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 في القسم العلمي بكلية الشريعةمخاطر الة إدارة لجن

: تعريف باللجنة

عنى اللجىت بادازة اإلاخاطس التي جطسأ على الكلُت بأهىاعها اإلاخخلفت خالل الفصل الدزاس ي
ُ
وعسض الحلىل اإلاخىفسة أو ئًجاد خلىل ملترخت وخطط بدًلت لخجاوش أًت جددًاث جىاحه الكلُت , ح

 .بأكظامها العلمُت مما ًإزس على العملُت الخعلُمُت

 :أنواع الطوارئ التي تطرأ على ألاقسام العلمية

 اللىد الطازب  اإلاجال
الىكذ 

 اإلاخىكع
 الحل اإلالترح

 اإلاظإول عً الخىفُر
 مالخظاث

اإلاظاهد ألاطاس ي 

 الطىازب العلمُت

 

 

 

 

 

 

جدَزع اإلالسز ألول مسة في الخطت -1

 .الدزاطُت اإلاطىزة

س اإلالسز اإلاعد مً كلل أطاجرة اإلالسز -1  ,  طالال على جلٍس

 .ودزاطت الخىصُاث الىازدة ئن وحدث

واجخاذ ما , حشكُل اللجان الالشمت لدزاطت الخىصُاث_2

 .ًلصم مً ئحساءاث كلل اعخماد اللساز الالشم ئن وحد

زؤطاء ألاكظام 

 العلمُت

ميظلي وميظلاث 

 ألاكظام العلمُت

 

جدَزع اإلالسز بعد حغُير بعع - 2

اإلافسداث في الخطت الدزاطُت 

 .اإلاطىزة

  

جفعُل الظاعت اإلاخصصت _ 3

 .لللدث بما ًدلم أهداف الكلُت
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وحىد شكاوي على بعع _4

ظهم أو  ألاطاجرة فُما ًخص جدَز

 .ئشسافهم على اللدىر الصفُت

  
اًل

الخدلم مً صدق الدعىي وفم ؤلاحساءاث اإلاعخمدة : أوو

 .في الكلُت

ا اًُل ع: زاه وجلدًم الخغرًت , مخاطلت عظى هُئت الخدَز

الساحعت التي جظمً ججاوش جلك الشكىي في العملُت 

 .الخعلُمُت

ا
اًل
اجخاذ ؤلاحساءاث التي جظمً زفع مظخىي ألاداء : زالث

 :وكلت الشكاوي منها, ألعظاء هُئت الخدَزع

ظُت _أ جكثُف الللاءاث التي ًخم فيها هلل الخبراث الخدَز

. و حخماعُت التي حعصش اخخىاء ألاطخاذ للطالب

 جفعُل الدخىل اإلاخلادل لألعظاء _ب

شكس مً له دوز وئطهاماث في الكلُت وخازحها مً _ج

. أعظاء هُئت الخدَزع

   

وحىد شكاوي فُما ًخص _5

صعىبت بعع اإلالسزاث الخابعت 

 لللظم العلمي

  
اًل

س اإلالسزاث في :  أوو الخدلم مً الشكىي بالسحىال ئلى جلاٍز

وهخاةج جلُُم ألاطاجرة اإلاكلفين براث , الفصىل اإلااطُت

 .اإلالسز 

ا اًُل ووخدة , الخىاصل مع وخدة ؤلازشاد ألاكادًمي: زاه

ومخابعت هخاةج , البرامج اإلاظاهدة للخيظُم لدزوض مظاهدة

 هرا ؤلاحساء

زةِع اللظم 

العلمي أو مً 

 ًىىبه

وخدة ؤلازشاد 

 ألاكادًمي
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كلت عدد أعظاء هُئت الخدَزع -6

الرًً ًلدمىن بدىر مدكمت أو 

 أوزاق علمُت خالل العام الجامعي

  
اًل

س اللظم العلمي بعدد ألاعظاء الرًً : أوو عسض جلٍس

لِع لديهم بدث مدكم أو وزكت علمُت خالل العام 

 .الجامعي

ا اًُل جدفيز ألاعظاء للمظاهمت في ئزساء الظاخت العلمُت : زاه

 .وأوزاق العمل, باألبدار اإلادكمت

ا
اًل
جددًد عدد مً ألاعظاء مً بداًت الفصل الدزاس ي : زالث

لخلدًم أبدار مدكمت طىاء كاهذ اإلاىطىعاث مً كللهم 

 .أو مً كلل مجلع اللظم

ا مخابعت جددًث الظير الراجُت إلاخابعت مدي جلدم : زابعاًل

 .ألاعظاء في مجال اللدث العلمي

زةِع اللظم 

العلمي أو مً 

 ًىىبه

  

