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 عطاء حراسة مباني ومرافق وساحات جامعة فيالدلفيا

 الشيخ سالم باهلل معتز الجامعة فيالدلفيا و يمثلها رئيس الجامعة األستاذ الدكتور   الفريق األول :

 الفريق الثاني : 

 (                  ( فاكس )                   ( هاتف خلوي )                هاتف ارضي )

  :وعنوانها 

 : مقدمة
لما كان الفريق األول راغبا في حراسة مباني ومرافق وساحات جامعة فيالدلفيا وأن الفريق الثاني 

 قادرا على القيام بذلك وقد اتفق الفريقان على ما يلي : 

 .  معه . تعتبر مقدمة هذا العقد وملحق العقد وشروط دعوة العطاء جزء ال يتجزأ منه وتقرأ 1

ومرافق وساحات ومواقف الجامعة  ني على القيام بجميع أعمال حراسة مبانيوافق الفريق الثا.  2

 مباني وساحات مستحدثة داخل حدود لها خارج حرم الجامعة وأي  لمكاتب التابعةاو

 المملكة . 

 وافق الفريق الثاني على جميع المواد المذكورة في هذا العقد . .3

(  36العطاء بعدد  )   للقيام بما هو مطلوب في هذا وافق الفريق الثاني على تأمين المستخدمين .4

        مستخدم موزعين كما يلي  .           

 (  1مدير مشروع عدد )   .أ     

 .  (  1مساعد مدير مشروع  )  .ب     

 .( 2عدد ) ليلي مشرف أمن  .ج     

 ( 1( + موظفة أمن عدد )  31 موظف أمن عدد ) -د 

 ا  _____ دينار، __ مبلغ سنوي إجمالي وقدره ) _____ ( دينارا  ول على دفع وافق الفريق األ .5

% تدفع على شكل دفعات شهرية قيمة  16للفريق الثاني شامل ضريبة المبيعات والبالغة 

 .  ا  ، _________ دينار كل دفعة ) ________ ( دينارا  

تعتبر ملزم له بجميع تفاصيله . ويعتبر العرض المقدم من الفريق الثاني لدخول العطاء هو  .6

 جزء ال يتجزأ منه وتقرأ معه .وملحق العقد وشروط دعوة العطاء مقدمة هذا العقد 

 االتفاق علية بعد توقيع العقد من الطرفين يكون جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية .  ملحق يتم أي .7

 

 

 الشروط الخاصة لحراسة مباني و مرافق جامعة فيالدلفيا

 ادة األولى : مدة العقد الم
  31/12/2019وتنتهي مساء   2019 / 1/ 1مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من  .1

في حال رغبة الفريق الثاني في تجديد العقد يتم مخاطبة الفريق األول خطيا قبل انتهاء العقد بثالثة  .2

 شهور و في حال الموافقة يصبح العقد ملزم للطرفين .

الفريق الثاني خطيا قبل شهر من انتهاء العقد  إشعارالعقد يتم  إنهاءألول في حال رغبة الفريق ا .3

 األسباب . إبداءوذلك دون 

% من قيمة العقد السنوية وتكون صالحة لمدة  10قع والثاني بتقديم كفالة حسن تنفيذ بيلتزم الفريق ا  .4

 ______ ( دينارا  .البالغ قيمتها ) _ 1/1/2019( شهرا اعتبارا من تاريخ بداية العقد  13) 

في حال عدم قدرة الفريق الثاني على القيام باألعمال المطلوبة ضمن هذا العقد أو عدم القدرة على  .5

 ما هو مطلوب منها وحسب ما تراه الجامعة  وإكمال التنفيذمدة العقد فيتم مصادرة كفالة حسن  إكمال

 

 

 المادة الثانية : شروط إلزامية في العقد 
،  1د ، اشارات أمن ، جاكيت عد 2، بنطال عدد  2) قميص عدد خاص  زيين الشركة تأمى عل .1

للشركة  عليه شعار الشركة بشكل واضح  وباجات ( لجميع المستخدمين  لديه ، مثبت  1جرزة عدد 
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 موضح عليها االسم والمهنة وصورة شخصية وأن تكون دائما  نظيفة ويتم تجديدها كل ستة اشهر

 .  ( + مشمع مطري  2فتي عدد ) باإلضافة الى حذاء سي

 بكل ما يخص الموظف وصاحب العمل . بتطبيق قانون العمل والعمال ة الشرك تلتزم .2

وسعة   (2015) داخلي على  ان ال يقل الموديل عنللنقل ال على الشركة تامين بكب دبل كبين .3

