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 الدليل اإلجرائي

 لإلدارة العامة لألمن اجلامعي
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 الدليل اإلجرائي 

 ةـــرؤيــلا      
 

 اجلامعة. ومرافقمباني بيئة آمنة داخل توفري  _   
 ومرافق اجلامعة.ومستلزمات األمن مبباني مقومات،واشرتاطات،توفري  _   
 وزائريها.يم خدمات األمن ملنسوبي اجلامعة،واجلودة يف تقدز،التمّي _   
وتقنيات إلكرتونية ،وحتويل الوسائل خلدمات،تطوير وسائل تقديم خدمات األمن _   

 والسرعة.،واجلودة،تضمن الكفاءة
 مبانيومرافق اجلامعة باخلدمات األمنية.ضمان تغطية مجيع  _   
 

 ةــالـرســـال   

وممتلكااات ،وعي املسااااااااافمااة يف اكفااات عل  مكتسااااااابااات   ورفع ،االلتزام بااالقيم
 .،وحتقيق األمن بهااجلامعة

 

 دافــــــاأله   

 داخل مباني ومرافق اجلامعة. تواملكتسبااحملافظة عل  األرواح،واملمتلكات، _
تام    _ والتواصااااااال مع  _ال قّدر الل  _كاالت الطوارئ اليت قد حتدث       االساااااااتعداد ال

 وخارجها.،اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة
  ةوالفنياااإلداريااة، روالكوادالعماال من خالا اساااااااتقطااا  الكفاااءات، رفع كفاااءة  _

 املختصة.
والكفاءة للقيام باألعماا املناطة  بي اإلدارة ورفع مسااااتون اإلنضاااابا ،تدريب منسااااو _

 دارة.باإل
ومرافق مباااني يف  املراقبااة واألمنأنظمااة  ثوحتااديااتعزيز ساااااااباال الوقااايااة،وتطوير،  _

   .ومواكبة التقنيات اكديثةاجلامعة،
 واإلفتمام حبركة املرور مبباني ومرافق اجلامعة.تنظيم السري،واملواقف، _
بواجبهم جتاه فذا  سواإلحسااااجلمهور، تأفيل منسااوبي اإلدارة للرقي يف تعاملهم مع _

 .الصرح التعليمي
 واألمان يف مجيع مباني ومرافق اجلامعة.حتقيق األمن، _
 

 



 

 

 
 الدليل اإلجرائي 

 

 ةـدمـــاملق      

لذي  الطريق إنّ  جه  ا مة    اإلدارة تنته عا لذي  باملنجز  حافالا  اجلامعي  لألمن ال  ا
 منا إف  مام األ إىل التطلع عل  حترص إذ وفي،وآمنة  منتظمةا  علميةا  بيئةا  يوفُر

ماا  تساااااااع  فاء  إىل دائ ها      االي مات طة    بالتزا نا ها،  امل قة  فذه  وتتويجب  لتطوير الث
 خطط وضااااااع خالا من وذلكاإلدارية، وخدماتها األمنية فاءةالك وحتساااااان

 الفريق     بروح  والعمااال   العمااال،    تطوير     عل    للرتكيز      التحوا     فاااذا  تااادعم  
 لينعكسءاتالداخلية،والسياسات،واإلجرا    للوائح املستمرة  ةواملراجع،الواحد

 .وآمن فعاا بشكل واملمتلكات لألنفس مايةمستوناك رفع عل  ذلك
 ينعكس،وتعليمية منشأة لكل واجهة كونه أفمية من لألمن ما خيف  ال و    

  اخلدمات. بشت  والشمولية،واالنضبا ،التنظيم بانعكاس املنشأة عل  ذلك
 ألي اسااااااارتاتيجية  أي تتضااااااامنها  أن جيب  اليت اخلطط أوىل األمن حيتل  و    

 .البالغة ألفميته منشأة أو مؤسسة
عماا اليت ونطمح من خالا إعداد فذا الدليل أن نوضااااااح حجم،وطبيعة األ    

تقوم بهاااا اإلدارة العااااماااة لألمن اجلاااامعي،وأن يكون مرجعااااا ملنساااااااوبي           
 يف تسهيل أدائهم ألعماهلم.اإلدارة،واجلهات ذات العالقة ليسافم 
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 الدليل اإلجرائي 

 إدارة األمن  

 العامة لألمن اجلامعي. مدير عام اإلدارةاالرتباط التنظيمي : 

داخل مباني ومرافق    تواملكتسااااااابا احملافظة عل  األرواح،واملمتلكات،   اهلدف العـا  :  
 .اجلامعة

 املها  الرئيسية وخطوات التنفيذ

 :واملناسباتالحتفاالت التنظيم األمين واملروري ل:   1

بة     تنظيمللتعاون يف   طلب اإلدارة خطا    فور تلقي التنفيذ يبدأ  :  1/1 حفل   أومناسااااااا
 .  داخل اجلامعة،أوموافقة باملشاركة يف تنظيم أنشطة جمتمعية خارج اجلامعة

باااإلدارة وفقاااا لنو   تقوم اإلدارة العااامااة بتمرير الطلااب للجهااات ذات العالقااة     :  1/2
 لبدء عملية التنسيق واالستعداد كل حسب اختصاصه.وتفاصيل املناسبة 

لعالقات العامة بن اإلدارة العامة لألمن اجلامعي واإلدارة العامة ليكون التنسيق : 1/3
ويقوم كل منهما بتمرير   من قبل اإلدارتن احملدداملنسااااق   عن طريقواإلعالم اجلامعي 

 التفاصيل إلدارته وفق إجراءاتهم املتبعة.

