
 مؤتة جامعة في األمن تعليمات
 .5/7/2017( تاريخ 255/2017عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم )

 /6/1تاريخ إقرارهاا فاي  من اعتبارا   بها ويعمل "مؤتة جامعة في األمن تعليمات" التعليمات هذه تسمى (:1) المادة
   . 2001 /370 رقم العمداء مجلس قرار بموجب، 2001

 إذا إال أدناه لها المخصصة المعاني التعليمات هذه في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون   (:2المادة )
 :ذلك خالف على القرينة دلت

 .المدني الجناح /مؤتة جامعة  :الجامعة
 .الجامعي األمن : األمن

 .الجامعي الحرم في تقع التي أو الجامعة تمتلكها التي والمنقوالت العقارات : الممتلكات
 ساواء للطالباات أو فيهاا التدريساية الهيئاة أعضااء مساكن من الجامعة تخصصها التي المباني جميع : السكن
 .مستأجرة أو للجامعة مملوكة المباني هذه كانت
 .مشروع بطريق الجامعة في وجودهم أثناء وزوارها وطلبتها الجامعة في العاملون  : الغير

 

الجامعاة دارارة مساتقلة تتباع ررايس الجامعاة ومان مهامهاا المحافلاة علاى النلاام العاام داخال  فاي تنشاأ (:3المادة )
 الحرم الجامعي والمنشآت والمشاريع التابعة للجامعة.

 (: 4المادة )
 وعشارين األرباع مادار علاى الجامعاة فاي والفرعياة الرريساية البواباات جمياع مراقباة الجاامعي بااألمن يناا  . أ

 :التالية الواجبات األمن ويتولى الخصوص وجه على ساعة
أو مان لام يحصال علاى  صافةإلى الجامعة ومنع دخاول مان لايس لاه  والزوار والطلبة العاملين دخول تنليم. 1

 إذن دخول. 
 .بذلك الخاصة التعليمات وتطبيق وخروجها السيارات دخول تنليم . 2
 .رسمي تصريح بدون  لوازم أو مواد أي بإخراج السماح عدم. 3
 .الخارج أو الداخل الشخص من التأكد إالبعد فتحها وعدم ليال   الرريسية األبواب إغالق. 4
 للغيار ملكيتهاا تعاود والتاي الجامعاة حارم إلاى الكبيارة السايارات أو البكاب سايارات بادخول الساماح عادم. 5

 .خاص إالبتصريح
 .به يشتبه شخص أي هوية من التحقق. 6
 وعدم تركها واستخدامها لغير الغاية المعدة لها. لوظارفهم المخصصة األماكن في . البقاء7
 .بكافة أنواعها إلى الجامعة األسلحة بإدخال السماح عدم. 8
 إال الجامعاة حارم داخال المبيات أو التاأخر الجامعاة حارم داخال العاملاة الشاركات فاي للعاملين السماح عدم. 9

 .الجامعة رراسة من بتصريح
 وضعها خالل من الرسمي الدوام ساعات انتهاء بعد المختلفة والدوارر والكليات المباني فاتيحبم االحتفاظ. 10

 المبناى عان األول المساؤول مان خطاي إشاعار إالبموجب شخص ألي تسليمها ويمنع خاصة، لوحة على
 .استالم وصل مقابل بذلك له يسمح الذي للشخص إال تسلمها يجوز وال الكلية أو

 .بهم المنوطة الواجبات مع ينسجم ومهذب حازم بأسلوب الجميع مع لتعاملا . 11
 



الجامعاة أو أي مرفاق تملكاه أو تشارف علياه باإبراز هويتاه لامان الجاامعي  مداخل حار  شخص كل يلتزم  ب. 
 عندما يطلب منه ذلك تحت طارلة المسؤولية في حال امتنع عن ذلك.

 

 وعلاى الجامعة حرم داخل مرفق أو منشأة أو مبنى كل بحراسة القيام مسؤولية الجامعي باألمن ينا (: 5المادة )
 :يلي ما الواجبات هذه تشمل الخصوص وجه وعلى ساعة، وعشرين أربع مدار
 البااب علاى األمان إلاى المفااتيح وتساليم الرسامي الادوام سااعات انتهااء بعاد المبااني إغاالق مان التأكاد -أ

 .الرريسي
 .للمباني العاملين مغادرة بعد المياه حنفيات وإغالق األنوار إطفاء من التأكد  -ب
 .عبث أي من وحمايتها األبواب صالحية من باستمرار التأكد -ج
 .األرضية األنفاق إلى المؤدية المداخل أبواب إغالق من باستمرار التأكد -د
 والتخرياب العباث أعماال مانداخال الجامعاة والمرافاق التابعاة لهاا  والممتلكاات تآنشاالم علاى المحافلاة -ه

  .والسرقة
 .الجامعي الحرم داخل المرور وتعليمات السيارات بمواقف الخاصة التعليمات تنفيذ -و
 عان المساؤول على التعرف ومحاولة الجامعة في بها مصرح غير مادة أي توزيع أو إلصاق عن اإلبالغ -ز

 .ذلك
 .مرتكبيها ومعرفة ومنحرفة شاذة تصرفات أية عن اإلبالغ -ح
 الالزمة في مواجهة أي شغب أو مشاجرات ضمن الحرم الجامعي. التدابيراتخاذ  - 

 وذلاك عليهاا تشارف أو الجامعاة تملكهاا التاي الطالباات مسااكن بحراساة القياام مساؤولية بااألمن يناا  (:6الماادة )
 :التالية والواجبات المهام المسؤولية هذه تشمل الخصوص وجه وعلى ساعة وعشرين األربع مدار على

 .السكن منطقة في واالستقرار الهدوء لتوفير ضروري  هو ما بكل القيام -ي
 وإعاالم الزاررين سجل في الالزمة المعلومات وتدوين الشخصية البطاقة إبراز بعد الزارر هوية من التأكد  -ك

 .األخرى  اإلجراءات بدورها هي لتتولى زيارتها المراد الطالبة واسم بذلك السكن مشرفة
الساكنات فاي حاال االشاتباه بوضاع غيار طبيعاي وإباالغ مادير  مبناى مان سايارة أو شخص أي اقتراب منع -ل

 األمن الجامعي بذلك.
 .الطلبة شؤون  عمادة تحددها التي الساعة بعد الزوار دخول منع -م
 .سليم وبشكل لها الموكولة بالواجبات للقيام السكن مشرفة مع التعاون  -ن

 مدار على الجامعة تملكها التي التدريسية الهيئة أعضاء سكنات بحراسة القيام مسؤولية باألمن تنا  (:7المادة )
 :التالي المهام المسؤولية هذه تشمل الخصوص وجه وعلى ساعة وعشرين األربع
 .داخل سكنات الجامعة ومنعهم من العبث بأي ممتلكات داخل الحرم الجامعي القاطنين أبناء مراقبة . أ
 اتخاذ التدابير الالزمة في منع أية ازعاجات من أبناء القانطين في شوارع وساحات السكن ليال  ونهارا . .ب

 (: 8المادة )
 .الوظيفة أثناء ارتداؤه يتمالجامعي  األمن أفراد لجميع خاصا   زيا   الجامعة تحددأ: 

 ب: يلتزم أفراد األمن بارتداء هذا الزي بملهر الرق.
 

 التنسيب لرريس الجامعة بإحالة المخالفين لهذه التعليمات للجان والمجالس المختصة. (:9المادة )
 

 التعلميات هذهأحكام  تنفيذ عن مسؤوالن رريس الجامعة ومدير األمن الجامعي (:10المادة )