ي ومتواجدة وتكون تحت تصرف دائرة األمن الجامعتأمين شامل ن مؤم CC (2000) الماتور عن

على مدار الساعة وتقوم بجوالت نهارية وليلية باستمرار واية واجبات تطلبها دائرة األمن 

 .الجامعي 

 المادة الثالثة : مواصفات رجال األمن 
مشرف األمن : ان يكون حاصل على شهادة كلية جامعية متوسطة و خبرة ال تقل عن عشر سنوات  .1

وان يكون لديه خبرة كمشرف أمن في الجامعات ال  المسلحة األمنية او القوات من احدى الجهات 

 .تقل عن ثمانية  سنوات 

القوات المسلحة او الجهات األمنية او ان يكون لديه خبرة يجب ان يكون لديه خدمة في  :األمن رجل .2

 . عام 60وان ال يزيد عمره عن  احدى شركات األمن ال تقل عن  سنتين  من

وال مسؤولية كاملة عن جميع المستخدمين لدية من حيث الصحة و السالمة يعتبر الفريق الثاني مسؤ .3

العامة لهم وجميع تصرفاتهم و النظام و السلوك العام وتعتبر أي مخالفة او تصرف يصدر عن أي 

 مستخدم هو بمثابة مخالفة من قبل الشركة .

 الشخصية ، صورة شخصية  عن الهويةصورة  ي بتقديم جميع األوراق الثبوتية :يلتزم الفريق الثان .4

وشهادات الخبرات المطلوبة لمشرف األمن و رجال األمن وعدم المحكومية وخلو األمراض لجميع 

 .  العاملين الى دائرة األمن الجامعي ألخذ الموافقة في التعيين مرفقا بطلب توظيف من قبل الشركة 

اذا طلبت دائرة األمن الجامعي  فتهوظيخدمات أي مستخدم مهما كانت  بإنهاءيلتزم الفريق الثاني  .5

 ذلك دون ابداء األسباب .

 عند نقل أي رجل أمن من مكان الى آخر يجب موافقة دائرة األمن الجامعي . .6

على كتاب من الشركة مرفق بجميع الوثائق المطلوبة لكل مستخدم قبل التعيين  بإرساليكون التعيين  .7

ولن يتم احتساب أي مستخدم في العدد والموافقة عليهم  ان يتم مقابلتهم من قبل مدير األمن شخصيا  

 من قبل الشركة . إشغالهتم  مالم يكن مستوفي الشروط حتى وان

 

 المادة الرابعة : ساعات العمل 
هم مدير مشروع + و ( موظف20صباحا بالعدد ) العمل من الساعة الثامنة يلتزم الفريق الثاني بمباشرة . 1

ن يستلم أعلى احية وحتى الساعة الرابعة رجل أمن للفترة الصب  ( 18)  ومساعد مدير مشروع 

وحتى الساعة الثامنة و النصف صباحا  الثالثة و النصف مساء المسائية من الساعة  الفترة  مناوبين 

 BC على نظام ( رجل أمن  7 ( موظفين لكل شفت وهم مشرف أمن +) 8 من اليوم التالي بعدد )

OFF . 

العطلة مع يق األول  دوام جميع مستخدمي الفريق الثاني  أيام العطل  الرسمية ان تعارضت  يحق  للفر .2

 بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة  .  مصلحة الجامعة ويتم تعويضهم عن العمل االضافي  للموظفين

( موظفين للفترة  8بعدد )  وايام السبت يكون دوام الفريق الثاني أيام العطلة االسبوعية واالعياد .3

الصباحية فقط ، وفي حال كان هناك خلل في االداء فان الشركة ملزمة  بدوام  كامل الموظفين وحسب 

 دائرة األمن الجامعي . 

 ث مرات في حال اجازة مشرف األمن أو مراجعته الشركة يتم تكليف مساعد مدير المشروع وذلك لثال .4

 خالل الشهر كحد اعلى  . 

 

 سة : العقوبات و الغياب المادة الخام
من الفترة الصباحية   يوميا رجل أمن يتغيب  ر عن كل (  دناني 7 ) قدرة  بحسم مبلغ وتقوم الجامعة   .1

نسبة الغياب عند رجال  زادت  المسائية واذا  الفترة  في  يتغيب عن كل رجل أمن  دنانير  ( 10 و )

كل رجل أمن  الفترة الصباحية و  عندينار (   15  ) لتصبح % تضاعف نسبة الحسم 10األمن عن 

 . فترة المسائية لل( دينار   20)  



3 

 

بدون اذن واذا زادت عدد ايام  مدير المشروع فيه( دينار عن  كل يوم يتغيب  15يتم حسم مبلغ )  .2

 الغياب عن ثالثة ايام خالل الشهر تضاعف قيمة الحسم .

