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 مقدمة : 

والمادية في ظل الوضع الراهن والمتغيرات المتسارعة وأيضا حدوث الكوارث الطبيعية والصحية والطبية 

على الساحة العالمية والمحلية والعوامل التي تؤثر على مختلف المؤسسات، تضاعفت في الفترة األخيرة 

على الحفاظ على مقدراتها  المجمعةجامعة ولحرص    .المخاطر إلدارةالحاجة والتركيز الى وجود طريقة 

من الكوادر البشرية والمادية، فقد عمدت الجامعة على اعداد خطة إلدارة المخاطر تهدف الى تحديد المخاطر 

والتخفيف من اثارها، وإيجاد بيئة امنة لجميع  -وجدت ان  –المتوقع حدوثها والتنبؤ بها وتقليل الخسائر 

 . وممتلكاتها ومنسوبيهامكوناتها 

 نبذه عن اإلدارة :

( وتاريخ 10نشأة إدارة التعامل مع المخاطر بقرار من معالي رئيس الجامعة أ. د. خالد بن سعد المقرن رقم )

والتي تسعى إلى  2030هـ وذلك لضرورة الوقاية من االزمات والمخاطر وفق ) رؤية المملكة 1/7/1431

على الممتلكات قاية من المخاطر( والتوجه العام للحفاظ رفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الحصول على الو

هـ صدر قرار سعادة رئيس الجامعة أ.د. صالح بن عبدهللا المزعل 10/8/1443البشرية والمادية , وفي تاريخ 

( بضم أعمال إدارة التعامل مع المخاطر لإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي لما في ذلك من أهمية 10رقم )

 ي متابعة أعمالها وفق األهداف االستراتيجية للجامعة بما يضمن االستمرارية والعمل في بيئة آمنة .ف

  :اإلدارة  رؤية

 التميز في بيئة مؤسسية آمنة من المخاطر واألزمات .

  :رسالة اإلدارة 

 . واألزماتلحفاظ على رأس المال البشري واألصول والممتلكات واألنظمة والحد من وقوع الكوارث ا
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  :األهداف

الحد من آثر أو احتمالية حدوث المخاطر المستقبلية والتعامل معها . -1  

. تهيئة بيئة تعليمية آمنة وسليمة وصحية -2  

. الوقاية من المخاطر المحيطة بمستوى الجامعة -3  

. االستدامةظ على فكل مستمر بما يحابش استراتيجيات مواجهة المخاطر تطوير -4  

. او تخفيف االثار المترتبة عليها وضع الحلول المناسبة لمعالجة المخاطر لتقيل احتمالية -5  

االنذار المبكر لتنبؤ عند بداية أي خطر قبل وقوعة .تفعيل نظام الرقابة و -6  

 

  الرئيسي:الهدف 

 ية وعملية تقييم ومعالجة المخاطر .مراقبة المخاطر ومتابعتها لضمان وتحسين جودة وفعال

 
 

 االدارة: الدوافع

 حرص الجامعة على الحفاظ على مقدراتها
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 الهيكل التنظيمي :

 

 

 

 

 

 

 : وفريق العمل البيانات اإلحصائية لإلدارة 
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1

0

بيانات احصائية 

ذكور

إناث

أعضاء هيئة التدريس

 الفئة م
 العدد

 اناث ذكور

 0 0 أعضاء هيئة تدريس 1

 1 4 موظفين 2

 1 4 المجموع     

 5 اإلجمالي : 

 إدارة التعامل مع املخاطر

 قسم املخاطر

 قسم استمرارية االعمال

 

 وحدة التخطيط وحدة االستجابة
 

 وحدة التحليل والتدقيق
 

 وحدة الدعم والمساندة
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  المهام واألنشطة والفعاليات                 
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 اهم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

عناصر القوةأهم   أهم عناصر الضعف 

 العمل بروح الفريق . -1
عمل اإلدارة في بيئة محفزة للعمل الجماعي  -2

 والتشاركي .
 ل مع المخاطردارة التعامإلقيادات العليا لألعمال دعم ا -3
 التوجه للوقاية من المخاطر واألزمات . -4
  2030المملكة ؤية ر -5

 ضعف وجود كادر إداري متخصص بإدارة المخاطر . -1
 ضعف ثقافة التعامل مع األزمات في محيط الجامعة . -2
 عدم وجود لجنة متخصصة للتعامل مع المخاطر .  -3

 أهم التحديات المؤثرة أهم الفرص المتاحة

كموجة لبرامج التطوير 2030المملكة  رؤيةوجود  -1
 وخطط اإلصالح .

 وجود خطط تشغيلية لجهات الجامعة . -2
المخاطر لدى رغبة الجهات في تعزيز ثقافة  -3

 منسوبيها .