)مدير املشااارأل األممل املسااائوا  من قبليتم تشاااكيل الفرقة األمنية املشااااركة :  1/4
 القسم أو مشرأل أمن املبن  مقر االحتفاا( وحتديد املهام وإدارة األفراد.

األمنية املطلو  من قبل مشريف األمن باملواقع األخرن اذا   عدد الفرقةيتم تغطية :  1/5
 .  لزم األمر

 .القسم املختص لإلدارة العامةنهاء املهمة من إ تقريرند انهاء املهمة يتم مترير ع:  1/6

من قبل القساااام املختص بالتقارير الشااااهرية،وترفع ببوابة   ترصااااد املشاااااركات  :  1/7
الربع ساااااانوية،والتقرير الساااااانوي من قبل قساااااام   اإلدارة اإللكرتونية،واإلحصااااااائيات 

 العالقات والتوثيق.
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 : ملباني الطالباتاخلدمات الغذائية تنظيم دخول :  2

ية تنظيم   تبدأ :  2/1 البيع باملواد الغذائية يف       وآالت لغرض جرد مراكز  الدخوا عمل
 .مباني الطالبات بعد نهاية الدوام الرمسي وساعات الدراسة

حت  ملقرات البيع يف مباني الطالبات الوجبات السااااخنة من املتعهدين  إدخاايتم :  2/2
 الرمسي بساعة.   الدواموقت بداية قبل 

املطلوبة  اإلضاافية  بإدخاا الوجبات السااخنة   ( صاباحاا 8.30) سامح من السااعة  ُي:  2/3
،ويكون اسااااتالم الوجبات عن طريق  ( صااااباحاا9.30من مراكز البيع حت  الساااااعة )

 .موتفات املتعهد داخل مباني الطالبات

األطعمة اخلاصاااااااة     بإخراج املعدات أو   سااااااامح فقط الرمسي ُي الدوام ثناء وقت   أ:  2/4
جهة وال يسااااامح بدخوا أي أطعمة ساااااواء سااااااخنة أو نفوتة إال بطلب من    ملتعهدينبا

 باملبن . رمسية

يات أ   يتم إدخاا األطعمة لغرض ال   :  2/5 بات    املو فعال يف أي وقت وفق  الرمسية  ناسااااااا
 .تنسيق مسبق مع اجلهة ذات العالقة

عتبااراا من نهااياة الادوام الرمسي وحت  باداياة الادوام الرمسي لليوم التاالي يتم         ا:  2/6
والغرض من الدخوا يف سااااجل  أمساء املتعهدين،ووقت الدخوا واخلروج،تسااااجيل مجع 

 الزوار اخلاص باملبن .
 :ملباني اجلامعةإخراج وإدخال املواد واملعدات :  3

 :أثناء وقت الدوام الرمسياملعدات واملواد من مباني اجلامعة  إخراج:  3/1

يقع مساااااااؤولياااة ذلاااك عل  عااااتق املرجعياااات اإلدارياااة،وجياااب عليهاااا متاااابعاااة   :  3/2
 معداتها،وعهدفا وفق إجراءاتها الداخلية.

 :وقت الدوام الرمسي بعد نهايةاملعدات واملواد من مباني اجلامعة  إخراج:  3/3

( والااذي 15/25تعبئااة اجلهااة اليت تريااد إخراج املعاادات للنموذج املخصاااااااص ) :  3/4
 ميكن اكصوا عليه من البوابة اإللكرتونية اخلاصة باإلدارة.

إرساااااا النموذج بعد تعبئته لإلدارة العامة لألمن اجلامعي عا نظام االتصاااااالت    :  3/5
 حاطة القسم املختص.اإلدارية،واليت تقوم بدورفا بإ
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يسلم النموذج من اجلهة للموتف التابع هلا والذي يقوم بدورفا بتسلم النموذج :  3/6
 . ملكتب األمن باملبن  املراد إخراج املعدات منه

املعدات وأعدادفا املراد  يقوم حارس األمن بتدقيق النموذج،والتأكد من صاااحة :  3/7
النموذج وتساااليمه ملشااارأل الفرتة لتوقيعه وإرسااااله  ما خيص اإلدارة من ،وتعبئة إخراجها
 لإلدارة.

 املعدات واملواد إىل مباني اجلامعة: إدخاا:  3/8
شخصية خاصة بأعضاء فيئة التدريس أو       أو أغراض يتم السماح بإدخاألي عهد :  3/9

 .املوتفن كأجهزة الكمبيوتر احملموا وحنوه

ا عن طريق اجلهة لغرض تنفيذ العمل      يتم الساااااااماح باملعدات اليت يتم إدخاهل       :  3/10
كاملعدات اخلاصااة باإلحتفاالت واملناساابات،أو معدات الصاايانة أو النظافة،والوسااائل     

 التعليمية وحنوفا.

ال يتم السماح بإدخاا أي معدات أو أدوات لغرض اإلنشاء أو الرتميم أو يلزم :  3/11
 ر من اجلهة املختصة باجلامعة.بسببها تنفيذ أعماا كهربائية دون وجود أمر تشغيل صاد

شطر الطالبات(أثناء وقت الدوام اجلامعة ) إىل مبانياملعدات واملواد  إدخاا:  3/12
 :الرمسي

تقوم اجلهااة بااإحاااطااة اإلدارة العااامااة لألمن اجلااامعي أو أقسااااااااامهااا باااملناااطق     : 3/13
اجلامعي عل  الرقم  اجلغرافية اليت تقع بها اجلامعة،أو عا اإلتصااااالعل  عمليات األمن 

(5000.) 

يقوم القساام املختص بالتنساايق مع األمن النسااائي باملبن  املراد إدخاا املعدات    :  3/14
لاااه لتحااادياااد وقااات الااادخوا،مع مراعااااة جتناااب أوقاااات الاااذروة لااادخوا أو خروج           

 الطالبات،وإحاطة اجلهة بذلك.