ة  الشركة في حال تعطل السيارة او عدم القيام  من  فاتورعن كل يوم دينار  (25 )يتم حسم مبلغ  .3

 باألعمال المطلوبة منها . 

 في حال مخالفة الفريق الثاني ألي من شروط العقد فانه يتم التسلسل في االجراءات التالية : .4

 ط من شروط العقد يوجه للفريق الثاني انذار خطي أولي  . أ . عند مخالفة اي شر

 .دينار (50)مخالفه مالية قيمتهايقوم مدير األمن الجامعي بتحرير  ب . في حال تكرار المخالفة

دينار لدى قيام الفريق  ( 100) حرير مخالفة مالية  قيمتها ج . يقوم مدير األمن الجامعي في الجامعة بت

 الثاني بمخالفة اي من شروط العقد المتعلقة بشروط الحراسة  . 

 ( دينارا . 200 )ول للفريق الثاني مخالفة بقيمة  األ اذا تكررت المخالفة يوجه الفريقد . 

في حال استمرار المخالفات رغم االنذارات و الحسومات يحق للفريق األول توجية انذار نهائي  . و

 واتخاذ االجراءات التالية مجتمعة أو منفردة دون اخطار عدلي :

 اشغال الحراسة على نفقة الفريق الثاني مهما بلغت التكاليف . .1

 ة الكفالة البنكية المشار اليها في المادة االولى من هذا العقد .مصادر .2

اض على ذلك فسخ العقد دون اخطار او اشعار الفريق الثاني وال يحق للفريق الثاني االعتر .3

 بالعطل و الضرر . ومطالبه الفريق األول 

 المادة السادسة : شروط اخرى 
ة عند انتهاء العقد ويتم حجز آخر مطالبة مالية وكفالة لتزم الفريق الثاني بتصفية حقوق العاملين لديي .1

 حسن التنفيذ لحين احضار آخر كشف راتب للعاملين لديها موقع من قبل العاملين حسب االصول .

الذي شهر ال من قصاها ثالثة ايام  شهريا وفي مدة ا ق الثاني بدفع اجور العاملين لديه يلتزم الفري .2

ف الرواتب موقع من رجال االمن الى دائرة االمن الجامعي وفي حال يتم ارسال نسخة من كشيليه و

عدم االلتزام بدفع اجور رجال االمن في هذا التاريخ تقوم الجامعة بصرف رواتب العاملين لديها 

حسب اجرة رجل االمن في العطاء وحسمها من مخصصات الشركة المالية مضافا اليها غرامة مالية 

 تورة الشهرية .% ( من الفا 10بقيمة ) 

 يلتزم الفريق الثاني االهتمام  بالزي المخصص  لرجال األمن  بشكل  الئق  وموحد  ،  وفي  .3

(  دنانير عن كل رجل أمن غير ملتزم  5حال عدم االلتزام يحق للجامعة تغريم الفريق الثاني مبلغ  ) 

 بذلك  . 

ورئاسة   دين على البوابة الرئيسية يلتزم الفريق الثاني بالزي المخصص لرجال األمن المتواج .4

 .  مناسبا  الجامعة حسب ما يراه الفريق األول 

يلتزم الفريق الثاني بعدم السماح بالمغادرات خالل ساعات الدوام الرسمي اال في الحاالت الطارئة او  .5

من ينوب  االمن الجامعي حيث يتم اعالم مدير دائرة االمن الجامعي اومدير  الضرورية بعد موافقة

 . في حال غياب المدير عنه 

 في حال غياب المدير يكون ارتباطه مع  و مع مدير االمن الجامعي يكون ارتباط مدير المشروع .  6

حيث االجازات و المغادرات او أي امور ادارية اخرى وان يكون مخول بالتوقيع  منمباشرة  ساعدمال

 اني .على أي مخاطبات او كتب رسمية موجها للفريق الث

يلتزم الفريق الثاني باشراك جميع العاملين لديه بالضمان االجتماعي وكذلك يلتزم بدفع جميع .  7

الضرائب والرسوم المترتبة عليه حيال هذا العطاء ويحق للفريق مخاطبة الدوائر المعنية للتأكد من 

 .مدى التزام الفريق الثاني بذلك 

 أجرةدعت الضرورة وان يكون بنفس جال األمن اذا عدد ر تخفيضيحق للفريق األول زيادة او .  8

رجل االمن المتفق عليه ضمن هذا العقد ولغاية نهاية العطاء وذلك بالتنسيق المسبق مع مدير دائرة 

