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الفصل األول
نبذة عن اإلدارة
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النشأة :
نشــأت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي فــي بداياتهــا وحــدًة لألمــن والســامة وترتبــط بــإدارة 

الخدمــات التــي ُأنشــئت منــذ تأســيس الجامعــة.
ــة  ــاإلدارة العامــة للشــؤون اإلداري ــم فصــل وحــدة األمــن والســامة عــن إدارة الخدمــات وربطهــا مباشــرًة ب ت
ــم  ــي 1435/8/11هـــ ت ــؤّرخ ف ــم )906( الم ــة رق ــر الجامع ــي مدي ــن معال ــرار م ــخ 1433/6/1هـــ وبق ــة بتاري والمالي

فصــل وحــدة األمــن والســامة مــن اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة المالية,وربطهــا بوكالــة الجامعــة تحــت 

ــر الجامعــة رقــم ) 1415 ( المــؤّرخ  مســمى اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي وبقــرار مــن معالــي مدي
ــم فصــل إدارة الســامة عــن اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي لتصبــح بمســمى  في1437/9/1هـــ ت

ــة . ــة الجامع ــط بوكال ــي وترتب ــن الجامع ــة لألم اإلدارة العام

الرؤية:

y .توفير بيئة آمنة داخل مباني,ومرافق الجامعة

y .توفير مقومات,واشتراطات,ومستلزمات األمن بمباني,ومرافق الجامعة

y .التميز,والجودة في تقديم خدمات األمن لمنسوبي الجامعة,وزائريها

y  تطويــر وســائل تقديــم خدمــات األمــن , وتحويــل الوســائل لخدمــات , وتقنيــات إلكترونيــة تضمــن الكفاءة

, والجــودة , والســرعة.

y .ضمان تغطية جميع مباني , ومرافق الجامعة بالخدمات األمنية

الرسالة:
 االلتــزام بالقيــم , ورفــع وعــي المســاهمة فــي الحفــاظ علــى مكتســبات , وممتلــكات الجامعــة, وتحقيــق 

األمــن بهــا.

األهداف:

y .المحافظة على األرواح , والممتلكات , والمكتسبات داخل مباني , ومرافق الجامعة
y  ــة ــات ذات العاق ــع الجه ــل م ــّدر اهلل_ والتواص ــدث _ ال ق ــد تح ــي ق ــوارئ الت ــاالت الط ــام لح ــتعداد الت االس

ــا. ــة , وخارجه ــل الجامع داخ
y .رفع كفاءة العمل من خال استقطاب الكفاءات,والكوادر اإلدارية,والفنية المختصة

y .تدريب منسوبي اإلدارة,ورفع مستوى اإلنضباط,والكفاءة للقيام باألعمال المناطة باإلدارة

y  , ــة ــق الجامع ــي , ومراف ــي مبان ــن ف ــة واألم ــة المراقب ــث أنظم ــر , وتحدي ــة , وتطوي ــبل الوقاي ــز س تعزي
ومواكبة التقنيات الحديثة.  

y  , ــوارئ ــاالت الط ــي ح ــم ف ــة عليه ــة المترتب ــات الوقائي ــم بالواجب ــة وتعريفه ــوبي الجامع ــة منس توعي
والكــوارث الطبيعيــة.
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y .تنظيم السير , والمواقف , واإلهتمام بحركة المرور بمباني , ومرافق الجامعة

y  تأهيــل منســوبي اإلدارة للرقــي فــي تعاملهــم مــع الجمهــور , واإلحســاس بواجبهــم تجــاه هــذا الصــرح
التعليمــي.

تحقيق األمن , واألمان في جميع مباني , ومرافق الجامعة .

إحصائية أعداد الموظفين:

   بالرغــم مــن تعاقــد اإلدارة العامــة لألمــن الجامعــي مــع جهــة متخصصــة لتشــغيل عقــد األمــن والســامة,إال 

أنهــا حرصــت علــى اإلحــال الوظيفــي التدريجــي للموظفيــن ليتــم تقليــل االعتمــاد تدريجيــً علــى موظفــي 
العقود,وتأهيــل موظفــي اإلدارة مــن كادر إداري وفنــي للقيــام باإلشــراف )كمرحلــة أولــى( علــى عقــد 

التشــغيل.
   وبلغ عدد الموظفين الرسمين باإلدارة العامة لألمن الجامعي )79( موظف كما يتضح بالشكل )1(.