 
 
 

 

 مبباني اجلامعة: إجراءات رفع العلم السعودي:  4
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 يوم اخلميس من كل أسبو .     دوامنهاية  اعتباراا منالسعودي  العلمرفع  يتم:  4/1

 حد من كل أسبو .يوم األ دواممع بداية  ا العلم السعودييتم إنزا:  4/2

 يتم رفع العلم السعودي يف أيام األعياد.:  4/3

يف حاا وجود أي خلل بسارية يتم إشعار اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة :4/4
 .مالعل

يتم إشعار اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم اجلامعي يف حاا وجود :  4/5
 أي خلل يف حالة العلم.

 -:الرمسي الدوام نهايةبعد األمنية اإلجراءات :  5

 اإلجراءات املتبعة يف املباني بشكل عام::  5/1

لة االساااااااتالم        : أ /5/1 حا عد اساااااااتالم املوقع يقوم حارس األمن برفع  هاز   ب عا ج
التواصاااااال الالساااااالكي،ومن ثم عمل جولة عل  املبن  والتأكد من عدم وجود أي  

 أشخاص،أو أعماا قائمة.

يتم إغالق املبن  بالكامل والتأكد من أبوا  الطوارئ،وتوحيد الدخوا :   /5/1
عن طريق بوابة واحدة فقط،وال يتم الساااااااماح بالدخوا إال بعد التأكد من فوية                

 وا،وتسجيل بياناته بالسجل املخصص.الزائر وسبب الدخ

 يتم التأكد من حالة العلم السعودي،وتطبيق اإلجراء املتبع.: ج /5/1

يتم عمل جوالت راجلة عل  املبن  واإلبالغ عن أي حدث غري عادي،ومتابعة : د /5/1
 حالة كامريات املراقبة اخلاصة باملبن ،ورفع اكالة األمنية.

يتم فتح البوابات،واملواقف والتأكد من     وم التالي قبل بداية عمل الي    : فاااااااااااااا /5/1
 .  سالمة وسائل السالمة املرورية

 اإلجراءات اإلضافية املتبعة يف مباني الطال ::  5/2

 التأكد من عدم تواجد الطال  يف غري أماكن الدراسة املعتادة.: أ /5/2

املكتبااة عماال جولاة أمنيااة بعااد انتهاااء احملااضااااااارات،وبعااد موعاد إغالق    : أ /5/2
 املركزية والتأكد من خلو املبن ،وبدء العمل بسجل الزوار.

 
 

 إلجراءات اإلضافية املتبعة يف مباني الطالبات:ا:  5/3
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 التنسيق مع األمن النسائي إلشعاره بوقت خلو املبن  من الطالبات.: أ /5/3

املعتاد،وعدم متابعة عماا النظافة،والتأكد من عدم إخراج أي معدات غري :   /5/3
 السماح بدخوهلم إال بعد خلو املبن  من الطالبات.

 العمل وفق اآللية املتبعة بشأن مقدمي اخلدمات الغذائية.: ج /5/4

 :إسكان أعضاء فيئة التدريساإلجراءات اإلضافية املتبعة يف :  5/4

 ص.7م وحت  الساعة 10يتم العمل بسجل الزوار اعتباراا من الساعة : أ /5/4

يتم تسهيل دخوا وسائل نقل الطال  والطالبات أثناء فرتة الصباح دون :   /5/4
 تسجيلهم بسجل الزوار.

 التأكد من التزام السكان باألنظمة املرورية.: ج /5/4

عمل جوالت راجلة وبدوريات األمن للتأكد من سالمة األطفاا وعدم اللعب : د /5/4
 يف غري األماكن املخصصة.

  اإلجراءات املتبعة للتغطية األمنية يف فرتات األعياد واليوم الوطين::  5/5

حتديد االحتياج املتوقع ألفراد األمن لضمان التغطية األمنية خالا أيام : أ /5/5
 اإلجازة.

التعميم عل  املواقع إلعداد قوائم باكراس واملشرفن املكلفن بالتغطية  :  /5/5
 األمنية.

وتفي العقد فيتم خالا فرتة االعياد توزيع املوتفن واملشرفن فيما خيص م: ج /5/5
 (.2عل  جمموعتن يتوىل كل جمموعة منهم األيام املخصصة هلم )مدة اإلجازة / 

من ُكّلف بالعمل )قبل( إجازة عيد الفطر ُيكلف بالعمل )بعد( إجازة عيد : د /5/5
 (األضح  وفكذا )إال يف حاا اتفاق املكلفن فيما بينهم

فيما خيص املوتفن الرمسين فيتم تكليفهم بالعمل يف حاا اكاجة وفق : فا  /5/5
 مقابل مادي إن وجد،أو بإجازة تعويضية وفق مانص عليه النظام.

فيما خيص إجازة اليوم الوطمل فيتم تعويض املوتف بيوم مقابل : و  /5/5
 اريخ التكليف.( يوم من ت15تكليفه،وحيدد تاريخ التمتع به مبا اليتجاوز )

من اليرغب يف التكليف،فيتم السماح له بالتمتع بإجازته وفق ما نص عليه : ز /5/5
 النظام )الئحة اإلجازات،نظام العمل(.
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 إجراءات مكافحة التدخني::  5/6

تتوىل اإلدارة العامة لألمن اجلامعي مهمة الضااااااابط اإلداري ملخالفي الئحة            : أ  /5/6
كافة مرافق اجلامعة،وذلك من خالا وضع القواعد،واإلجراءات  مكافحة التدخن يف 

 الالزمة لتوثيق وإثبات املخالفة وإحالتها للجهات املختصة.