 . األمن الجامعي وأخذ موافقة الجامعة 

د وبالغات الجامعة الصادرة بخصوص تعطيل الدوام في األعيا يلتزم الفريق الثاني بقرارات .  9

 .والمناسبات الرسمية 

أي تخريب أو تلف أو تعطيل ينشأ عن سوء استخدام أو عدم متابعة ومراقبة المواقع ليال   أو نهارا   .  11

 يتم اصالح أو استبدال ما تم إتالفه على حساب الفريق الثاني . 
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تقوم بها الجامعة ريق الثاني بدوام جميع مستخدميه في جميع المناسبات واالحتفاالت التي يلتزم الف.  11

وكما تراه دائرة األمن الجامعي وبالتنسيق مع ادارة الشركة ويتم تعويض الشركة عن ساعات 

 .االضافي بمنح الموظفين يوم اجازة او يدفع لهم نقدا  بدل اجرة يوم وحسب العقد 

ألمن اة دائرمدير  بالتنسيق مع  في المناسبات المختلفة  موظفو الشركة بتعليق  االعالم  يقوم 12

   .الجامعي  

نهاء هذه االتفاقية خالل مدة سريان العقد يتم اشعار الفريق الثاني إفي حال رغبة الفريق األول .  13

 بداء االسباب .إخطيا قبل شهر وذلك دون 

ال يحق للطرف الثاني رفض أي قرار تتخذه الجامعة فيما يتعلق بمصلحة العمل وأي امور اخرى .  14

 .سلكي وغيرها الهاتف واجهزة ال الجامعة مثل خطوط ا ضرورية لمصلحةتراه

بعد  وساعة متواصلة اال في الحاالت الطارئة   ( 16 )ال يجوز لموظفي االمن الدوام أكثر من .  15

 مسبقا .الجامعي االمن دائرة موافقة مدير 

  ة ملزموالجامعة غير   موظفيه تمواصال كاملة عن   لفريق الثاني مسؤول مسؤوليةا  . 16  

 بالمواصالت .     

ان ال يزيد عدد  سبعة دنانير على  يتغيب . اثناء غياب الطلبة بين الفصلين يخصم على كل موظف 17

الفترة المسائية  وخالف  احد في وعن موظف وعن نصف الموجود في الفترة الصباحية الغياب 

دينار عن الفترة  (  20) دينار عن كل موظف في الفترة الصباحية   و ( 15 ) يتم خصم لكذ

 .  المسائية 

االولى وعلى  . يحق لموظف أمن الشركة بأخذ اجازه  ثالثة  ايام في  وفاة احد  اقاربه من الدرجة 18

 نفقة الشركة  . 

ما ل مميز حال قيام الموظف بعملكل فصل يحق لمدير األمن منح يوم اجازة لموظفي الشركة في  .19

 .  ل يعود بالنفع على مصلحة العم

 المادة السابعة  :
 تبليغ  بالنسبة للفريقين . وال  غات التبل. تعتبر الجامعة موطن مختار لغاي 1

صفحات من نسختين واحتفظ كل منهما بنسخة  اصلية للعمل  ى ّست  . حررت هذه االتفاقية عل 2

 .  /     /             الموافق           التوقيع عليها  بموجبها وجرى 

 

 

 الفريق الثاني                                        الفريق األول         

                                                                                                 لألمن والحماية  كة   مدير عام شر رئيس جامعة فيالدلفيا                    ع /      

                                         الشيخ سالم                     باهللمعتزالتاذ الدكتوراالس 

  



1 | P a g e 

 

 ملحق عقد األمن و الحماية لجامعة فيالدلفيا

الشروط والمواصفات الواجب توافرها بشركة األمن و الحماية التي ترغب بتوفير 

 خدمة األمن والحماية للجامعة وأفرادها و ممتلكاتها

 

 الحماية  أن يكون لديها القدرة الفعلية علىو ي ترغب بتقديم خدمة األمن على الشركة أو المؤسسة الت

وطلبة مباني و معلومات للجامعة بما تحتويه من ممتلكات والسالمة العامة توفير األمن والحماية و

اإلدارية و زائريها داخل الحرم الجامعي لتتمكن من تحقيق أهدافها و تنفيذ أعضاء الهيئة التدريسية و

ريبة الواحد ( شامال" ض برامجها و أنشطتها المختلفة وأن يتم تقديم السعر االفرادي ) سعر رجل األمن

المبيعات و أية زيادة تطرأ عليها باإلضافة إلى االشتراكات التي تترتب على تشغيل هؤالء األشخاص 

على الشركة توفير العدد الذي يتفق عليه من رجال األمن اتهم بالضمان االجتماعي وغيرها ومثل اشتراك

 ضمن المواصفات و الشروط التالية : 

 

 من الجامعي :مواصفات رجل األ
الكتابة خاصة كتابة التقارير المتعلقة باألحداث التي تقع داخل الجامعة ان يكون قادرا على القراءة و .1

 و يفضل ان ال يقل مستوى تعليمة عن الثانوية العامة .