كلت عدد أعظاء هُئت  الخدَزع _7

الرًً ًلدمىن خدمت للمجخمع 

 خالل العام الجامعي

  
اًل

س اللظم العلمي بعدد ألاعظاء الرًً : أوو عسض جلٍس

 .لِع لديهم خدمت للمجخمع

ا اًُل جدفيز ألاعظاء للمظاهمت في خدمت اإلاجخمع بعسض : زاه

 .اإلاجاوث التي ًمكً اإلاظاهمت فيها

ا
اًل
مخابعت جددًث الظير الراجُت إلاخابعت مدي جلدم : زالث

 .ألاعظاء في خدمت اإلاجخمع

   

ت  الطىازب ؤلاداٍز

 

 

 

ين وألاطاجرة عً -1 امخىاال ؤلاداٍز

اللُام بلعع ألاعمال 

  
اًل
ئلصام اإلاىظف وألاطخاذ بدظىز للاءاث عً زلافت : أوو

. العمل

 
اًل
م آلاداء : زاهُا شاز فُه ئلى بىىد جلٍى ٌُ جىحُه خطاب 

طلب مىه جىطُذ طبب  ًُ الىظُفي وجلصير اإلاىظف بعمله 

عمُد الكلُت أو 

مً ًىىبه مً 

 زؤطاء ألاكظام

 ي وميظلاثميظم

ألاكظام العلمُت  
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 زطمي ًدفظ في ملفه الخاص لدي  مخىاال بخطاب

 .الكلُت

  عدم كفاءة الطاكم ؤلادازي -2
اًل
ت و ألاخالكُت للطاكم ؤلادازي,  :أوو جكثُف الدوزاث اإلاهاٍز

 .وؤلالصام بدظىزها

 
اًل
ً حشجُع الم: زاهُا واإلاىظفين اإلاىكلين , طاجرةمً ألاجميًز

 .بأعمال جخص الكلُت

عمُد الكلُت 

ومً ًىىب عىه 

في كظم 

الطاللاث 

كىكُلت الكلُت 

لشإون 

 الطاللاث

س  وخدة الخطٍى

ب في الكلُت  والخدٍز

 

, اجرةكثرة ؤلاحاشاث لألض- 3

 وؤلاحاشاث اإلافاحئت ,واإلاىظفين

 الفصل الدزاس ي خالل

  
اًل
, ألاطاجرةعدم اإلاىافلت على ؤلاحاشة   للمخعاون مً : أوو

 .واإلاىظفين

 
اًل
 في مسخلتي والدازطاث, ًً طخعاهت بالدازض:  زاهُا

 لخغطُت الظاعاث التي جم جسكها (والدكخىزاه اإلااحظخير)

.  في مىخصف الفصلبظبب ئحاشة ألاطاجرة

زؤطاء ألاكظام 

 العلمُت

ميظلي وميظلاث 

 ألاكظام العلمُت

 

