
 

 خطة إدارة المخاطر

 فً جامعة إربد األهلٌة

 ممدمة:

 المخاطر وإدارة لمواجهة محكمة خطط وجود مؤخرا ظهرت التً الهامة األمور من إن  

جامعة  المخاطر فً إلدارة خطة وجود لضرورة ونظرا ومسبباتها وآثارها جوانبها بمختلف

 األكادٌمً االعتماد على للحصول أساسٌة شرطة هذه الخطة وجود وكون إربد األهلٌة،

 ارتأت فمد المحلً والدولً واالعتماد بالجودة المتعلمة الممارسات من ٌتجزأ ال وجزء

 مختلف لمواجهة أساسً كمرجع علٌها واالعتماد التنفٌذ موضع الخطة هذه وضع الجامعة

المحتمل جوانب المخاطر  

 تعرٌف إدارة المخاطر:

 الحالٌة المخاطر من التملٌل فً الماضً دروس من اإلستفادة وفن علم هو المخاطر إدارة

اطر ولٌاس تلن المخاطر خراد والعملٌات أثناء ولوع المالمستمبلٌة، كما أنها إدارة لألفو

 وتحدٌد أثارها.

 لسم السالمه العامه والصحه المهنٌة بجامعة  إربد األهلٌة:

دارة المخاطر إف المسم إلى نشر التوعٌة بالمخاطر، ودمج كل المعنٌٌن فً عملٌة دٌه

الٌومٌة، وتشجٌع موظفً وطالب الجامعة على تبنً ثمافة إدارة المخاطر وذلن لتحسٌن 

 سمعة وأصول الجامعة.

 أهداف لٌاس المخاطرة:.

الجامعة تواجه التً المتولعة غٌر األخطار كشف . .1 

.بالمخاطر وواضح فعال تمرٌر وإصدار اكتشافها وسهولة المخاطر فهم .2 



 تكون أن الممكن من والتً المتولعة وغٌر المعروفة غٌر المخاطر وكشف فهم محاولة.3

.والكشف الفهم صعبة  

:المخاطر إدارة فً الجامعة منهجٌة  

مستمر بشكل العملٌات عن الناجمة الكبٌرة المخاطر أهم تحدٌد.1  

المحتمل وتأثٌرها حدوثها احتمال على بناء للمخاطر األولوٌة إعطاء.2 .  

.تطبٌك استراتجٌات للحد من المخاطر.3  

جهود إدارة المخاطر. . مرالبة فعاله4  

 المخاطر الصحٌة

. االختنالات التنفسٌة.1  

. العدوى من األوبئة وانتشارها.2  

. مخاطر الصحه العامة واألمراض المزمنة.3  

الغذائً.. التسسم 4  

 مخاطر الحرٌك:

.لالشتعال لابلة مواد تخزٌن سوء من ناتج حرٌك.1  

۔والمعامل الماعات فً السالمة شروط تطبٌك سوء من ناتج حرٌك.2  

. خطر عدم وجود أجهزة للحماٌة من الحرٌك فً بعض مبانً الجامعة.3  

الطبٌعٌة المخاطر  

.والغبار العواصف.1  

.والسٌول األمطار .2 

 



 الولاٌة عند حدوث حرٌك فً المنشا  احتٌاطات 

 -الولت الالزم لالخالء :ٌختلف تمدٌره حسب نوعٌة المبانً وطبٌعة اشغالها كما ٌلً:

 دلائك. 3المبانً المماومه للحرٌك تماماُ  ٌتم اخالئها خالل  -1

 دلٌمتٌن ونصف. 2.5المبانً المماومه للحرٌك لدرجة معٌنه ٌتم اخالئها خالل  -2

 دلٌمتٌن. 2شتعال ٌتم اخالئها خالل المبانً سهلة اال -3

 االجراءات فً حالة حدوث حرٌك

 ٌجب اخالء المولع فورا  والتجمع فً منطمة التجمع المخصصه لحاالت الطوارئ. -1

 االتصال بادارة الدفاع المدنً. -2

 انتظر رجال االطفاء خارج المولع لتدلهم على مولع الحرٌك. -3

 المتاحه لحٌن وصول رجال االطفاء.محاولة اخماد الحرٌك بواسطة الطفاٌات  -4

 فصل التٌار الكهربائً واغالق اسطوانات الغاز ان امكن. -5

 التأكد من عدم اشخاص محتجزٌن داخل مولع الحرٌك. -6

 تجنب الرجوع الى المبنى لبل انتهاء حالة الطوارئ. -7

  االختناق

وعالمته  هو تولف التنفس وٌحدث عندما ٌمنع الهواء بسبب ما من الوصول الى الرئتٌن

تولف التنفس او وجود نفس ضعٌف ومتمطع وتظهر على المصاب عالمات اخرى هً فمدان 

  الوعً وتغٌر لون الجلد والشفاه وٌصبح لونها مزرلا  او احمر او لرمزٌا .

 سبب االختناق:

 -هو وجود عائك فً مجرى التنفس كما ٌحدث عند :

 الغرق. -1

 التشردق بالطعام او الشراب. -2

 الدخان. -3

 دخول اداء فً مجرى التنفس كما ٌحدث عند االطفال. -4

 حدوث شلل فً مركز التنفس فً الدماغ نتٌجة الصدمة الكهربائٌة. -5

 تسمم دوائً . -6

 استنشاق غاز سام . -7



 العوائك التً تسد مجرى التنفس:

 اللسان . -1

 االجسام الغرٌبه)لطع الطعام ،النمود،مكسرات،العاب....( -2

 ،اللعاب ،الماء.....(السوائل )الدم ، المً  -3

 -وضع االنماذ:

 هو الوضع االمن والمستمر الذي ٌوفر الحماٌة للمجرى التنفسً للمصاب الفالد الوعً.-1

ٌكون فً المصاب شبه منكب على وجه لكً ال ٌرتد اللسان الى الخلف وٌسد مجرى  -2

 التنفس.

 ً بل تخرج من الفم.كما ان المئ واالفرازات المخاطبه ال تدخل الى المجرى التنفس-3

 خطوات وضع االنماذ

 .ضع المصاب  مستلمٌا  على االرض -1

 مد الذراع الٌمنى للمصاب. -2

 اثناء ركبة المصاب الٌسرى الى اعلى بزاوٌة لائمه. -3

 ضع الٌد الٌسرى للمصاب على خده االٌمن بحٌث ٌكون باطن ٌده الى الخارج. -4

لسحبه من ركبته الٌسرى وكتفه ادر لمصاب باتجاهن ووضعه على جنبه االٌمن وذلن  -5

 االٌسر.

 تاكد من ان المصاب فً وضع مرٌح. -6

 

 

 رئٌس لسم السالمه العامه والصحه المهنٌة

 

 ثابت درواشه                                                                             