او لديه  سنتيناالمنية لمدة ال تقل عن  بالقوات المسلحة أو الجهاتان يكون قد سبق له الخدمة  يجب .2

 .في احدى شركات األمن ال تقل عن خمس سنوات خبرة

ان يخضع موظف االمن لبرنامج متكامل للعمل داخل الحرم الجامعي ويحوي الجانبين النظري و  .3

 العملي .

 ان يتمتع موظف االمن بصحة جيدة وان يكون سليم الحواس . .4

 سم وان يتناسب وزنة مع طولة . 165طولة عن  لان ال يق .5

 عام .60عام وان ال يزيد عن  25ان ال يقل عمرة عن  .6

 ان ال يكون محكوم بجنحة او جناية مخله بالشرف و االخالق و اآلداب العامة .7

 او الشركة التي يعمل بها . ةان يلتزم باللباس الذي تحدده المؤسس .8

ان يتمتع بسرعة البديهة وقوة الشخصية و ردة الفعل السريعة والمنطقية باتجاه االمور التي قد  .9

 عه .تحدث م

االكاديمي في و مع أي من الطلبة والعاملين في الجهازين االداريان ال يقيم أي عالقة شخصية  .10

 الجامعة .

 ان ال يقبل االعطيات او الهدايا او الضيافة بأي شكل من االشكال . .11

 

 :  مدير المشروعواجبات 
األوامر تلقي التعليمات أوكمرجع أساسي ل او مساعده معيالتنسيق التام مع مدير االمن الجا .1

 المباشرة. 

 االشراف التام على عمل افراد االمن وضمان قيامهم بالواجبات المناطة بهم . .2

ارسال التقارير اليومية عن الوضع االمني داخل الجامعة واية مخالفات او مالحظات تتعلق  .3

 .معيالى مدير االمن الجا بأمن الجامعة و ممتلكاتها والعاملين فيها وطلبتها

ارسال تقرير يومي عن اماكن توزيع افراد االمن و االبالغ عن أي تغيب او تأخير او اهمال في  .4

 الواجب اليومي لرجل االمن .

االمن  مدير  اال بموافقة  كانت  من أي جهةبتوزيع أي منشورات او بيانات  عدم السماح  .5

 .المسيرات و المظاهرات و التجمعات الطالبية  ومتابعةالجامعي 

 احتواء اعمال الشغب التي قد تحدث داخل الحرم الجامعي وحسب تعليمات وانظمة الجامعة. .6

مراقبة تصرفات الطلبة اليومية و منع حدوث المشاجرات بين الطلبة واحتوائها ان وقعت  .7

 واالبالغ عن أي مخالفة من هذا النوع .

تخريب ومنع العبث بالحدائق و ممتلكاتها من أعمال السرقة والالمحافظة على منشئات الجامعة و .8

 المرافق الموجودة في الجامعة التي تقدم خدمات للطلبة و العاملين فيها .
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والزوار  والعاملين في الجامعة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة االداريةوحماية الطلبة  .9

 تقديم العون والمساعدة لهم عند الضرورة .ب

 اخل الحرم الجامعي .مراقبة عمال الشركات العاملين في د .10

مراقبة المحالت المستثمرة داخل الحرم الجامعي مثل المطاعم ، البنك ، الكافيتيريا ، االكشاك  .11

 وعدم اخاللها باألنظمة و التعليمات وحمايتها من أعمال السرقة و التخريب .

ع ك بوضمراقبة تقيد أعضاء الهيئتين التدريسية و االدارية وكافة العاملين في الجامعة وذل .12

عن ادارة الجامعة على الزجاج االمامي لسياراتهم ومنع  ملصق تصريح دخول سيارات الصادر

  .من ال يتقيد بهذه التعليمات من دخول الحرم الجامعي بسيارته

 ل وجه.في كافة المواقع والتأكد من قيامهم بتنفيذ واجباتهم على اكممراقبة موظفي االمن  .13

االمن الجامعي وكذلك المراجعين و الزوار من حيث حسن جامعة وثيق العالقة بين موظفي التو .14

 واحتواء أي خالف في منتهى االنضباطية والحكمة .تعامل والتخاطب واالداء الوظيفي المميز ال