يتوىل قسااااااام مكافحة التدخن تنفيذ الانامج التدريحل اخلاص كراس             :    /5/6
 األمن اخلاص بشرح الالئحة وآلية التنفيذ.

من قسااااااام مكااافحااة التاادخن تنسااااااايق     يتوىل مشاااااااريف األمن بااالتعاااون : ج  /5/6
جوالت،وتشاااااااكيل فرق ملكافحة التدخن،وتساااااااجيل املخالفات يف مباني ومرافق               

 اجلامعة.

وفقاا لنو  يتم تسااااجيل املخالفة بعد ضاااابط املخالف يف النموذج اخلاص بذلك  :د /5/6
 طال (. -)أعضاء فيئة التدريس واملوتفن املخالف 

بعد رصاادفا من الفريق إىل قساام مكافحة التدخن  يتم إرساااا املخالفة  :فااااااااا  /5/6
 رصدفا إلكرتونياا.الستكماا البيانات،و

عن خمالفات     يتوىل قسااااااام مكافحة التدخن اساااااااتقباا ومترير البالغات        و : /5/6
 .الواردة إلكرتونياا التدخن

هات املختصاااة وفقاا لنو  يتم يف بداية كل شاااهر فجري إرسااااا املخالفات للج: ز /5/6
 املخالف.

لوكالة اجلامعة للشاااؤون  ُترسااال خمالفات أعضااااء فيئة التدريس،والطال   :    /5/6
 التعليمية.

 ُترسل خمالفات املوتفن لإلدارة العامة للمتابعة.: ن /5/6

 يتم التعامل مع املخالفن لنصوص الالئحة وفقا ملا يلي:     : ي /5/6

 ارتكاب املخالفة للمرة األوىل::  1ي//5/6

 تسجيل ذلك يف ملفه. ر خمالفة تدخن،وتوجيه لفت نظر خطي للمخالف،وحتري
 تكرار ارتكاب املخالفة للمرة الثانية: :  2ي//5/6

 وتسجيل ذلك يف ملفه. حترير خمالفة تدخن،وتوجيه إنذار خطي للمخالف،   
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 تكرار املخالفة للمرة الثالثة وما فوقها: :  3ي//5/6

إىل اللجنة  و عامالااا أو موتفاا أو عضو فيئة تدريس أحياا املخالف سواء كان طالب
 كل حسب جلنته ويتم اختاذ اإلجراءات النظامية حبقه. التأديبية باجلامعة 

 يف حال كان املخالف ليس من منسوبي اجلامعة: :  4ي//5/6

 ويف حاا عدمر التدخن يف كافة مرافق اجلامعة،حضوإعالمهبيتم التنبيه عليه 
 رج نطاق مرافق اجلامعة او الكلية.واخلروج خاب منه مغادرة املوقع،التجاو  يطل

 وصيانة واسرتجاع كامريات املراقبة:تنفيذ :  5/7

 تنفيذ مشاريع كامريات املراقبة :  5/7/1

تقوم اإلدارة بالتنسااااايق مع اإلدارة العامة للمشاااااروعات والشاااااؤون الفنية حياا : أ /5/7
 تغطية املشروعلكامريات املراقبة. املشاريع اجلديدة،واالستفسار عن

قبة فيتم التنساااايق حياا كامريات املرا تنفيذ يشاااامليف حاا كان املشاااارو  :   /5/7
 عل  املخطط. أماكن التغطيةوحتديد املواصفات،

فتقوم اإلدارة بطلب   يف حاا كان املشاااارو  غري متضااااّمن لكامريات املراقبة : ج /5/7
مة                      عا املخططات،وزيارة املوقع،وحتديد أماكن التغطية املطلوبة،وخماطبة اإلدارة ال

 للمشروعات والشؤون الفنية لعمل التمديدات الالزمة أثناء تنفيذ املشرو .

الشاااارو  واملواصاااافات للمشاااارو     بإعداد  بعد اسااااتالم املشااااروعتقوم اإلدارة : د /5/7
امة للشااااؤون اإلدارية واملالية للتعاقد مع شااااركة متخصااااصااااة وفق وإرساااااله لإلدارة الع

 اإلجراءات املتبعة.

بعد التعميد،يتم حتديد اجلدوا الزممل للتنفيذ،واسااااتخراج أمر تشااااغيل  : فااااااااااا /5/7
للمقاوا،والتنساااايق املسااااتمر مع اإلدارة العامة للمشااااروعات والشااااؤون الفنية،واإلدارة     

قنية املعلومات يف مجيع االعماا ذات العالقة بتنفيذ  العامة للتشااغيل والصاايانة،وعمادة ت
 املشرو .

 صيانة كامريات املراقبة :  5/7/2
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ساااالمة   لتأكد منأو متابعتها عن بعد لالقيام جبوالت ميدانية عل  املواقع : أ /5/7/2
 عملها بالشكل املطلو .

متضاااامناا   يف حاا سااااريان مدة الضاااامان فيتم إرساااااا إمييل للجهة املنفذة:   /5/7/2
 وصف العطل وموقعه،ومتابعة حتديد موعد لزيارة املوقع وإجراء الصيانة الالزمة.

ذلك عن تم فيوكان العطل ميكن إصااالحه، انتهاء فرتة الضاامان يف حاا: ج /5/7/2
 إذا لزم األمر.باجلامعة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة  باإلدارةالقسم املختص  طريق

تطلب  هاء فرتة الضااااامان وكان العطل ال ميكن إصاااااالحه أو ييف حاا انت: د /5/7/2
ذلك   إلجنازجهة متخصاااصاااة  معلتعاقد مدنية أو إعادة متديد وحنوه فيتم ا تنفيذ أعماا

بناًء عل  حجم  جهة متخصاااصاااة وذلك طلب تعميدبأو السااالفة املالية لإلدارة،عن طريق 
 وتكلفة العمل.