جلدًم  خخلازاث أو جأخيرها -4

اإلافاجئ 

  
اًل
 بداًت كل فصل بأهمُت اجرةالخىبُه على ألاض: أوو

الخخطُط الجُد للملسز مع وطع ما ًطسأ على الفصل 

. مً احاشاث

 
اًل
 بظسوزة عمل م اإلالسزاث ومخاطلخهيمخابعت ميظم: زاهُا

ىطع وفم مصفىفت 
ُ
بىك لألطئلت مً بداًت الفصل ج

+ عمُد الكلُت

زؤطاء ألاكظام 

 العلمُت

ميظلي وميظلاث 

 ألاكظام العلمُت
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.  خخلازاث

 طعف مظخىي  خخلازاث أو -5

بها  . حظٍس

  
اًل
جكثُف الدوزاث التي حظاهم في ئزساء خبرة ألاطخاذ في : أوو

مخسحاث +وطع ألاطئلت مثل دوزة مصفىفت  خخلازاث

. الخعلم

 
اًل
 إلايظلت : زاهُا

اًل
ئلصام ألاطخاذاث بدظلُم ألاطئلت وزكُا

. اللظم

 
اًل
م جدكُم ألاطئلت بالعمل على جدكُم : زالثا ئلصام فٍس

 
اًل
. ألاطئلت وزكُا

 
اًل
الخىبُه على عدم جىاكل ألاطئلت عبر وطاةل الخىاصل : زابعا

.  حخماعي

 
اًل
ً في هماذج : خامظا جىحُه خطاب شكس ألاطاجرة اإلاميًز

. ألاطئلت

زؤطاء ألاكظام 

 العلمُت

ميظلي وميظلاث 

 ألاكظام العلمُت

 

الطىازب 

  لكتروهُت

 اهلطاال  هترهذ_1

 .اختراق اإلاىكع 

د  لكترووي الخاص _2 طُاال البًر

 بالكلُت وألاكظام 

  
اًل

وجىطُذ أزسها في خطاب , جددًد اإلاشكلت الطازةت: أوو

ًخم زفعه للجهت اإلاظإولت عً خل اإلاشكلت طىاء كاهذ 

 .عمادة جلىُت اإلاعلىماث أو غيرها

ا اًُل والخأكد مً خل , مخابعت وصىل الخطاب للجهت: زاه

عمُد الكلُت أو 

مً ًىىبه في 

كظم الطالب 

أما في كظم 

عمادة جلىُت 

 اإلاعلىماث
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 فيروطاث البرامج وألاحهصة _3

طىء اطخخدام أحهصة الخلىُت _4

 .داخل الكلُت 

الدخىل غير اإلاصسح إلاىاكع _5

 .وبُاهاث الكلُت 

طسكت ألاحهصة واللُاهاث الخاصت _6

 .بالكلُت 

هلص اإلاهازاث والكفاءاث _7

 اإلاىاطلت للخلىُت 

 .اهلطاال الدعم الفني والصُاهت _8

 

الطاللاث  .اإلاشكلت التي كد جإزس على طير العملُت الخعلُمُت

 فىكُلت الكلُت

  جكدض الىزق -1 طىازب عامت
اًل
د السطمي الجامعت في جىاكل الخطاباث : أوو اعخماد البًر

. وألاوزاق اإلاهمت

 
اًل
س وعدم هدز : زاهُا جىعُت لجىت ألاطئلت بالدكت عىد الخصٍى

. الىزق

زؤطاء + عمُد الكلُت أو مً ًىىبه

ميظلي وميظلاث + ألاكظام العلمُت

 ألاكظام العلمُت

 

 اهلطاال الخكُُف-2

مشاكل الىلل وما ًترجب علُه مً _3

 (جأخير-خىادر )مشاكل 

 .حظسب اإلاُاه_4

 مشاكل الصسف الصحي _5

  
اًل
عمل همىذج فُه أزكام الصُاهت والجهاث التي : أوو

ًدخاحها عظى هُئت الخدَزع ووشسها في مجمىعت الكلُت 

. مع جصوٍد اإلاكاجب بيسخت منها

 
اًل
مخاطلت مظإول ألامً في اإلالنى بالحلىل اإلاخىفسة : زاهُا

. واإلالترخت لهره الطىازب 

عمُد الكلُت أو 

 مً ًىىبه

  



اململكة العربية السعودية                 

       وزارة التعليم

 جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية

كلية الشريعة بالرياض                  

 

 8| صفدت 

 

 .مشاكل اإلاصاعد الكهسباةُت _6

 .مشاكل الخىصُالث الكهسباةُت _7

مشاكل  ختراق ليظُان ألافسان _8

 أو الشمىال 

 ألامساض اإلاعدًت وألاوبئت _9

 ألامطاز والظُىل _10

 .الدظمم الغراتي _11

وفاة أو اخخجاش أخد ميظىبي _12

 .الكلُت داخل اإلالنى

  مشاكل  شدخام والخدافع_13

مشاكل جصدال اإلالاوي  _14

ا
اًل
مخاطلت اإلاظإول عً  طدثماز في خال وحىد : زالث

ومخابعت ئجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت , الدظمم الغراتي

 .والىكاةُت في اإلاظخللل
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