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تقديم

وكالة جامعة اجملمعة





:  المقدمة

فيالعملنجاحمتطلباتأهمأحدالجامعيواألمنالسالمةتحقيقعمليةتعد

والزائرينوالمشاركينللعاملينأساسيا ًمتطلبا ًذلكتحقيقيعدحيثالجامعة،

بينةالعالقطبيعةوتشكلمتحركة،أوثابتة،أصولمنتحتويهبماوللجامعة

.والمنشأةاألفراد

فيشركاملعملفريقوجودالجامعيواألمنالسالمةتحقيقضمانويتطلب

.اسياوأسهاماركنافيهالحراساتجانبويشكلتكاملي،بشكلالنشاطهذاعلى

سبلأهموأبرزمنفانلذا،األساسفيطالبيامجتمعاتمثلالجامعةأنوباعتبار

أمنيحفظبشكلالحراساتقسمإعداديتمأنهووأمنها،سالمتهاعلىالمحافظة

والحمايةاألمنطرقعلىتدريبهممتطلباتهمنوالذيالمؤسسةهذهوسالمة

سالمةوالاألمنومعاييرلشروطتبعاالمؤسسة،ولروادوللعاملينلهموالسالمة

.بالجامعات





7

النشأة 

ًنشأتًوحدةًالسالمةًواألمنًالجامعيًمنذًتأسيسًالجامعةًتحتًإدارةًالخدمات

باإلدارةًالعامةًللشؤون1433ًحتىًتمًفصلهاًفيًمنتصفًعامًً هـًوربطهاًمباشرةً 

.اإلداريةًوالمالية

يًويمكنًاإلشارةًإلىًتطورًأعمالًإدارةًالسالمةًواألمنًالجامعيًعلىًالنحوًالتال:

 هـ 1431في عام:

ًبدأتًأولًعقودًاألمنًوالسالمةًمعًإحدىًشركاتًالحراساتًاألمنيةًالمدنية

-:الخاصةًبالشكلًاآلتي

ً(5ًً)مشرفينًفيًمقابلًعددً(3ً)حارسًوعددً(29ً)العقدًاألولًبعددًإجماليًقدره

مباني

ًمبانيًً(6ً)حارسًوحارسةًفيًمقابلًعددً(61ً)العقدًالثانيًبعددًإجماليًقدره

جامعية



النشأة

 هـ1432في عام:

 وظيفة( 11)تم تحسين عقد الكليات وزيادة.

 نة تم توقيع عقد توفير حراسات أمنية للمدي( 1432)في الشهر التاسع من هذا العام

.وظيفة( 25)الجامعية بالمجمعة بعدد 

مدينة في الشهر الثاني عشر من ذات العام تم توقيع عقد توفير حراسات أمنية لل

.وظيفة( 25)الجامعية بالزلفي بعدد 

 هـ 1433في عام:

اء تم استمرار األربعة عقود الموضحة مسبقاً وكان حينها العمل جاري على إنش

منافسة خاصة باألمن والسالمة ومكافحة الحريق 

 هـ1434في عام:

يق ترسية منافسة توفير الحراسات األمنية وأعمال األمن والسالمة ومكافحة الحر

.على إحدى المؤسسات المتخصصة بالحراسات األمنية المدنية الخاصة

 تم استالم المؤسسة للمواقع ومباشرة العمل, هـ1433الشهر الثالث من عام.



اإلنـجــازات



اإلنـجــازات

.والسالمةباألمنخاصةومواصفاتشروطكراسةإعداد-1
ةومكافحوالسالمةاألمنوأعمالاألمنيةاحلراساتتوفريمشروعطرح-2

.عامةمبنافسةاحلريق
العامعن(%300)مبقداروالسالمةاألمنألعمالاملخصصاملبلغارتفاع-3

.السابقاملايل
.السابقالعقدعن(%69)مبقدارللعقداملخصصةالوظائفعددارتفاع-4



رسم بياني يوضح ارتفاع مبالغ العقود املعتمدة للسالمة واألمن
اجلامعي منذ تأسيس اجلامعة 



اإلنـجــازات

5-يتضمنوالسالمةللتدريبأشادمركزمععقدتوقيعمت:-
-ومرافقمبانيلجميعإخالءتجاربتنفيذ

-مجاالتفيفرد(200)لعددباألمنخاصةتدريبيةبرامجعقد:-

-لألمنالتنظيميةالتعليمات-.المهنةوسلوكياتأخالقيات-.األمنيالوعي-.األمنمفهوم.