شكل )1(
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إحصائية عدد المعامالت:
يظهــر الشــكل )2(  عــدد المعامــات الخاصــة بــاإلدارة العامــة لألمــن الجامعــي للعــام 1436هـــ / 1437هـــ والتي 

بلغــت )2465( معاملــة.
   ويتضــح مــن خــال الجــدول )1( اســتحواذ شــهر رجــب 1437هـــ علــى أكبــر نســبة لعــدد المعامــات بواقــع 
ــام  ــن الع ــة م ــهر ذو الحج ــي ش ــة ف ــع )100( معامل ــات بواق ــبة معام ــل نس ــت أق ــا كان ــة , بينم )267( معامل

1436هـ

شكل )2(

1436هـ 1437هـ سنة

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شهر

146 187 100 154 133 216 264 261 204 267 255 134 144 عدد المعامات

جدول رقم )1(



7

الفصل الثاني
إنجازات اإلدارة خالل العام 1436هـ/1437هـ
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مشروع تقديم خدمات األمن والسالمة.
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تمهيد:
يأتــي مشــروع »تقديــم خدمــات األمــن والســامة للكليــات والوحــدات التابعــة للجامعــة« ضمــن رؤيــة اإلدارة 
ــة  ــة بمنظوم ــق الجامع ــمول مباني,ومراف ــان ش ــع الجامعة,ولضم ــة توّس ــي لمواكب ــن الجامع ــة لألم العام

األمــن والســامة.
قيمة المشروع:

بلغ إجمالي قيمة المشروع )18.200.000( ثمانية عشر مليون ومائتين ألف ريال للسنة الميادية الواحدة .

المقاول:
مؤسسة الصناديد للحراسات األمنية.

مدة العقد:
سنة ميادية واحدة اعتبارًا من 2015/1/15م.

تمديد العقد:
تم تمديد العقد لمدة سنة ميادية إضافية لينتهي العقد بتاريخ 2017/1/14م.

عدد الوظائف بالعقد:

يوفــر العقــد عــدد )441( وظيفــة مابيــن وظائــف إشــرافية,ووظائف فــي مجــال األمن,والســامة,والمرور كمــا 

يتضــح بالشــكل )3( ويوضــح الشــكل عــدد الموظفين,وأنــواع الوظائــف بالعقــد التشــغيلي لخدمــات األمــن 

والســامة,وياحظ بالشــكل اســتحواذ عــدد الوظائــف بمســمى )حــارس أمــن( علــى نســبة )68%( مــن إجمالي 

وظائــف العقــد.

شكل رقم )3(
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نطاق العقد:
يشــمل نطــاق العقــد تغطيــة عــدد )32( مبنى,ومرفــق للجامعــة خــال مــدة العقد,باإلضافــة إلــى تغطيــة 

ــي. ــع اســتامها أو إنشــائها,ويتضح بالشــكل رقــم )4( النطــاق الجغرافــي لهــذه المبان ــي المتوق المبان

شكل رقم )4(

المجمعة الزلفي حوطة 
سدير الغاط رماح المقر

16 9 3 2 2 عدد 
المباني 

جدول رقم )2(
ــا  ــع به ــي تق ــة الت ــق الجغرافي ــن بالمناط ــات األم ــى خدم ــتملة عل ــي المش ــدد المبان ــدول )2( ع ــح الج يوّض

الجامعة,وياحــظ أن نســبة )50%( مــن خدمــات األمــن تقــع بالمجمعــة نظــرًا لكثــرة المباني,والمرافــق التابعــة 

للجامعــة بها,كمــا ياحــظ أن أقــل نســبة مبانــي تقــّدم بهــا خدمــات األمــن تقــع فــي الغاط,ورمــاح بنســبة )%6( 

لــكل منهمــا نظــرًا لقلــة مباني,ومرافــق الجامعــة هنــاك.