 :استخراج التسجيالت:  5/7/3

يتم اسااااااتخراج التسااااااجيالت يف وسااااااائط خارجية بناًء عل  توجيه من   : أ /5/7/3
 اإلدارة للقسم املختص.

جيااب عل  جهااات اجلااامعااة خماااطبااة اإلدارة رمسياااا لطلااب العودة         :   /5/7/3
متضمناا الطلب مكان ووقت وتاريخ اكدث   للتسجيالت يف حاا وجود ما يلزم ذلك 

التخزين   وحداتمن ح التلقائي للتسجيل لتفادي املس مع مراعاة عدم التأخرياملتوقع،
 اخلاصة بذلك.

تتوىل اإلدارة إكماا الالزم وفقاا للنتيجة املعثور عليها من التسااجيالت : ج /5/7/3
وميكن عرض  ،يتم تزويد اجلهة بالتساااااجيالتاملطلوبة  )سااااارقة،عبث ... ا ( وال 

 شابه.التسجيل للجهة اذا لزم األمر لغرض التعرأل عل  األشخاص أو ما 

)داخاال اجلااامعااة أو     تتوىل اإلدارة إكماااا مجيع اإلجراءات الالزمااة : د /5/7/3
يف مجيع ما يقع عل  ممتلكات اجلامعة،ويتقصااااااار دور اجلهة بالتبلي              خارجها(   

فقط والرد عل  أي اساااااااتفساااااااارات أو طلب معلومات حتتاجها اإلدارة لتتمكن من    
 إجناز عملها املنا  بها.
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صاااحب الصااالحية حياا تزويد اجلهات خارج اجلامعة فقة يلزم موا: فااااااااا /5/7/3
 بالتسجيالت.بناًء عل  طلبهم 

فيما خيص اكوادث املرورية اليت تقع عل  مركبات اجلامعة يف نطاق  : و /5/7/3
تغطيااة كااامريات املراقبااة،تقوم اإلدارة )يف حاااا عاادم التعرأل عل  املتسااااااابااب(        

ار اإلدارة العامة للخدمات ملتابعة ما           وإشاااااااع مبخاطبة إدارة املرور إلكماا الالزم،    
 .خيصهم

فيما خيص اكوادث املرورية اليت تقع عل  مركبات اجلامعة يف نطاق        ز: /5/7/3
سبب(   صل مع  تغطية كامريات املراقبة،تقوم اإلدارة )يف حاا التعرأل عل  املت بالتوا
 .ءات املتبعةاملتسبب وإحالته لإلدارة العامة للخدمات إلكماا مايلزم وفقاا لإلجرا

فيما خيص اكوادث املرورية اليت تقع عل  املركبات الشااااخصااااية يف   : ن/5/7/3
نطاق تغطية كامريات املراقبة دون معرفة املتسااااااابب،فيقوم طرأل اكادث بإبالغ             
إدارة املرور اليت تقوم بدورفا مبخاطبة اإلدارة لطلب التساااااااجيل حت  يتسااااااان  هلا          

 إكماا الالزم.

وأرشاافة التسااجيالت،ورصاادفا كحاالت أمنية باإلحصااائيات     يتم حفظ : ي /5/7
 والتقرير السنوية،والرجو  هلا مت  ما دعت اكاجة.

 متابعة التسجيالت :  5/7/4

الصااارافات  بشاااكل دوري للمواقع األمنية ك تتم مراجعة التساااجيالت: أ /5/7/4
لتأكد   ل ألوقات ما بعد الدوام الرمسي     لبيع الذاتي والكافيهات    وأجهزة االبنكية  

 سالمتها،ومحايتها بالشكل املطلو .من 

ل      :   /5/7/4 لتااااأكااااد من ساااااااالمااااة وحاااادات ا تخزين عن طريق مراجعااااة              ا
التسااجيالت،وضاابط اإلعدادت عل  )التسااجيل وقت اكركة( لضاامان زيادة الفرتة  

 الزمنية للتسجيالت،وسهولة استخراج التسجيل بالسرعة الالزمة.
أو مدراء األقسااااااام بصااااااالحية دخوا لنظام   يتم تزويد مشااااااريف األمن: ج /5/7/7

ها يف تنفيذ أعماهلم               عدت كامريات املراقبة ألغراض االساااااااتعراض فقط،وملساااااااا
 ألمن عل  مواقع التغطية املطلوبةاليومية،وتوزيع أفراد ا
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 قسم السري واملرور  

 العامة لألمن اجلامعي.ترتبط مبدير عام اإلدارة االرتباط التنظيمي :

 .مبباني اجلامعة إدارة حركة املركبات وتنفيذ اإلجراءات املرورية اهلدف العا  :

 :اإلجراءات الرئيسية 

 صرأل التصاريح. -
 ضبط املخالفن ألنظمة السري واملرور. -
 تنظيم االحتفاالت واملناسبات. -
 ونقل عهد املركبات األمنية.ضبط صرأل،وتسليم، -

 وخطوات التنفيذاملها  الرئيسية 

 :  استخراج تصريح ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني إجراءات:  1

 الدخوا عل  بوابة )خدماتي( اإللكرتونية.:  1/1

 .اختيار أيقونة )تصريح مركبة(:  1/2

 .الضغط عل  )طلب جديد(:  1/3

 اختيار نو  التصريح،وحتديد ملكية املركبة.:  1/4

 واملوافقة عليها.قراءة الشرو  :  1/5
 املرفقات املطلوبة. إدراج،وكاملتعبئة البيانات بشكل :  1/6
تالم التصريح املطلو ،والضغط عل  اختيار مكان اسيقوم مقدم الطلب ب:  1/7