-الميدانيةالمالحظات-الطوارئخطة-.المنشآتأمنعناصرمهام-.المنشآتأمنتهددقدأخطار.

.األمنيةوالتقاريرالسجالت-

-أساسيةنقاطأربععلىتتركزفرد(50)لعددبالسالمةخاصةتدريبيةبرامجعقد

-:وهي

-والسالمةالصحةأساسيات.

-الخطرةالموادمعالتعامل.

-(اإلطفاء)الحريقمكافحةفيأساسيات.

-األوليةاإلسعافات.



اإلنـجــازات

مناملقدمةالدعمبرامجيفالعقدموظفيمجيعإدراجمت-6
وظفيملراتبصايفأقلليصبحالبشريةاملواردتنميةصندوق

.ريال(3000)هوالعقد

باتلبوااإللكرتونيةالكروتمثلالتقنيةوسائلتوظيف-7
ساحلارمنواالستفادة,األمنحراسعنبديالا ,واخلروجالدخول

.اخرىمواقعيف



اإلنـجــازات

8- توقيع عدد من العقود الفرعية عن طريق مقاول األمن
-:والسالمة ومنها

-عقد تعبئة وصيانة جميع طفايات الحريق.

-امعيعقد صيانة لجميع السيارات التابعة لوحدة السالمة واألمن الج.

-عقد توريد المالبس الخاصة بمنسوبي السالمة واألمن الجامعي.

-عقد لنقل والتخلص من النفايات الطبية.

-دة السالمة عقد لتوريد كروت تعبئة البنزين للسيارات التابعة لوح

.واألمن الجامعي

-عقد لصيانة كاميرات المراقبة األمنية.



اإلجنازات 

عىن باإلش-9
ُ
راف على البدء بتأسيس قسم نسائي متكامل ي

.عمل األمن النسائي 

ع هيكلة وحدة السالمة واألمن اجلامعي مبا يتناسب م-10
. طبيعة ومهام الوحدة 

تنظيم العمل اإلداري واالنتهاء من أرشفة مجيع -11
ص واستحداث ملفات إلكرتونية خت, املعامالت إلكرتونيا

