  رختبمال  يف  حريق لا  وبطانيات   سبةنا مريق الحطفايات ال  رتوفي ▪
 اجة. حلا د عن إليها صولالو 

 .شتعالالواد القابلة لمجيدة أثناء التخزين أو التعامل مع اللالتهوية ا  رتوفي ▪
المسؤول   الشخص 

وقوع  لالت) عند  به  صال 
 (الخطر

 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 .خارجمال علىتعرف ال (1
  حماية  على  رص حال  مع   ريق حال  طفاية  لاواستعم  اإلنذار،  سل جر يّشغت (2

 .نفسك
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وقع واغلق األبواب مال  اترك  ريق،حال  مكافحة  على  قادرا  ست إذا كنت ل (3
 .التجمع نقطة ىإل واذهب  الطوارئ  خرجم سلكوا

 ن. صابي مال إسعاف يف وساعد  صابات،بلغ عن أي إ (4
 .ريقحوقع المه رجال اإلطفاء ليوجت (5

 

 

 تفجرةمواد الكيميائية المال انفجار خطر/  المخاطر الكيماوية
 .نرريضت مال نبي  وفيات  أو رةي خط صابات حدوث إ • وصف الخطر 

مادي   • تلف  احدوث  افي  أو  العامة    مكان ب  حيطةمال  صةلخالممتلكات 
 .نفجارالا

 . ةالكيميائي ستودعات مرات والبختمال مكان الخطر

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 . تداولها عند   تفجرةمال الكيميائية واد مال صفات ى لورة التعرف إر ض ▪ سياسة درء الخطر 
ال ▪ هذه  مع  بحذر  مالتعامل  والحتكالا  نب جوت  شديد،واد    صدماتاك 

 .حرارة، عند التعامل معهالت الكهربائية أو اارار والش
 .بها ةص خزانات الخاال يتفجرة فمواد المتخزين ال ▪
  ى لإ  تفاعلها  يؤدي  قد   التي  واد مال  ض مراعاة مدى توافق وعدم توافق بع ▪

 .نفجارات عند تخزينها ونقلهااالحدوث 
 ي الكلية.ء فالورة توفر خطط للطوارئ واإلخر ض ▪

المسؤول   الشخص 
وقوع  لالت) عند  به  صال 

 (الخطر

 إدارة الكلية. ▪
 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪
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المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 .فورا كانمال وترك واألبواب  الكهرباء قالوإغ اآلخرين عاراش (1
واإلخورة  ر ض (2 الطوارئ  خطط  ا  يء فالتطبيق  للمحافظة  المكان  نفجار 

 .متلكات معلى األرواح وال
 .فجاراالن حدوث  عند   يدنمال الدفاعب  صالتالا (3

 

 

 خطر إلقاء نفايات كيميائية بالحاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي/  المخاطر الكيماوية
حر  • الخطر وصف  حدوث  تفاعأ ق  يإمكانية  حدوث  نتيجة  انفجار  بال و  النفايات   ينت 

 .توافقةم ال رالكيميائية غي
 )العيون   –  د لجلا  –  األيدي)  جسملبا  ةر شامب  والتهابات   صابات حدوث إ •

 .حاويات لالنفايات وقت تفريغ ا  مع سم اللعمال النظافة نتيجة الت
ة  واألبخر   الغازات   انبعاث   نتيجة  حيطةمال  والبيئة  الهواء  بجودة  األضرار •

 .سامةالكيميائية ال
ت والغازا  األبخرة  يبات ر تس  استنشاق  عند   الصدرية  باألزمات   صابةاإل •

 .الكيميائية النفايات  من صاعدهامكن تمال
 . مختبرات أعضاء هيئة التدريس البحثيةو   ب التدريسيةالمختبرات الط • مكان الخطر

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 .ويات البلديةحامخاطر إلقاء النفايات الكيميائية ب بتوعية  ▪ سياسة درء الخطر 
إل ▪ إلقاء  ىالدعوة  وال  أي  عدم  النفايات  بحممن  الكيميائية  ويات  اخلفات 

 .البلدية
ل  ضرورة ▪ النظافة  عمال  المارتداء  الوقاية   - القفازات )  شخصيةعدات 

 .ويات احللعند تفريغهم  (النظارات الواقية -األقنعة  
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المسؤول   الشخص 
وقوع  لالت) عند  به  صال 