رصد الطلبة المسموح لهم بدخول الحرم الجامعي بسياراتهم و التأكد من مراعاتهم التعليمات و  .15

 ل المركبات داخل الحرم الجامعي .االنظمة المعمول بها الستعما

مسموح لهم بدخول الحرم الجامعي بسياراتهم اطفاء أجهزة االنذار بما فيهم  هميطلب من  .16

 التدريس و االداريين و الطلبة . أعضاء هيئة

رصد الطلبة المفصولين من الجامعة ومنعهم من دخول الحرم الجامعي وتوديع المخالفين الى  .17

 تصة .االجهزة االمنية المخ

 

 واجبات موظف األمن الجامعي :
 عمل جوالت راجلة مكونة من أفراد أمن ما بين الكليات المخصصة لكل مجموعة . .1

 مراقبة مسلكيات الطلبة بشكل عام ووضع تقارير بأسماء المخالفين . .2

االبالغ الفوري عن أي مخالفة تصدر من الطلبة لمدير االمن الجامعي وهو المرجع الوحيد  .3

 جامعي وال يجوز تجاوزه تحت أي ظرف .لألمن ال

 احتواء أي اشكاليات او خالف قد يحدث بين الطلبة . .4

اء المخالفين و االطراف فض المشاجرات التي تحدث بين الطلبة والفصل بينهم ومعرفة أسم .5

 دائرة األمن الجامعي بذلك .ابالغ مديرو المشاركة

للشبهات وقد يكون مؤشر على حدوث  ابالغ مدير األمن الجامعي عن أي تجمع طالبي مثير .6

 شيء ما .

 االتصال افراد االمن في حال حدوث مسيرات طالبية او مظاهرات ألي اتجاه كان فعلى .7

 .مباشرة الفوري مع مدير االمن الجامعي

 عدم االحتكاك بالطلبة ومنع أي عمل تخريبي للممتلكات او المنشئات . .8

التحفظ عليهم في حال القبض الى الحرم الجامعي ون المتسوليومنع ادخال الباعة المتجولين  .9

 عليهم داخل الحرم الجامعي وابالغ مدير االمن الجامعي .

 تقديم أية مساعدة أو ارشاد لكل من يطلب المساعدة . .10

التأكد من أن كافة أبواب الكليات والمباني مغلقة بشكل محكم وحسب االصول والتأكد من ان  .11

 د انتهاء الدوام الرسمي .االنارة مطفأة ايضا وذلك بع

التأكد من هوية االشخاص داخل الحرم الجامعي من خالل الجوالت التي يقوم بها االمن  .12

 الجامعي وابالغ  مدير االمن الجامعي عن أي مخالفة .

االدوات الحادة و الجارحة و المشروبات الروحية و المخدرات الى الحرم منع ادخال االسلحة و .13

 الجامعي .

 اح بإخراج أي مادة اال بموجب تصريح رسمي موقع ومختوم بختم الدائرة المعنيةعدم السم .14

 ودائرة االمن الجامعي .

 

 واجبات موظف االمن و الحراسة الليلية :
 تفقد مرافق الجامعة وخاصة الحساسة منها باستمرار . .1

 المراقبة المستمرة لنقاط الضعف في الجامعة .التجول باستمرار و .2
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 ق جميع االبواب الخارجية .التأكد من اغال .3

 اطفاء جميع االنارة الداخلية ليال . .4

بعد أخذ الموافقة من  اال لجامعة بعد الساعة الرابعة مساءعدم السماح بدخول أي شخص الى حرم ا .5

 مدير االمن الجامعي و تسجيل ذلك في السجل الخاص المعد لذلك.

مرافق الجامعة بتقرير يرفع الى مدير  التبليغ عن أي خلل قد يحدث او أي عطل في أي مرفق من .6

 االمن الجامعي .

 

 واجبات استعالمات البوابة الرئيسية :
التأكد منهم عن الجهة المراد زيارتها واجراء االتصاالت الهاتفية مع استقبال المراجعين و الزوار و

هة المعنية و المعنيين إلبالغهم بوجود زائر أو مراجع لهم وفي حال السماح لهم بالدخول من الج

 المختصة يقوم موظف االستعالمات بما يلي : 

 التأكد من شخصية الزائر . .1

 تدوين المعلومات في سجل خاص بالزوار . .2

 تعبئة نموذج تصريح دخول باسم الزائر . .3

 االحتفاظ بهوية الزائر لحين االنتهاء من مهمته في الجامعة ما عدا كبار الزوار . .4

استالم و تسليم مفاتيح الكليات والمباني من مشرف االمن الليلي قبل وبعد االنتهاء من الدوام  .5

ووضعها في المكان المخصص لحفظ المفاتيح وتسجيل الوقت والتاريخ وتوقيع رجال االمن 

 الكليات و المباني على سجل استالم و تسليم المفاتيح . المتواجدين في

 ادارة الجامعة . تنفيذ أي تعليمات تصدر من .6

السماح للسيارات التي تحمل التصريح المخصص بالدخول الى الحرم الجامعي بعد التأكد من  .7

 .صالحية هذا التصريح

السماح لسيارات الشركة والمؤسسات التي تحمل تصريح دخول مؤقت الى الحرم الجامعي بعد  .8

 التأكد من تاريخ انتهاء التصريح .