. األفراد لتسهيل رصد البيانات 



التحديات



التحديات
.  ها تعدد مقرات اجلامعات الناشئة وتباعدها وضعف كفاءت: أوالا 

مناألمجالفيالناشئةالجامعاتتواجهالتياإلشكاالتأكبرمنالصعوبةهذهتعد

يفالجغرافيالتباعدهوالناشئةالجامعاتعلىالغالبةالسمةأنحيثوالسالمة

صعوبةوفيجهةمنالكوادرتوفيرفيصعوبةأوجدهذاأنشكوال,المقرات

تطويرإمكانيةفيصعوبةأوجدكما,أخرىجهةمنالمتباعدةالمقراتالتواصل

.ثالثةجهةمنوالسالمةاألمنمجالفيالعاملةالكوادر



التحديات

:  للمنسوبني اإلداري والفني االرتباط : ثانياا 

ةوالسالماألمنومراقبيحراسارتباطيتطلبالجامعيواألمنالسالمةعمل

ً بها ً فنيا الوضعأنوحيث,مباشربشكل  العملتنظيممنتتمكنحتىوإداريا

ً (بعضهم)ارتباطهمفييكمنالحالي عدمببيسمما,اإلداريدونبالوحدةفنيا

الجامعيواألمنالسالمةبوحدةالمناطةوالمهامالصالحياتفيوضوح

.للموظفاإلداريوالمرجع



التحديات

:مةاخلديفهمملنالتأهيلوضعفوالفنيةاإلداريةالكوادرنقص:ثالثاا 

األمنبجانفيالناشئةالجامعاتمنهاتعانيالتيالصعوباتأكبرمنالصعوبةهذهتعد

االلتحاقعلىالعملطالبيمناإلقبالضعفأهمهامختلفةألسبابوذلك,والسالمة

.المجالبهذاالمتعلقةللوظائفاألجورتدنيبسببوالسالمةاألمنبوظائف

األمروهو,والتدريبالتأهيلضعيفيمنيعدالمجاالتهذهفيبالعمليلتحقمنأنكما

ً ولدالذي ملالعرأسعلىهملمنالتأهيلضعفوكذلك,عامبشكلالكوادرفينقصا

المجالبهذا



التحديات
:املوظفنيتسرب:رابعاا 

يبحثثحي,مستمربشكلفيهالعاملينتسربمنالجامعيواألمنالسالمةقطاعيعاني

يألالفرصةهذهتحققوبمجرد,أفضلوظيفيةفرصعنالقطاعهذافييلتحقمن

ربتسيسببالذياألمريغادرهافإنهالجامعيواألمنالسالمةإدارةفيالعاملينمن

معدلمنالحدتحاولالجامعةأنمنالرغموعلى,المهمالقطاعهذفيالعاملين

ثابتموعدوتحديد,الرواتبزيادةمثلاإلجراءاتمنبعددالعملفياالستقاالت

وإيضاح,محددةحاالتفيإالللفردالعملوقتأوموقعتغييروعدم,الستالمها

.توظيفهقبلعملهوتحديدعليهالمشرفوتسميةللفرداإلداريالتسلسل

.لهاناجعةحلولإيجاديحتممماقائمةتزالالالمشكلةهذهأنإال



التحديات

:  سياسات وإجراءات : خامساا 

عدم وجود هيكلة واضحة إلدارة ملفات السالمة واألمن داخل 

.ات الجامعات الناشئة بسبب حداثة التنظيم اإلداري وقلة الخبر



األمن النسائي



األمن النسائي  

مها كانت بل إن معظ, الجامعات الناشئة في الغالب تحوي العديد من الكليات النسائية•

وهو أمر , وال شك أن وجود هذه الكليات يعني وجود الطالبات, نواته هذه الكليات

.يحتم االهتمام بجانب توفير األمن والسالمة لهذه الفئة من الطلبة 

كل وبسبب ندرة من يرغب من العناصر النسائية العمل في مجال األمن والسالمة ش•

. هذا صعوبة حاولت الجامعة جاهدة للتغلب عليها 





احللول املقرتحة 

فيوالسالمةاألمنووحداتإلداراتالتحتيةالبنيةبإنشاءاالهتمامإلىالدعوة-1

.الناشئةالجامعاتميزانياتفيأولويةذلكوجعل,الجامعات

عملةصيغإيجادفيينظربحيث,والسالمةاألمنمجالفيالتوظيفبمسألةاالهتمام-2

وذلكالشركاتقطاععلىأو,البنودعلىبالتوظيفاالكتفاءوعدم,وجاذبةمناسبة

ً الكوادرهجرةمنوللحد,الفاعلةالكوادرالستقطاب فيوالسالمةاألمنمجاالتمنأيضا

.الجامعات



احللول املقرتحة 

هتماماالبخصوصالعاليالتعليموزارةمنالصادرالقراراتتفعيلإلىالسعي-3

.الجامعيواألمنالسالمةبمشاريع

الجامعاتفيوالسالمةاألمنووحداتإلداراتمشتركةرؤيةوضععلىالعمل-4

الستقطاباوكذلك,والمستقبليةالحاليةالجامعةمقراتتغطيةخاللهامنيتمالناشئة

.والتدريب

ظيفيةوالوالبيئيةالحوافزوإيجاد,والسالمةاألمنمجالفينسائيةإداراتدعم-5

.القطاعهذافيللعملالمدربةالنسائيةالكوادراستقطابخاللهامنيتمالتي



شكرا على حسن استماعكم
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،