االعتمادات المالية لعقود األمن والسالمة:

بلــغ إجمالــي قيمــة مشــروع تقديــم خدمــات األمــن والســامة للكليــات والوحــدات التابعــة لجامعــة المجمعــة 

ــد العقــد  ــك بعــد تمدي ــف ريال,وذل خــال العــام 1436هـ/1437هـــ )18.200.000( ثمانيــة عشــر مليــون ومائتيــن أل

لمــدة ســنة مياديــة لينتهــي بتاريــخ 2017/1/14م ويتضــح فــي الشــكل )5( االعتمــادات الماليــة لعقــود األمــن 

والســامة منــذ تأســيس الجامعة,ونســبة نموهــا.
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شكل رقم )5(

1431/12هـ 1432/9هـ 1432/12هـ 1433هـ 1434/3هـ 1435/1434هـ 1435/1434هـ 1437/6هـ الفترة

243.000 296.500 386.500 386.500 1.225.000 1.339.166 1.516.166 1.440.833 االعتماد 
المالي

- %22+ %30+ - %217+ %9+ %13+ %5- نسبة 
النمو

جدول رقم )3(

ــم خدمــات األمــن والســامة بالجامعــة  ــغ العقــود المخصصــة لتقدي يوضــح الشــكل )5( والجــدول )3( مبال

والتــي تصــل إلــى إرتفــاع بنســبة )493%( فــي عــام 1437هـــ مقارنــة بــأول عقــد منــذ تأســيس الجامعــة بالعام 

1431هـــ ونســبة انخفــاض بمقــدار )5%( مقارنــة بالعقــد الســابق.

الوظائف المخصصة لعقود األمن والسالمة:

بلــغ عــدد الوظائــف الخاصــة بعقــد مشــروع تقديــم خدمــات األمــن والســامة للكليــات والوحــدات التابعــة 

لجامعــة المجمعــة )441( وظيفــة, وبزيــادة نســبتها )374%( مقارنــة بــأول عقــد معتمــد لألمــن والســامة 

بالجامعــة عــام 1431هـــ .
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شكل رقم )6(

1431/12هـ 1432/9هـ 1432/12هـ 1433هـ 1434/3هـ 1435/1434هـ 1435/1434هـ 1437/6هـ الفترة

63 104 129 154 260 295 441 413 عدد 
الوظائف

- %65+ %24+ %19+ %68+ %13+ %49+ %6- نسبة 
النمو

جدول رقم )4(
يوضــح الشــكل )6( والجــدول )4( التغيــرات فــي أعــداد الوظائــف المخصصــة بعقــود تقديــم خدمــات األمــن 
والســامة بالجامعة,والتــي تصــل إلــى ارتفــاع بنســبة )555%( فــي عــام 1437هـــ مقارنــة بــأول عقــد معتمــد 

منــذ تأســيس الجامعــة والــذي كان فــي العــام 1431هـــ وبنســبة انخفــاض قدرهــا )6%( مقارنــة بالعقد الســابق.
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السالمة والحماية من الحريق:

الهدفالمشاركينالتاريخاإلنجازم

1
حصر جميع أنظمة السامة 
ومكافحة الحريق في مرافق 

الجامعة
تكوين قاعدة بيانات ألنظمة 1436/3/166هـ

السامة

تهيئة ومعالجة الماحظات 2
الفنية ألنظمة السامة

الفصل 
الدراسي 

األول

إدارة السامة
 و

مراكز متخصصة

ضمان جاهزية العمل لهذه األنظمة 
في حاالت الطوارئ

اعتماد )14( نموذج ألعمال 3
الفحص,والمخالفات,والصيانة

الفصل 
الدراسي 

األول
آلية,وإجراءات,ونماذج موّحدة.إدارة السامة

4
مشاركة الدفاع المدني في 
الجوالت الميدانية لمرافق 

الجامعة
1436هـ

إدارة السامة
 و

الدفاع المدني

تبادل الخبرات,والتأكد من 
استكمال المباني الشتراطات 

الدفاع المدني

5
التعاقد مع جهات متخصصة 

لفحص وصيانة أنظمة 
السامة 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

إدارة السامة
 و

مراكز متخصصة

ضمان جاهزية العمل لهذه األنظمة 
في حاالت الطوارئ

ترشيح وتسمية منسقي 6
45 منّسق1436هـالسامة بجهات الجامعة

لضمان حلقة وصل,ووسيلة 
تنسيق فاعلة مع جهات الجامعة 

المختلفة.