 (الخطر

 مشرف المختبرات في الكلية. ▪
 .معياجلا واألمن مةالالس إدارة ▪

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 يجب  البلدية، ويات احلا سطو  ةائي وجود مواد ونفايات كيميحظة العند م (1
 .للتعامل اآلمن مع هذه النفايات  لجهات المتختصةا غالإب

 ة للتعرف عليها. يالكيميائ  النفايات  ّشم أو تذوق   أو سملعدم  (2
 ة عن طريق المختص.يالكيمائ رغي النفاية  عن  صلهاجميع النفاية وفت  (3
 .يميائي الك والتوافق خطورتها بحسب   صنيفهافرز النفاية وت  (4
 .منها النهائي  ص لتخلا ني حل نفايات لا ستودعم ىنقل النفايةَ  إل (5
 تدفق  وْقف  فيجب   صحيف الر صال  أحواض   ي إذا حدث رمي النفاية ف (6

 .أمكن  إن ومعاجلتها طرةخال مادةلا
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 :مخاطر الموارد البشرية

،  والتنظيمية الخاصة بالموظفين من أعضاء هيئة تدريس وإداريين دارية  إلجراءات اإلهي مجموعة من القرارات وا
 وتشمل:

 .متناع عن العمل وتعطيل العمال وحدوث أعمال عنف اإل .1
 . همالإلخطر ا .2
 .المدروسر التوظيف غي .3

 

 متناع عن العمل وتعطيل العمال وحدوث أعمال عنف / اإل مخاطر الموارد البشرية
الموظفين عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه يقصد به توقف   ▪ وصف الخطر 

 . الضغط على الرئيس المباشر لتلبية إحتياجاتهم
 .ةكليحدوث توقف عن العمل في بعض إدارات ال ▪
حدوث تذمر و إعتراضات جماعية من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز  ▪

تأخر وعدم توفر البيئة المناسبة للعمل ولعدم وجود الشفافية والحوا ر أو  
 . صرف المستحقات المالية

 .حدوث أعمال عنف ▪
 كلية الصيدلة  مكان الخطر

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4 –  3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

 .نظمة والتعليمات الناظمة للعملألوضوح ا ▪ سياسة درء الخطر 
وا ▪ للشكاوى  محوسب  نظام  يمكن  التطبيق  تقديم  قتراحات،  للموظف 

أو  حسب  الا  الشكوى  المعنية  للجهة  وتحول  مناسبا،  يراه  الذي  قتراح 
  .صولألا
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دوريا   ▪ الموظفين  رضا  مدى  لقياس  خاصة  استبانة  ا  نشر  قبل  دارة  من 
بناء    الكلية الممكن  التحسين  وإجراء  ومعالجتها،  الضعف  نقاط  وتحديد 

 . على نتائج التحليل
في إعداد وتنفيذ خطة إدارة   ليةالكالهيئة التدريسية واالدارية في    مشاركة   ▪

 .المخاطر
المسؤول   الشخص 

وقوع  لالت) عند  به  صال 
 (الخطر

 عميد الكلية.  ▪
 نائب العميد.  ▪
 وروؤساء االقسام. ▪

ي حال العلم  ر الفو جراء  اإل
 :بالخطر

 .توجه المسؤول عن الخطر إلى مكان وقوع الحدث  (1
 . متناع عن العملإلمحاولة معرفة سبب ا (2
 . تهالستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة إنفعا اإل (3
 .حل مشاكل الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة (4
 .الحرص على استمرار الخدمات المقدمة في المكان (5
  .المخطئين والمقصرينمساءلة  (6
 .كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة (7
 .إقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره (8

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

وا ▪ الشكاوى  االتحليل  حسب  الممكنة  الحلول  ودراسة  نظمة  ألقتراحات 
  .والتعليمات 

 .الخطة التدريسية للعامليناعتماد دورات في مهارات التواصل في  ▪
نقاط  ▪ وتحديد  المسؤولين  قبل  من  دوريا  الموظفين  رضا  مدى  قياس 

دارة و معالجتها حسب  الالضعف وعرض نتائجها على لجنة القيادة وا
 .نظمة والتعليمات النافذةالمكانيات المتاحة وبما تسمح فيه ا الا

