•وتشمل خماطر مالية واستثمارية.

• خماطر موارد بشرية ابلنسبة للموظفني.

 -1مخاطراا اراا ا ا ماط ا ا

• خماطر قانونية.

اتقن

•خماطر تقنية املعلومات.
• خماطر مسعة.
• خماطر فكرية.
• وتشمل خماطر مسعة.

تصن ف ا مخطرا اتاق م هط

•

 -2مخطرا معاف :

خماطر بشريه ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريس.

• خماطر قانونية.

• وتشمل خماطر كيميائية.

 -3مااااخااااطرااااا ا اااارااااااا
اا كاااث:

•

خماطر اشعاعية.

•

خماطر بيولوجية.

•

خماطر صحية.

• خماطر طبية.
• خماطر طبيعية.
• خماطر انشائية .
• خماطر كهرابئية.

R1.1

خماطر مالية و
استثمارية

خماطر موارد

املخاطر اإلدارية و املالية والتقنية

R1

 R1.2بشرية بالنسبة
للموظفني

 R1.1.1نقص الدعم احلكومي (اخنفاض ميزانية اجلامعة)

 R1.4.1اخرتاق األنظمة االلكرتونية

 R1.1.2خلل إدارة األصول املنقولة و غري املنقولة

 R1.4.2فريوسات الربامج و األجهزة

 R1.1.3اخنفاض املوارد الذاتية للجامعة

 R1.4.3الدخول غري املصرح به للموقع االلكرتوين

 R1.1.4خلل إدارة السيولة املالية يف اجلامعة

 R1.4.4استخدام النسخ غري االصلية من الربامج االلكرتونية

 R1.2.1االمتناع عن العمل و تعطيل االعمال و حدوث اعمال عنف

 R1.4.5التعديل غري املصرح به للبياانت او املعلومات

 R1.2.2خطر اإلمهال

 R1.4.6اعطال األجهزة او الربامج

 R1.2.3عدم وضوح سياسات املوارد البشرية يف اجلامعة
 R1.2.4التوظيف غري املدروس لإلداريني
R1.3.1

عدم وعي أعضاء هيئة التدريس و املوظفني و الطالب حبقوقهم و

R1.4

خماطر تقنية
املعلومات

 R1.3خماطر قانونية

احلروب

 R1.4.8سرقة اخلوادم او أجهزة التخزين
 R1.4.9نقص املهارات والكفاءات الالزمة ألعمال التقنية

 R1.4.10أخطاء بشريه تقنية

 R1.3.2رفع القضااي ضد اجلامعة بسبب خمالفة
R1.3.3

R1.4.7

فقد البياانت بسبب الفيضان او احلرائق او الزالزل او الرباكني او

 R1.4.11سوء االستخدام لألجهزة التقنية

إبرام العقود و االتفاقيات اليت تلزم اجلامعة بواسطة أشخاص ال

 R1.4.12انقطاع الكهرابء عن مركز البياانت

 R1.3.4استخدام شعار اجلامعة بطريقة غري نظامية

 R1.4.13انقطاع التكييف عن مركز البياانت

 R1.3.5السماح للمتعاقد مع اجلامعة مبباشرة العمل قبل وقوع العقد

 R1.4.14التسرب املائي ملركز البياانت

R1.3.6

عدم مشاركة اإلدارة القانونية يف صياغة القرارات و مشروعات اللوائح و القواعد القانونية

 R1.4.15انقطاع الدعم الفين و الصيانة من املورد او املقاول

 R1.3.7فقدان الواثئق لعدم أتمني احلماية الالزمة للمحافظة عليها
 R1.3.8تضارب املصاحل من قبل اشخاص هلم أقارب يف اجلامعة
 R1.3.9تدخل إدارة اجلامعة يف قرارات جمالس الكليات و األقسام

R1.5

خماطر مسعة
اجلامعة

 R1.5.1السمعة اإلدارية

 R1.3.10الرقابة على عقود االنشاءات يف اجلامعة
السلطة و استغالهلا للمصاحل و املكاسب الشخصية
 R1.3.11استعمال ُ

 R1.3.12جلوء الطالب للغش يف االختبارات

 R1.6خماطر فكرية

 R1.6.1األفكار املتطرفة و السلوكيات املنحرفة

R2.1

املخاطر املعرفية

R2

خماطر مسعة
اجلامعة
خماطر موارد

R1.2

 R2.1.2السمعة البحثية

ألعضاء هيئة

 R2.3خماطر قانونية

 R2.2.1اإلمهال من قبل أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم

خماطر
كيميائية

 R2.2.3االستقطاب غري املدروس
 R2.2.4التسرب الوظيفي

R3.1.1

املخاطر املعرفية

R3

خماطر
اشعاعية

 R3.5.2العدوى املكتسبة مبقر اخلدمات الطبية

R3.5

خماطر طبية

 R3.5.3األخطاء الدوائية
 R3.5.4األخطاء الطبية
 R3.5.5املخاطر الطبية االشعاعية

خلط مواد كيميائية غري متوافقة اثناء النقل و التداول و التخزين و

 R3.5.6املخالفات الطبية اخلطرة

التخلص

 R3.6.1ضرابت الشمس

 R3.1.2سقوط و تسرب و انفجار أسطوانة غاز مضغوط

 R3.6خماطر طبيعية

 R3.6.2االمطار و السيول
 R3.6.3العواصف و الغبار
 R3.6.4النقل

 R3.2.1التعرض لإلشعاع

 R3.7.1تصدعات املباين

 R3.3.1االنتشار البكتريي أ

 R3.7.2انقطاع التكييف (خلل يف منظومة التكييف )

 R3.3.2االنتشار البكتريي ب

 R3.7.3تسرابت مياه شبكة التغذية و الصرف الصحي و مياه االمطار

 R3.3.3االنتشار البكتريي ج

R3.3

 R3.4.2خطر التسمم الغذائي حالة حدوثه
 R3.5.1املضاعفات العالجية

 R2.3.1انتهاك حقوق الفكرية

 R3.1.3حريق انتج عن اشتعال مواد كيميائية

R3.2

 R3.4خماطر صحية

بشرية بالنسبة  R2.2.2انشغال األطباء و أعضاء هيئة التدريس يف اعمال خارجية
التدريس

R3.1

 R2.1.1السمعة االكاديمية

 R3.4.1خماطر الصحة العامة و االمراض املزمنة

 R3.7خماطر إنشائية

 R3.7.4التوصيالت و التمديدات الكهرابئية (الصدمة الكهرابئية)

 R3.3.4االنتشار البكتريي د

 R3.7.5انقطاع التيار الكهرابئي

خماطر

 R3.3.5االنتشار احلشري أ

 R3.7.6االزدحام و التدافع

بيولوجية

 R3.3.6االنتشار احلشري ب

 R3.7.7املصاعد الكهرابئية

 R3.3.7هروب حيواانت التجارب أ
 R3.3.8هروب حيواانت التجارب ب

 R3.3.9انتشار حبوب اللقاح للنبااتت املعدلة وراثيا
 R3.3.10انسكاب مواد مسرطنة

R3.8

خماطر
كهربائية

 R3.8.1التعامل مع األجهزة و التمديدات الكهرابئية