 )حفظ(.
 فور جافزية تصرحيه.رسالة نصية ب يتم إشعار مقدم الطلب:  1/8

ركبة،وتوقيعه تسليمه التصريح وشرح طريقة وضعه عل  امليتم :  1/9
 وحفظ النموذج من قبل القسم.باالستالم،

 
 
 



 

 

 
 الدليل اإلجرائي 

 إجراءات استخراج تصريح خاص:  :  2

وأعضااااء   التصاااريح يتم صااارفة لذوي االحتياجات اخلاصاااة من طال  وموتفن :  2/1
 .فيئة تدريس

 باملواقف املخصصة لذوي اإلحتياجات اخلاصة. للوقوألحامله  خيّواالتصريح :  2/2

 عل  بوابة )خدماتي( اإللكرتونية.الدخوا :  2/3

 اختيار أيقونة )تصريح مركبة(.:  2/4

 الضغط عل  )طلب جديد(.:  2/5

 حتديد خيار )ذوي االحتياجات اخلاصة(،وحتديد ملكية املركبة.:  2/6

 قراءة الشرو  واملوافقة عليها.:  2/7
 تعبئة البيانات بشكل كامل،وإدراج املرفقات املطلوبة.:  2/8

يقوم مقدم الطلب باختيار مكان استالم التصريح املطلو ،والضغط عل  :  2/9
 )حفظ(.

 يتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية فور جافزية تصرحيه.: 2/10

يتم تسليمه التصريح أو إيصاله ملكان عمله،وشرح طريقة وضعه عل  :  2/11
 املركبة،وتوقيعه باالستالم،وحفظ النموذج من قبل القسم.

 :  عامإجراءات استخراج تصريح :  3

وكيل –)مكتب معالي مدير اجلامعة وفميتم إصاادار التصااريح العام لفئات نددة  :  3/1
مشاااارأل عام عل  مكتب –مسااااتشااااار مبكتب معالي مدير اجلامعة  –مدير عام –عميد  –جامعة 

 ومن يتطلب عملهم الدخوا للمواقف(.–وكيل جامعة

الوقوأل باملواقف املخصصة للتصريح،وباملواقف املغلقة  التصريح يسمح كامله:  3/2
 وقت االحتفاالت،ولتسهيل إجراءات الدخوا بسرعة.

 تعبئة منوذج الطلب اخلاص بالتصريح.:  3/3

 قراءة الشرو  واملوافقة عليها.:  3/4
 املرفقات املطلوبة. وإرفاقتعبئة البيانات بشكل كامل،:  3/5

 اإلتصاالت اإلدارية.إرساا الطلب عا نظام :  3/6



 

 

 
 الدليل اإلجرائي 

 يتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية فور جافزية تصرحيه.:  3/7

يتم تسليمه التصريح وشرح طريقة وضعه عل  املركبة،وتوقيعه :  3/8
 باالستالم،وحفظ النموذج من قبل القسم.

 

 :  تصريح لذوي اإلعاقة املؤقتة وموظفي العقودإجراءات استخراج :  4
وأعضااااااء فيئة  من طال  وموتفن االعاقة املؤقتةالتصاااااريح يتم صااااارفة لذوي :  4/1

 .تدريس

 باملواقف املخصصة لذوي اإلحتياجات اخلاصة. للوقوألحامله  خيّواالتصريح :  4/2

 الدخوا عل  بوابة )خدماتي( اإللكرتونية.:  4/3

 اختيار أيقونة )تصريح مركبة(.:  4/4

 الضغط عل  )طلب جديد(.:  4/5

 (،وحتديد ملكية املركبة.تصريح مؤقتحتديد خيار ):  4/6

 قراءة الشرو  واملوافقة عليها.:  4/7
 تعبئة البيانات بشكل كامل،وإدراج املرفقات املطلوبة.:  4/8

يقوم مقدم الطلب باختيار مكان استالم التصريح املطلو ،والضغط عل  :  4/9
 )حفظ(.

 نصية فور جافزية تصرحيه.يتم إشعار مقدم الطلب برسالة :  4/10

يتم تسليمه التصريح أو إيصاله ملكان عمله،وشرح طريقة وضعه عل  :  4/11
 املركبة،وتوقيعه باالستالم،وحفظ النموذج من قبل القسم.

 :  للمقاولنيإجراءات استخراج تصريح :  5

 تعبئة منوذج الطلب اخلاص بالتصريح.:  5/1

 عليها.قراءة الشرو  واملوافقة :  5/2
 املرفقات املطلوبة. وإرفاقتعبئة البيانات بشكل كامل،:  5/3

 إرساا الطلب عا نظام اإلتصاالت اإلدارية.:  5/4

 يتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية فور جافزية تصرحيه.:  5/5
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يتم تسليمه التصريح وشرح طريقة وضعه عل  املركبة،وتوقيعه :  5/6
 قبل القسم.باالستالم،وحفظ النموذج من 

 ألنظمة السري واملرور: إجراءات ضبط املخالفنيتفاصيل :  6

 -املخالفات املرتكبة من قبل أعضاء فيئة التدريس أواملوتفن::  6/1
 للمرة األوىليف حاا خمالفة عضااو فيئة التدريس أو املوتف لألنظمة املرورية : أ /6/1 

ورصاااااد املخالفة يف  الواقعة عليه،،وإبالغه باملخالفة فيتم كبح املركبة حت  حضاااااوره
 النموذج املخصص.