والتخلص   الخطر  انهاء 
 التي سببها  األضرارمن 

 .حقوقهم وواجباتهمب  بما يتعلقتثقيف الموظفين   ▪
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 همال إلخطر ا/  مخاطر الموارد البشرية
وجود بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في   ▪ وصف الخطر 

ا في  قصور  عنه  ينتج  مما  العمل  أهداف إلإنجاز  تحقيق  وعدم  نجاز 
 .الكلية

إنجاز   ▪ المحدد  الكلية /  ت  المشروعات ومعامعدم  الوقت  الجامعة في 
 .والجودة المطلوبة

 . ت وتعطيل العاملينالضياع المعام ▪
 كلية الصيدلة  مكان الخطر

 5 –  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 –  4  – 3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

بين   ▪ سياسة درء الخطر  الشريفة  المنافسة  وابث روح  التفكير  على  وحثهم  بداع  إل الموظفين 
جادة في عملهم وتطبيق تعليمات جائزة الموظف  إلوتحفيزهم في حالة ا 

  .داء السنوي ألالمتميز وشمول ذلك في نماذج تقييم ا 
 .نشر رسالة وأهداف وقيم الجامعة لتنمية الشعور بالمسؤولية ▪
السلوك    نشر ▪ قواعد  مدونة  بخصوص  العاملين  الوظيفي  وتثقيف 

 .قيات الوظيفةالوأخ
 .نظمة والتعليمات بخصوص المخالفينأل تطبيق ا ▪

المسؤول   الشخص 
وقوع  لالت) عند  به  صال 

 (الخطر

 عميد الكلية.  ▪
 نائب العميد.  ▪
 وروؤساء االقسام. ▪

ي حال العلم  ر جراء الفو اإل
 :بالخطر

 .يقوم العميد/المدير المعني بدراسة الحدث وتحديد المسؤول عن حدوثه (1
 .نظمة والتعليمات المعتمدة بهذا الخصوص أل تطبيق ا (2

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 . بداع وتحفيزهمالتشجيع الموظفين وحثهم على ا ▪
 .الجامعةالكلية و  نشر رسالة وأهداف ▪
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والتخلص   الخطر  انهاء 
 التي سببها  األضرارمن 

وتوقيعه على تعهد علم  ع على حقوقه وواجباته،  ال طالإلزام كل موظف با ▪
 .بها اللخإل بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال ا

 

 المدروس ير التوظيف غ/  مخاطر الموارد البشرية
توزيع   ▪ وصف الخطر  عدم  نتيجة  العمل  جودة  و ضعف  وحسب المدرسين  الموظفين 

 قسام. الكليات واال
 هم.عمال الموكلة إليألا  وبحسب التوظيف في بعض الوحدات  أو قلة  كثرة   ▪

 كلية الصيدلة  مكان الخطر

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 الخطر الحالي احتمالية

 5 -  4  – 3  – 2  – 1 تأثير الخطر حال حدوثه 

الموظفي ▪ سياسة درء الخطر  عدد  فوتوزيع  نتحديد  تخصصاتهم  حسب  دارات  إلا  يهم 
 .المناسبة

التشكيعداد  الا ▪ قبل اعتماده    يني نمع مع الت ومناقشته  الالسنوي لجدول 
 ي. النهائ

 ملين المستجدين لفترة تجربة. اخضاع جميع العا ▪
المسؤول   الشخص 

وقوع  لالت) عند  به  صال 
 (الخطر

 عميد الكلية.  ▪
 نائب العميد.  ▪
 وروؤساء االقسام. ▪

ي حال العلم  ر جراء الفو اإل
 :بالخطر

الموكلة إليهم  عمال  أل الذين لم يقدموا ا  نالموظفي عدم تجديد التعاقد مع   ▪
  .بالجودة المطلوبة

المتخذة إلا جراءات 
 رلمعالجة الخط

 .سنويا ينأداء جميع الموظف  مراقبة ▪
  .اعداد وتنفيذ خطة تدريبية عامة ومتخصصة ▪
 .حتياجات الفعليةال وتوزيعهم حسب اتحديد عدد المدرسين والموظفين  ▪
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والتخلص   الخطر  انهاء 
 التي سببها  األضرارمن 

للموظفي  ▪ وتوزيع  هيكلة  إعادة  عمل  او  الموظف  او نقل  الكلية  داخل  ن 
 الجامعة.

 