القيادة بالدخول الى الحرم الجامعي وكذلك سيارات االمن العام عدم السماح لسيارات تدريب  .9

 الجامعة . رئيسمن  المسبقةوالنجدة وأي جهه أخرى إال بعد الحصول على الموافقة 

يتم السماح بدخول الزوار بسياراتهم الخاصة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة  .10

تابلو سيارة الزائر او المراجع وتسجيل  حيث يتم تزويدهم بتصريح دخول خاص يوضع على

 أسماء الزوار بسجل خاص لهذه الغاية .

منع دخول الطلبة المفصولين الى الحرم الجامعي وكذلك الحال بالنسبة ألي شخص ليس له  .11

 عمل رسمي داخل الحرم الجامعي .

 

 موظفي األمن :   أهمية
أن تعريف المنشئات  حيثو حماية المنشئات متخصصة تقوم على أمن  هيئةمن األهمية أن تكون هناك 

هو المباني وما يتبع من أراضي ومعدات وآالت ومجموعة االجراءات الواجب اتخاذها لحماية المنشئات 

من أي خطر داخلي أو خارجي وحتى تحقق الغاية من وجود هذه الهيئة البد من إيضاح سبب تواجدها 

المنظم وضمن قواعد المنظومة االمنية فإن الداعي  في هذه المؤسسة وضمن قواعد العمل اإلداري

 بوجود هذه الهيئة هو : 

إشعار األشخاص ) طالب ، هيئة تدريسية وإدارية ، زوار ومراجعين( بالطمأنينة والسكينة نتيجة  .1

 لوجود هيئة متخصصة تقوم على الحفاظ على األمن والنظام ومرافق ومحتويات الجامعة.

 المعنيين بالدخول إلي مبنى الجامعة. عدم السماح لألشخاص غير .2

 مراقبة مواقع ومباني الجامعة وتحقيق السيطرة األمنية لضمان عدم حدوث أي خلل. .3

 إرشاد المراجعين والزوار والقيام بواجب العالقات العامة. .4

منع وقوع الجريمة وضبط مسرح الجريمة حال وقوعها والتعاون مع األجهزة األمنية والشرطية في  .5

 لفاعلين واألدلة.ضبط ا
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 األعمال التي يمكن أن تحدث في حرم الجامعة:
 الدخول عنوة إلى مبنى الجامعة. .1

 محاولة السرقة أو االستيالء على بعض الوثائق أو المواد. .2

 محاولة وضع بعض المواد المضرة أو المتفجرة في مباني الجامعة. .3

 إشعال الحريق في مستودعات ومرافق الجامعة. .4

 انيكي في مشاغل الجامعة أو المختبرات.التخريب الميك .5

 نشر الشائعات المغرضة. .6

 إدخال األسلحة واألدوات الحادة. .7

 المشاجرات الفردية والجماعية. .8

 التحرش بالفتيات. .9

 إلحاق األضرار بممتلكات ومرافق ومباني الجامعة. .10

 توزيع المنشورات والبيانات. .11

 المسيرات والمظاهرات وأعمال الشغب. .12

 لمناسبات الوطنية والدينية.االحتفاالت با .13

 النشاطات الرياضية والفعاليات األخرى .14

 

 :التعامل مع األشخاص

  نظراً لخصوصية األماكن الدراسية فإن الفئات التي يجب التعامل معها هي

 : الطلبة .1
على مقاعد الدراسة في مختلف المستويات التعليمية شريحة الكبرى من المترددين والمنتظمين وهم ال

يتم تزويد هؤالء الطلبة ببطاقة وسية إضافة إلى الدورات التي تعقد في المراكز التابعة للجامعة والدرا

شخصية يبين فيها الرقم الجامعي واسم الطالب والكلية التي سجل فيها وتعتبر هذه البطاقة نموذج 

يام األسبوع وال التصريح الذي يخوله الدخول إلى حرم الجامعة منذ بداية الدوام حتى انتهاءه طيلة أ

يغيب عن بالنا أن بعض الطالب يضطر إلى مراجعة الجامعة أيام السبت كونها عطلة الجامعة لوجود 

 امتحان أو الدخول إلى المكتبة.