 للمرة الثانيةيف حاا خمالفة عضااو فيئة التدريس أو املوتف لألنظمة املرورية :  /6/1
 ورصد املخالفة يف النموذج املخصص.،فيتم كبح املركبة حت  نهاية الدوام الرمسي

للمرة مة املرورية    يف حاا خمالفة عضاااااااو فيئة التدريس أو املوتف لألنظ        : ج /6/1    
ورصاااد املخالفة  ،والتواصااال مع املرور لتحرير خمالفه حبقهفيتم كبح املركبة، الثالثة

 يف النموذج املخصص.
ئة التدريس أو املوتف لألنظمة املرورية             : د /6/1     للمرة يف حاا خمالفة عضاااااااو في

 فيتم كبح املركبة حت  حضوره،وسحب التصريح اخلاص به. الرابعة
للمرة يف حاا خمالفة عضاااو فيئة التدريس أو املوتف لألنظمة املرورية :  فاااااااااا/6/1    

ورصااااااد املخالفة يف النموذج  فيتم كبح املركبة حت  نهاية الدوام الرمسي، اخلامسااااااة
 وإحالته للجنة التأديبية املختصة.املخصص،

 -املخالفات املرتكبة من قبل طال  اجلامعة::  6/2
ية           : أ /6/2 لب لألنظماة املرور خمالفاة الطاا حاا  فيتم كبح املركباة    للمرة األوىليف 

 حت  حضوره،وإبالغه باملخالفة الواقعة عليه،ورصد املخالفة يف النموذج املخصص.
فيتم كبح املركبة    للمرة الثانية  يف حاا خمالفة الطالب لألنظمة املرورية        :   /6/2    

 لفة يف النموذج املخصص.حت  نهاية الدوام الرمسي،ورصد املخا
فيتم كبح   للمرة الثاااالثااة يف حااااا خماااالفاااة الطاااالاااب لألنظماااة املرورياااة  : ج /6/2    

املركبااة،والتواصاااااااال مع املرور لتحرير خمااالفااه حبقااه،ورصااااااااد املخااالفااة يف النموذج  
 املخصص.
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فيتم كبح املركبة    للمرة الرابعة يف حاا خمالفة الطالب لألنظمة املرورية         : د /6/2    
نة                   ته للج حال فة يف النموذج املخصاااااااص،وإ خال لدوام الرمسي،ورصاااااااد امل ية ا ها حت  ن

 التأديبية املختصة.

 :التنظيم املروري أثناء اإلحتفاالت واملناسبات :7

بعد اسااتالم نسااخة من خطا  الطلب،يقوم القساام بالتواصاال مع منسااق اإلدارة    :  7/1
 ،ووقته،ومسار الدخوا واخلروج لراعي اكفل.ملعرفة تفاصيل اإلحتفاا،ومكانه

يتم بالتنسااايق مع أفراد األمن الفرتة مشااارأل أمن الفرتة املساااائية حجز املواقف    :  7/2
 وإغالقها قبل اإلحتفاا بيوم.

يتم متركز دورية أمن بنقطة دخوا املواقف املخصصة،والسماح بالدخوا وفقاا :  7/3
 مع اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي. نو  اكفل،ووفق للتنسيق املتفق عليه

تسااااااهيل الدخوا للجهات ذات العالقة )مقدمي اخلدمات الغذائية،واإلعالمين  :  7/4
 وحنوه(.

انتشار دوريات األمن باملدينة اجلامعية ومسح مسارات الدخوا واخلروج،وإغالق  :  7/5
 مناطق الدوران والتقاطعات أثناء دخوا راعي اكفل.

 املركبات األمنية: تسليم وإصدار تفاويض قيادة إجراءات: 8

 يتم تسليم املركبات األمنية ملدراء األقسام أو مشريف األمن فقط.:  8/1

 تعبئة منوذج الفحص واالستالم للمركبة.:  8/2

إعداد خطا  لإلدارة العامة للخدمات مرفقاا معه اهلوية الوطنية للمستلم :  8/3
 قيادة بامسه. لغرض إصدار تفويض

 يتم حفظ أصل التفويض بالقسم،وتسليم نسخه منه للمستلم،ونسخه باملركبة.: 8/4

( أشهر بالتنسيق 6يتم جتديد التفويض من قبل القسم بشكل تلقائي كل ):  8/5
 مع اإلدارة العامة للخدمات.

 نضر استالم عهدة املركبة األمنية.:  8/6

 كل ستة أشهر. جتديد تفويض املركبة األمنية:  8/7
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 اخلدمات املساندة إدارة   

 عام اإلدارة العامة لألمن اجلامعي. مبديرترتبط االرتباط التنظيمي : 

لإلدارات  اخلاادمااات اإلداريااة والفنيااة املساااااااااناادة    وتوفري تنفيااذ  :اهلـــــــدف العـــــــا  
 واألقسام،ومساعدتها يف أداء أعماهلا،وتوثيق إجنازات وأعماا اإلدارة.

 

 املها  الرئيسية وخطوات التنفيذ

 :تنفيذ ومتابعة اإلجراءات املتعلقة باملوارد البشرية: 1

 :األداءميثاق وتقييم :  1/1
 ام مليثاق اآلداء ملوتفيها قبل بداية العام.متابعة عمل اإلدارات واألقس: أ /1/1
إرساا مواثيق األداء بعد استكماا إعدادفا وتوقيع املوتفن عليها لعمادة :   /1/1

 املوارد البشرية.
بعد نهاية  اآلداء ملوتفيها لتقييممتابعة عمل اإلدارات واألقسام : ج /1/1

 العام،واعتماده من صاحب الصالحية،وإرساله لعمادة املوارد البشرية.
تقديم الدعم الالزم لتنفيذ ميثاق األداء املعد للموتف،ومساعدة اإلدارة أو : د /1/1

 القسم املباشر يف تقييم املوتفن.
 األرشفة اإللكرتونية للمواثيق،ومناذج التقييم للموتفن.: فا /1/1
 :،املولود(رضية،املرافقة،االستثنائية،الوفاة)امللتحويل الطحل،واإلجازات ا: 1/2
كتااباة خطااباات التحويال الطحل ملنساااااااوبي اإلدارة،وتوقيعهاا من صاااااااااحاب         : أ /1/2

 الصالحية،وتسليمها للموتف.
استقباا التقارير املرضية للموتفن،وإدخاهلا بنظام اإلجازات،وإصدار قرار     :   /1/2

 كانت مدة اإلجازة ضمن اختصاص اإلدارة. اإلجازة يف حاا
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إحالة التقرير املرضااي للموتفن لعمادة املوارد البشاارية إلصاادار قرار اإلجازة  : ج /1/2
 يف حاا كانت مدة اإلجازة ليست من اختصاص اإلدارة.