أصحاب الكفاءات في مجال  الستقطابتشكيل لجنة  -1
 منهم . واالستفادةالمخاطر 

 الكفاءة باإلنفاق مع تحقيق جودة العمل . -2
مقاومة التغيير للتحول من العمل التقليدي إلى العمل  -3

 اإلبداعي .
 تعزيز ونشر ثقافة التعامل مع المخاطر واألزمات . -4
على مبادئ وأساسيات  نوالمنسوبيتدريب الكوادر  -5

 التعامل مع المخاطر .

 

 : أهم المهام خالل المرحلة القادمة

 . ااهزية لدى وحدات الجامعة ومنسوبيهرفع الج -1

 وضع وتنفيذ الخطة التشغيلية إلدارة المخاطر في الجامعة . -2

 دعم االستدامة التنظيمية . -3

 المتابعة والتقييم فيما يتعلق بالمخاطر واألزمات . -4

 . واختبار الجاهزية في كافة مباني الجامعة ئالطوارخطط تطبيق  -5

 .من وقوع المخاطر مع الجهات المعنية في الجامعة للحدالمشاركة  -6
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  :تقييم المخاطر في النماذج المعتمدة لية آ

 

  : المحتملةلمخاطر اعن  اإلبالغحالة في 

 

 

  : المحتملةالمخاطر نواع أ

 لمخاطر الماليةا

 المخاطر القانونية

 مخاطر األبنية والمرافق

 مخاطر السمعة

 مخاطر الموارد البشرية

 المخاطر الصحية

 مخاطر السالمة العامة

 واالكاديمية يةالمخاطر التقنية والمعلومات
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 األهداف االستراتيجية والتفصيلية إلدارة المخاطر:

 

 األهداف التفصيلية األهداف االستراتيجية  م

 هندسة نظم وإجراءات العمل . -1 بالحوكمة الشاملة  االلتزام 1
 تحقيق استمرارية األعمال والوقاية من المخاطر . -2

 بالمسؤولية االجتماعية . االلتزام -1 االرتقاء بمكانة الجامعة محلياً ودولياً  2
 

 تحسين جودة الخدمات 3
 

 تطوير منظومة األمن والسالمة والصحة المهنية . -1
 

 

 م2023-2022 ومن األهم األنشطة والفعاليات المستهدفة خالل الفترة القادمة

 االنجازات التاريخ الهدف النشاط ت

املخاطرنشر ثقافة التعامل مع  لوحات تثقيفية عن إدارة املخاطر  1  يناير 

2022 

 

استبانة رأي الجهات عن كيفية التعامل مع  2

 املخاطر

اإلدارة خدمات تحسين وتطوير   أكتوبر 

2022 

 

 نوفمبر نشر ثقافة التعامل مع املخاطر  ارسال رسائل تثقيفية عن إدارة املخاطر 3

2022 

 

ملوظفين اإلدارة  زيارات داخلية وخارجية 4 تعزيز ثقافة املخاطر لدى  

 الجهات 

 نوفمبر

2022 

 

زيارات داخلية لوحدات الجامعة التي محتمل  5

 أن يكون لديها مخاطر 

لحصر ومعرفة مستوى املخاطر 

في الجامعة وكيفية التعامل 

 معها 

 نوفمبر

2022 
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 للتعامل مع الخاطر  إعداد خطة متكاملة 6

 استنادا إلى الخطة االستراتيجية للجامعة 

ضمان سير عمل اإلدارة 

لتحقيق أهداف الخطة 

 االستراتيجية للجامعة 

 نوفمبر

2022 

 

اجراء عمليات إخالء افتراضية في مباني  7

 الجامعة للتأكد من الجاهزية

 نوفمبر رفع مستوى االستعداد

2022 

 

إعداد تقرير متابعة وتقييم املخاطر في كافة  8

 وحدات الجامعة 

تحديد مستوى احتمالية وقوع 

والوقاية منها املخاطر   

 أبريل 

2023 

  

مع قيادات الجامعة حول املخاطر  اجتماعات 9

 املحتمل وقوعها في الجهات التابعة 

من الخبراتالستفادة ل  ديسمبر 

2022 

 

تأسيس دليل موثق إلدارة املخاطر لدى وكاالت  10

 الجامعة العليا 

تعميم االرشادات على الجهات 

 التابعة لها ومتابعتها

 ديسمبر

2022 

 

تتعرض قد عمل سجل باملخاطر املختلفة التي  11

) إن وجدت ( لها الجامعة وتحديثه باستمرار   

لضمان السيطرة التامة من 

 عدم وقوع الخطر أو حتى أثناء

 وقوعه

 ديسمبر

2022 

 

في إدارة التعامل مع  املتخصصينحصر  12

 املخاطر في وحدات الجامعة 

سهولة التواصل وجمع 

 البيانات من ذوي االختصاص 

 ديسمبر

2022 

 

ملنسوبي الجامعة لنشر ورش عمل إعداد  13

 ثقافة إدارة املخاطر 

لوعي والدراية بالتعامل مع ا

 املخاطر 

 يناير

2023 

 