 

 المقاولون والعمال:  .2
يوجد بالجامعة العديد من المقاولين والعمال لوجود العديد من المشاريع اإلنشائية ويتم التعامل معهم كما 

 :يلي

من  ايجب أن يتم التأكد من أن جميع المقاولون والعمال قد حصلوا على تصاريح يسمح لهم بموجبه أ .

 دخول الجامعة.

 يتم التفتيش على التصاريح  يومياً من قبل أمن الجامعة. ب .

من الجهة وعدم السماح ألي عامل من إخراج أية مواد إال بعد الحصول على تصريح من المقاول  ج .

 دائرة المسؤولة عن أعمال ذلك المقاول.والأ

 يتم التعامل بكل احترام وعدم إثارة أي مشاكل معهم. د .

 يتم تفتيش العمال من قبل أمن البوابة يومياً وبدون استثناء. هـ .

 

 :زوار الجامعة  .3
 :  الزوار الرسميون* 

ينام أي شخصنية رسنمية على رجل األمنن معرفنة اسنم الزائنر وإبنالغ رئاسنة الجامعنة فنوراً عنند ق أ. 

 بزيارة الجامعة.

 يتم مرافقة الزائر من قبل موظف األمن إلى المكان المنوي زيارته.  ب.

 التعامل مع الزوار الرسميين بكل احترام وتقديم كافة وسائل المساعدة الممكنة لتسهيل مهمتهم.  ج.
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 :الزوار العاديون* 
لتسنجيل أو العمنل أو زينارة العناملين والمنوظفين فني الجامعنة يزور الجامعة يومياً العديد من النزوار أمنا ل

 ويتم التعامل معهم كاآلتي:

 أ.احترام الجميع والتعامل معهم بلطف.

 ر.والزلمساعدة ال و عونالب. تقديم 

 ج.التأكد من هوية الزائر وإخبار الشخص المنوي زيارته بذلك.

 على موظف األمن إعطاء الزائر تصريح زيارة.يجب د. 

 هـ. تعريف الزائر وإرشاده إلى المكان المنوي زيارته.

 و. يمنع دخول األسلحة مع الزوار.

 

 :النقل والحافالت
والتني تقنوم بتوصنيل الطلبنة منن أمناكن سنكناهم إلنى الجامعنة وبنالعكس  شركة نقل خاصةيوجد بالجامعة 

منن مسناعديه وينتم تننظم  ويقوم على هنذه الحنافالت سنواقين أكفناء ويشنرف علنيهم مندير الحركنة والعديند

 عملها كما يلي:

 التأكد من اصطفاف هذه اآلليات في األماكن المخصصة لها. .1

 يتم تنظيم عملية تحميل الباصات من قبل موظفي األمن وحسب الدور. .2

تنحصر مسؤولية موظف األمن في موقف الباصات على تنظيم الطالب على الدور والطلنب منن سنائق  .3

يتم تعبئتهنا ومنن ثنم إغنالق البناب عنند تحمينل الحمولنة المناسنبة وبعندها تنتقنل الباص فتح الحافلة حتى 

 المسؤولية على السائق ويتم اإلبالغ عن أية مخالفة لمدير األمن الجامعي.

 يتم إدخال الباصات عن طريق الباب الرئيسي ويقوم موظف األمن بالتفتيش على هويات الطلبة .4

 ة لذلك وحسب األوامر المعطاة من قبل مدير األمن الجامعيالموجودين بالحافلة كلما دعت الحاج

 

 االتصاالت: 
 يوجد بالجامعة مقسم ويؤمن جميع االتصاالت داخل وخارج الجامعة. .1

 كما يوجد خلوي يعود لشركة الحماية. .2

" تسنعة وعنن 9يتم االتصال بأي شخص بالجامعة عن طريق المقسم وذلك عن طرينق النرقم" .3

 يتم تامين الرقم المطلوب..طريق موظف االتصاالت 

اية والتي تتطلب طبيعة عملهنم ذلنك يتم توزيع أجهزة اتصال خلوية على موظفي األمن والحم .4

 على حساب الشركة .

 إذا كان الرقم معروف لموظف األمن يتم االتصال بالشخص المعني مباشرةً. .5

" عنند حندوث 911" ومنع الشنرطة علنى النرقم"911يتم االتصال بالدفاع المدني على النرقم " .6

 أي شيء وذلك بعد إبالغ مدير األمن الجامعي.
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