جدول زمني لتنفيذ فرضيات 7
اإلخاء

الفصل 
الدراسي 

األول

الجامعة و الدفاع 
المدني

تنفيذ فرضيات اإلخاء بالتنسيق 
مع الجهات المختصة وذات العاقة 

بالجامعة وخارجها
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اللجان والعمليات:
الهدفالمشاركينالتاريخاإلنجازم

1

إعداد وتحديث لجان 
الطوارئ في كل جهات 
الجامعة لتنفيذ خطط 

الطوارئ

الفصل 
إدارة السامةالدراسي األول

تنفيذ فرضيات اإلخاء بالتنسيق 
مع الجهات المختصة وذات العاقة 

بالجامعة وخارجها.

2
المشاركة في لجان استام 
أنظمة السامة في مباني 

الجامعة الجديدة
الوقوف على سامة األنظمة,والتدّرب 1436/12/12هـ

عليها.

3
عضوية اإلدارة بلجنة 

متابعة ومعالجة أوضاع 
بيئة المرافق وسامتها

1436/11/54هـ
رصد الماحظات المؤّثرة على 

حياة,وسامة العاملين,وسامة بيئة 
العمل.

4
اعتماد دليل تمرير الباغات 

الواردة لغرفة الطوارئ 
والعمليات )5000(

الفصل 
الدراسي األول

إدارة السامة
وحدة الطوارئ 

والعمليات

ضمان سرعة تمرير الباغات للجهات 
المختصة بالجامعة وخارجها.
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التدريب: 

الهدفالمشاركينالتاريخاإلنجازم

تدريب موظفي السامة على 1
تجهيز العاملين للقيام بمهامهم 143765هـإجراءات السامة وإجراءات االخاء

في حاالت الطوارئ

2
تدريب موظفي السامة على 
أنظمة السامة في المباني 

الجديدة 

الفصل 
تجهيز العاملين  في هذه المواقع 8الدراسي األول

على مباشرة أي طارئ

تنفيذ خطط اخاء ذاتية في 3
منسوبي 1437/5/13هـسكن طاب المنح بالزلفي

المبنى
التدريب والتطبيق على إجراءات 

السامة في حال الطوارئ

4
تدريب الموظفين قبل 

مباشرة أعمالهم على وسائل 
السامة,وحاالت الطوارئ

تدريب الحراس والموظفين على 70 1437/1436هـ
اجراءات الطوارئ

تنفيذ خطة اخاء ذاتية في 5
منسوبي 1437/5/15هـمبنى كلية إدارة االعمال

المبنى
التدريب والتطبيق على إجراءات 

السامة في حال الطوارئ

6
تنفيذ خطة اخاء ذاتية في 
مبنى كلية طب االسنان 

بالزلفي
منسوبي 1437/7/10هـ

المبنى
التدريب والتطبيق على إجراءات 

السامة في حال الطوارئ



16



17

المشاركات والمناسبات :
الهدفالمشاركينالتاريخاإلنجازم

1
المشاركة في فعاليات 
اليوم العالمي للدفاع 
المدني )االعام وقاية(.

218-1437/5/27هـ

مجــال  فــي  الجامعــة  بجهــود  -التعريــف 
الســامة.

-توزيع منشورات خاصة بالسامة.
-شــرح طــرق الوقايــة مــن األخطــار فــي مــكان 

العمــل , والمنزل.
الجهــات  مــع  والخبــرات  التجــارب  -تبــادل 

المشــاركة.

2

المشاركة في ملتقى 
ومعرض السامة 
المرورية بجامعة 

الدمام.

6 11-1437/12/13هـ
تبادل التجارب والخبرات مع الجهات 

المشاركة واإلطاع على أبرز التقنيات 
الحديثة في مجال السامة المرورية.

3

حضور الملتقى 
العلمي )تعزيز برامج 
األمن والسامة العامة 

في المؤسسات 
التعليمية( بجامعة 

نايف العربية للعلوم 
األمنية.