املشاركة مع الفرق امليدانية لتنفيذ متطلبات  14

 إدارة املخاطر وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم 

ضمان سير العمل باإلجراءات 

  املتبعة

 يناير

2023 
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اقبة لتنبيه ر نذار املبكر واملوضع آليات لل  15

التصحيحية إلدارة أي  للجراءاتالجامعة 

 مخاطر محتملة 

تحديد نسبة احتمال وقوع 

 الخطر

 يناير

2023 

 

رجالية ملنسقي إدارة و ورش عمل نسائية  16

 التعامل مع املخاطر 

وضع آلية العمل مع اإلدارة في 

 التعامل مع املخاطر

 فبراير

2023 
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 خطة الزيارات الداخلية والخارجية



 11 

 االقسام

 

 الداخليةالزيارات  الزيارات الخارجية

 

 

 

 

 

 

 قسم الرجال 

عمادة الموارد  هيئة الحكومة الرقمية

 البشرية

عمادة تقنية 

 المعلومات 

 كليه العلوم طبية

 

 ناصر بن عبدالعزيز العقيل

 عبدهللا بن بن عبدالعزيز التريكي

 عبدالرحمن فهد المطيري

محمد بن بجاد 

 المشقور

 ناصر العقيل

 عبدهللا التريكي

 عثمان العثمان

 د عدنان قطيط 

 عبدهللا التريكي

بندر عوض 

 المطيري

عبدالرحمن 

 مريزيق المطيري

بندر عوض 

 المطيري

عبدالرحمن 

 البرازي

 

 هيئة الزكاة والجمارك والدخل 

 الجمارك العامة

 

اإلدارة العامة 

 لألمن الجامعي

اإلدارة العامة 

 للتشغيل والصيانة

اإلدارة العامة 

 لإلسكان

 المشقورمحمد بن بجاد 

 ناصر بن عبدالعزيز العقيل

 عبدهللا بن بن عبدالعزيز التريكي

 سعد بن صالح عبدالعزيز العقيل

 

 التريكي عبد هللا

 سعدا لعقيل

 بندر المطيري

عبدالرحمن 

 المطيري

 عبدهللا التريكي

 سعد العقيل

 بندرا لمطيري

عبدالرحمن 

 المطيري

 عبدهللا ا لتريكي

 سعد العقيل

 بندر المطيري

عبدالرحمن 

 المطيري

 تمركز االتصاال جامعة القصيم

 اإلدارية

مركز الوثائق 

 والمحفوظات

 إدارة المرفق

 ناصر بن عبدالعزيز العقيل

 سعد بن صالح العقيل

 نواف بن مطلق المريخي

 عبدهللا عبدالعزيز السعيد

 

 

 

 

 عبدهللا التريكي

 العقيل سعد

 المطيري بندر

عبدالرحمن 

 المطيري

 التريكي عبدهللا

 العقيل سعد

 المطيري بندر

عبدالرحمن 

 المطيري

 عبدهللا التريكي

 العقيل سعد

 المطيري بندر

عبدالرحمن 

 المطيري
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  :دارة التعامل مع المخاطر المستقبلية إلؤية الر

  .الخطط االستراتيجية للجامعة  فبأهداعمال المخاطر أكافة ربط  -1

 (اتمته )  المحتملةللبالغ عن المخاطر ي نظام اليكترونوجود  -2

 للرقابة الميدانية  شاملةاليه وضع  -3

 

 

 

 

 جامعة طيبه بالمدينة المنورة

 

 الخدمات العامة

  

 اصر بن عبدالعزيز العقيلن

 مشعل عايض الرشيدي

 سعد بن صالح العقيل

 عبدهللا بن علي المزروع

 

 التريكي عبدهللا

 العقيل سعد

 بندرالمطيري

عبدالرحمن 

 المطيري

  

    هيئة المدن الصناعية بسدير

 عبدهللا بن عبدالعزيز التريكي

 عبدهللا ذياب المطيري

 سعد بن صالح العقيل

 عبدهللا عبدالعزيز السعيد

   

اإلدارة 

 النسائية
 كليات الزلفي كليه الغاط كليه حوطة سدير جامعة القصيم 

 منيرة بنت فهد العبدالكريم 

 حنان بنت مناور المطيري

 دنيا بنت خالد بن حسن
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 المخاطر : ريق عمل إدارة التعامل مع ف

 

 

 رئيس فريق إعداد الخطة     التريكي  زعبد العزيبن  هللاعبدأ.  .1

 عضو                                سعد بن صالح العقيلأ.  .2

 عضو                           بن ذياب المطيري هللاأ. عبد .3

 عضو                       السعيد زبن عبد العزي هللاعبد أ. .4

 عضو                          أ. حنان بنت منور المطيري  .5

 االشراف العام على الخطة : أ . ناصر عبدالعزيز العقيَل

 

 االستراتيجيلتخطيط اإلدارة العامة ل

 إدارة التعامل مع المخاطر                                                                                          

 