إحالة تقارير املرافقة،أو شاااااااهادة الوفاة،أو شاااااااهادة امليالد املتعلقة مبوتفي            : د /1/2
 لعمادة املوارد البشرية إلصدار القرار اإلداري وفق النظام.اإلدارة 

 حصر الغيا  والتأخر للموتفن::  1/3
( 15انشاء قرارات اكسم للموتفن املباشرين مقابل الغيا  والتأخر يف يوم ): أ /1/3

 من كل شهر فجري للشهر الذي سبقه.
اإلدارات واألقسام املباشرة  متابعة إنشاء قرارات اكسم ملوتفن اإلدارة عا:   /1/3

 ( من كل شهر فجري للشهر الذي سبقه.15للموتف يف يوم )
 حفظ،وأرشفة قرارات اكسم بعد صدورفا من عمادة املوارد البشرية.: ج /1/3
 حصر،ورفع مسوغات الرتقية::  1/4
إعداد قواعد بيانات املوتفن توضح تاريخ مباشرته عل  : أ /1/4

 الوتيفة،واملرتبة،ومتابعة تاريخ استحقاقه للرتقية.
 رفع متطلبات الرتقية بعد طلب عمادة املوارد البشرية.:   /1/4
تقديم الدعم الالزم لإلدارات واألقسام يف مجع وإعداد مسوغات الرتقية : ج /1/4

 ملوتفيها.
قية وذلك مساعده املوتفن يف كل مامن شأنه زيادة فرصه حصوله عل  الرت: د /1/4

 وفق اللوائح واألنظمة ذات العالقة.
 التدريب::  1/5
متابعة تعاميم الاامج التدريبية احملددة من معهد اإلدارة العامة،والتنسيق مع : أ /1/5

 اإلدارات واألقسام حياا آلية التقديم عليها.
عها من استقباا مناذج الرتشيح لاامج معهد اإلدارة العامة،وتدقيقها،وتوقي:   /1/5

 صاحب الصالحية،وإرساهلا للغدارة العامة للتطوير.
استقباا شهادات اكضور لاامج معهد اإلدارة العامة،ومتابعة إجراءات : ج /1/5

 صرأل االستحاق املالي املرتتب عليها.
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تقديم الدعم،واإلرشاد فيما خيص الرتشح لاامج التدريب الداخلية املعّدة : د /1/5
 للتطوير. اإلدارة العامةمن 

تدريب املوتفن عل  األنظمة اإللكرتونية املعموا بها باجلامعة كنظام : فا /1/5
 االتصاالت اإلدارية،وبوابة خدماتي.

 :تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بتوفري االحتياجات ، وصرفها:  2

 جرد و ختزين املواد واملعدات املوّردة او املصروفة لإلدارة.:  2/1

احتياجات اإلدارة الالزمة من األدوات املكتبية،واألجهزة حتديد :  2/2
اإللكرتونية،ومستلزمات الطباعة والنسخ،وإعداد اخلطابات اخلاصة 

 بالطلبات،ومتابعتها حت  صرفها.

 تسليم،واستالم،ونقل العهد ملستودعات اجلامعة،وحصر الرجيع.:  2/3

 األمن. صرأل واستالم مجيع ما يتعلق بالزي الرمسي كراس:  2/4

 :املاليةتنفيذ اإلجراءات :  3

متابعة التعاميد الصااااادرة لإلدارة،وإعداد مسااااوغاتها،وتقديم الدعم واإلرشاااااد    :  3/1
 لإلدارات واألقسام فيما خيصها.

 ،ومراجعة،واستكماا ماخيص املطالبات املالية.استالم:  3/2

 إعداد طلبات السلف املالية،ومتابعتها.:  3/3

 وفق النماذج واإلجراءات املتبعة. مسوغات سداد السلف املاليةإعداد :  3/4

 التوثيق واإلعالم::  5

توثيق االحتفاالت واملناسبات اليت سافمت اإلدارة يف تنظيمها،أو شاركت :  5/1
 بها،وتوثيقها.

 حفظ الصور،وأرشفتها.:  5/2

ر نتون القوائم اإلشراأل عل  بوابة اإلدارة اإللكرتونية مبوقع اجلامعة وتطوي:  5/3
 الرئيسية،وإعداد األخبار الصحفية اخلاصة باإلدارة.
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 متابعة إجناز التقارير الشهرية املطلوبة من اإلدارات واألقسام.:  5/4

 إعداد اإلحصائيات الربع سنوية لإلدارة،ونشرفا باملوقع اإللكرتوني.:  5/5

إعداد احملتون اخلاص تقديم الدعم واإلرشاد لإلدارات واألقسام حياا :  5/6
 بهم يف التقرير السنوي لإلدارة.

مجع،وتدقيق،وترتيب املعلومات واإلحصائيات الواردة من اإلدارات :  5/7
 واألقسام،وإعداد املسودة للتقرير السنوي.

متابعة إجراءات اعتماد التقرير السنوي،وتصميمه وطباعته بعد :  5/8
 اعتماده.
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