4 19-1437/5/21هـ
تبادل التجارب والخبرات مع الجهات 

المشاركة واالستفادة من الندوات واألوراق 
العلمية المصاحبة للملتقى.

4

مشاركة الدفاع المدني 
بال جمعة في تنفيذ 

الفرضية السنوية 
لمداهمة السيول 

واألمطار.

تقديم الدعم للدفاع المدني في الحاالت 1437/3/126هـ
الطارئة بأمكانيات الجامعة المطلوبة
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األمـــن
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منظومة األمن والسالمة :

ــم  ــا يت ــى منه ــة )11( مبن ــق للجامع ــن )32( مبنى,ومرف ــر م ــى أكث ــامة عل ــن والس ــة األم ــتمال منظوم اش
ــً. ــائي أيض ــب النس ــه بالجان تغطيت

التنظيم األمني : 

  المشاركة في تنظيم جميع احتفاالت,ومناسبات الجامعة.
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تصاريح دخول المركبات
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تمهيد:

   استكملت اإلدارة العامة لألمن الجامعي إصدار تصـاريح الدخول وفقـً للتعامـيم واألنظمة المعتمدة في 
هذا الشأن,ويهدف هذا اإلجراء إلى تنظيم دخول , وخروج السيارات من,وإلى مباني,ومرافق الجامعة,وذلك 

عن طريق إصدار تصاريح دخول خاصة بذلك,لضمان انسيابية الحركة , وضبط النواحي األمنية. 

التصاريح المصروفة خالل العام 1437/1436هـ:
بلــغ عــدد التصاريــح المصروفــة لجهــات الجامعــة المختلفــة خــال العــام 1436هـ/1437هـــ عــدد )429( تصريــح , 

ويتضــح فــي الجــدول رقــم )5( عدد,وأنــواع التصاريــح المصروفــة خــال العــام 1436هـ/1437هـــ وبيــان الجهــات 

المســتفيدة مــن التصاريــح.
كمــا يتضــح فــي الشــكل )7( جهــات الجامعــة األكثــر طلبــً لتصاريــح الدخــول وهــي اإلدارة العامة للتشــغيل 

ــح المصروفــة وفقــً  ــح المصروفــة,و يتضــح بالشــكل )8( عــدد التصاري ــة بنســبة )7%( مــن التصاري والصيان

لنــوع التصريح,وبلــغ عــدد تصاريــح الموظفيــن النســبة األعلــى بواقــع )163( تصريح,وبنســبة )38%( مــن 

إجمالــي التصاريــح المصروفــة.
)جدول 5( :أعداد وأنواع التصاريح المصروفة خال العام 1437/1436هـ

المجموع
نوع التصريح

اسم الجهة م
خاص مؤقت موظف عضو هيئة 

تدريس
5 0 1 4 0 1      عمادة القبول والتسجيل
8 0 0 8 0 عمادة الجودة وتطوير المهارات 2
3 0 0 2 1 عمادة البحث العلمي 3
14 0 0 8 6 عمادة شؤون المكتبات 4
6 0 2 4 0 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 5
6 0 0 2 4 إدارة المتابعة 7
13 0 0 7 6 كلية العلوم الطبية التطبيقية 8
13 0 0 3 10 كلية إدارة األعمال 9
11 0 0 4 7 كلية الطب 10
10 0 7 3 0 عمادة شؤون الطاب 11
7 0 5 2 0 اإلدارةالعامة المشروعات والشؤون الفنية 12
19 0 0 7 12 كلية التربية بالمجمعة 13
2 0 0 2 0 إدارة العاقات العامة واإلعام الجامعي 14
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المجموع
نوع التصريح

اسم الجهة م
خاص مؤقت موظف خاص

6 0 0 1 5 كلية المجتمع 15
2 0 0 1 1 اإلدارة القانونية 16
6 0 3 2 1 عمادة تقنية المعلومات 17

32 0 19 13 0 اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة 18
26 0 0 24 2 اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية 19
19 0 0 0 19 عمادة السنة التحضيرية 20
8 0 0 6 2 وكالة الجامعة 21
29 0 25 4 0 اإلدارة العامة لألمن الجامعي 22
1 0 0 0 1 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط 23

15 0 0 13 2 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس و 
الموظفين 24

4 0 0 4 0 عمادة التعليم اإللكتروني 25
19 0 0 6 13 كلية الهندسة 26
2 0 0 1 1 كلية الحاسب والمعلومات 27

29 2 1 6 20 كلية التربية بالزلفي 28
9 0 0 0 9 كلية طب األسنان بالزلفي 29
4 0 0 4 0 إدارة إسكان المنح 30

المجموع
نوع التصريح

اسم الجهة م
خاص مؤقت موظف خاص

24 0 5 4 15 كلية العلوم بالزلفي 31
29 0 0 11 18 اإلدارة العامة للمرافق والخدمات 32
3 0 0 1 2 الخدمات الطبية 33
1 0 0 1 0 إدارة التخطيط والتطوير اإلداري 34
3 0 0 3 0 المراجعة الداخلية 35
2 0 0 2 0 لجنة المباني العاجلة 36

39 39 تصريح عام  37

إجمالي التصاريح المصروفة    
خاصمؤقتموظفعضو هيئة تدريسعام
39157163682
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شكل )7(: يوضح الشكل الجهات األكثر طلبً لتصاريح الدخول خال العام 1437/1436هـ

شكل )8(: يوضح الشكل عدد تصاريح الدخول المصروفة حسب النوع خال العام 1437/1436هـ.
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 أنواع التصاريح

    
                               تصريح أعضاء هيئة التدريس                        تصريح الموظفين

    
                                  تصريح مؤقت للمقاولين                تصريح ذوي االحتياجات الخاصة

                                 والمتعاقدين مع الجامعة
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كاميرات المراقبة
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تمهيد:

اســتكماالً لرؤيــة اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي المتمثلــة فــي اإلســتفادة مــن وســائل التقنيــة 
لتكــون رافــدًا أساســيً ألعمــال األمن,وتعزيــزًا لرفــع نســبة حمايــة ممتلكات,ومكتســبات الجامعة,واســتكماالً 

ــرات  ــة بكامي ــق الجامع ــع مباني,ومراف ــة جمي ــى تغطي ــدف إل ــي ته ــرات المراقبة,والت ــروع كامي ــة مش لخط

المراقبــة خــال ثــاث ســنوات اعتبــارًا مــن 2014م.
أنهــت اإلدارة العامــة لألمــن الجامعــي تنفيــذ المرحلــة الخامســة,والمرحلة السادســة مــن مشــروع كاميــرات 

المراقبة,وبنهايــة هــذة المرحلــة تكــون اإلدارة قــد أنهــت مانســبته 91% مــن خطــة مشــروع كاميــرات المراقبــة 

وذلــك بمعــدل مرحلتيــن لــكل ســنة.

تكلفة المرحلة الخامسة : 

بلغ إجمالي تكلفة المرحلة الخامسة من المشروع )713.000 ( )سبعمائة وثاثة عشر ألف ريال(.
نطاق عمل المرحلة الخامسة :

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بمحافظة الغاط )أقسام الطاب و الطالبات( كما يتضح بالشكل )9(.

تكلفة المرحلة السادسة : 

بلــغ إجمالــي تكلفــة المرحلــة السادســة مــن المشــروع ) 738.800 ( )ســبعمائة وثمانية وثاثون ألــف وثمانمائة 
ريال(.

نطاق عمل المرحلة السادسة  :

ــح  ــا يتض ــات ( كم ــاب والطالب ــم الط ــدير ) قس ــة س ــة حوط ــانية بمحافظ ــات اإلنس ــوم والدراس ــة العل كلي
بالشــكل )10(.

الجهة المنّفذة :

.)Digital Media( مؤسسة اإلعامية الرقمية لألجهزة األمنية

أبرز أعمال المشروع : 

y .)توريد وتركيب كاميرات المراقبة )ثابتة ومتحركة

y . توريد شاشات العرض

y . توريد أجهزة , ووسائط التسجيل,والتخزين

y  ــد ــة بع ــرات المراقب ــجيل كامي ــتمرار عمل,وتس ــان اس ــي لضم ــاط أمن ــة كاحتي ــدات احتياطي ــد مول توري

ــي . ــار الكهربائ ــاع التي انقط

y . التدريب على عملية العرض, والتحكم بكاميرات المراقبة , واسترجاع التسجيات ونحوها

y  ربــط كاميــرات المراقبــة بغــرف العمليــات الفرعيــة وغرفــة العمليــات الرئيســية , وإمكانيــة اإلطــاع علــى

البــث المباشــر لكاميــرات المراقبــة عــن طريــق اإلنترنــت , واألجهــزة الذكيــة .
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ــة  ــرات المراقب ــروع كامي ــت بمش ــي تم ــدات,واألدوات الت ــداد المع ــل وأع ــكل تفاصي ــح الش ــكل ) 9( : يوّض ش
ــوم والدراســات اإلنســانية بمحافظــة الغــاط )أقســام الطــاب و  ــة العل ــذ بكلي ــة الخامســة( والمنّف )المرحل

ــات(  . الطالب

ــة  ــرات المراقب ــروع كامي ــت بمش ــي تم ــدات,واألدوات الت ــداد المع ــل وأع ــكل تفاصي ــح الش ــكل )10( : يوّض ش
)المرحلــة السادســة( والمنّفــذ بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير ) أقســام الطــاب و 

الطالبــات ( .
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حاالت الرصد والمعالجة التي تمت عن طريق كاميرات المراقبة:

تعتبــر كاميــرات المراقبــة مرجعــً هامً,وعامــًا حيويــً فــي رفــد أعمــال العناصــر البشــرية بــإدارة األمن,ويوّضــح 

الشــكل )11( عــدد الحــاالت األمنيــة بالمناطــق الجغرافيــة التــي تقــع بهــا الجامعة,والتــي تــم االســتعانة 

بكاميــرات المراقبــة لرصــد هــذه الحاالت,ومعالجتهــا داخليــً وفقــً للصاحيــات المناطــة بأعمــال اإلدارة العامة 

لألمــن الجامعــي,أو بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة خــارج الجامعــة.

ــة  ــة )35( حال ــة المجمع ــة بمحافظ ــاالت األمني ــت الح ــة )44( حالة,وبلغ ــة بالجامع ــاالت األمني ــدد الح ــغ ع و بل

ــاالت. ــدد الح ــي ع ــن إجمال ــبة )79%( م وبنس

شكل )11(
االعتمادات المالية لمشاريع  كاميرات المراقبة :

ــرات  ــل مشــروع كامي ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــي ل ــاد المال ــاه االعتم ــي أع ــح الشــكل البيان ــكل )12( : يوّض ش
المراقبــة فــي مبانــي ومرافــق الجامعة,والتــي بلغــت )6( مراحــل وبتكلفــة إجماليــة بلغــت )3.667.500( ريــال.
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عدد كاميرات المراقبة :

شــكل ) 13( : يوّضــح الشــكل أعــاه عــدد كاميــرات المراقبــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل المشــروع,والتي وصــل 
عددهــا إلــى )626( كاميــرا مراقبــة فــي جميــع مباني,ومرافــق الجامعــة.

اإلشادة بالمشروع :
نشــرت مجلــة )Security Middle East( بالشــرق األوســط المجلــة المتخصصــة فــي مجــال األمــن والســامة 

فــي عددهــا )90( تقريــرًا عــن مشــروع كاميــرات المراقبــة بالجامعــة بشــكٍل عام,ومــا تــم تنفيــذه بالمرحلــة 

 Lessons In Scalable Enterpise( بشــكل خــاٍص , وكان التقريــر قــد تصــدر غــاف المجلــة بعنــوان )الرابعــة(
.)Security

وتضّمــن التقريــر اإلشــادة بجامعــة المجمعــة لمــا قامــت بــه مــن توريــد وتركيــب أفضــل كاميــرات المراقبــة 
بجــودة عاليــة وتكلفــة معقولــة تعمــل علــى مــدار الســاعة طــوال األســبوع لضمــان أمــن الطــاب والعامليــن 

والــزوار.
كمــا تطــرق التقريــر إلــى أن الجامعــة بالرغــم مــن حداثتهــا وتباعدهــا الجغرافــي إال أنهــا بــادرت بتغطية أغلب 
مراكــز الجامعــة بأحــدث أنظمــة المراقبــة,وكان هــذا يعــد تحديــً لجامعــة المجمعــة وأن الجامعــة مســتمرة 

فــي نظرتهــا المســتقبلية وســتظل تواكــب التطــور لضمــان بيئــة جامعيــة آمــن. 
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مكافحة التدخين



35

تمهيد:

أنشــئت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي قســمً لمكافحــة التدخين,وتــم اعتمادهــا فــي الهيــكل 

التنظيمــي لــإدارة بتاريــخ 1436/5/10هـــ.

وُيعنــى هــذا القســم بتطبيق,وتنفيــذ الئحــة مكافحــة التدخيــن بالجامعة,والمعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة 

ــخ 1432/7/24هـ,وكذلــك تطبيــق نظــام مكافحــة التدخيــن الصــادر  فــي جلســته الســابعة المنعقــدة بتاري

بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )90( بتاريــخ 1434/3/23هـــ المصــادق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم )م/56( بتاريخ 

1436/7/27هـــ والمبّلــغ ببرقيــة معالــي رئيــس الديــوان الملكــي رقــم )36737( وتاريــخ 1436/8/5هـــ

ويعــد أبــرز مهــام واختصاصــات هذا القســم هي الضبــط اإلداري للمدخنين في كافة مرافــق الجامعة,وكذلك 

وضــع القواعد,واإلجــراءات الازمــة لتوثيق,وإثبــات المخالفة,وإيقــاع العقوبــات علــى المدخنيــن وفقــً لمــا نصت 

عليــه اللوائــح واألنظمة.

التدريب:

   تــم عقــد عــدد الــدورات التدريبيــة لحراس,ومراقبــي األمــن والســامة فــي مجــال مكافحــة التدخين,وذلــك 

بالتعــاون مــع أحــد المراكــز التدريبيــة المختصة,والمعتمــدة.

   وتركــزت الــدورة التدريبية على شــرح الئحة مكافحة التدخيــن المعتمدة بالجامعة,وتدريب الحراس,ومراقبي 

األمــن والســامة علــى كيفيــة التعامــل مــع المخالف,وكيفيــة تقييــد المخالفة,وشــملت تدريــب مــا يقــارب 

)169( حارس,ومراقــب أمــن وســامة.
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ثقافة مكافحة التدخين:
شــرعت اإلدارة بعــد تدريــب حــراس ومراقبــي األمــن والســامة إلــى نشــر ثقافــة مكافحــة التدخيــن بالجامعــة 
بيــن منســوبي الجامعــة أومرتاديها,وذلــك بتركيــب عــدد مــن اللوحــات اإلرشــادية فــي المواقــع التــي نصــت 

الائحــة علــى منــع التدخيــن بهــا.
وكذلــك إرســال عــدد مــن الرســائل النصيــة أو عبــر وســائل التواصــل لتعزيــز هــذه الثقافة,والقضــاء علــى 

هــذه اآلفــة لتحقيــق ماتصبــو إليــه الجامعــة )جامعــة بــا تدخيــن(.

الضبط اإلداري رصد المخالفات :

بــدأت اإلدارة العامــة لألمــن الجامعــي فــي رصــد مخالفــات التدخين,وإيقــاع العقوبــات وفقــً لمــاورد بالائحــة 
اعتبــارًا مــن العــام الدراســي 1437/1436هـــ.

ويوّضــح الشــكل )14( رصــد عــدد )154( مخالفــة تدخيــن خــال العــام الدراســي 1437/1436هـــ وبلغــت نســبة 
المخالفــات المرصــودة علــى الطــاب النســبة األكبــر بعــدد )97( مخالفــة وبنســبة )62%( مــن إجمالــي 

المخالفــات المرصــودة.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــى أعض ــن عل ــة تدخي ــد أي حال ــم رص ــم يت ــه ل ــكل )14( بأن ــال الش ــن خ ــح م ــا يتض كم

بالجامعــة.

شكل )14(
اإلجراء اإلداري المتّبع  :

يتــم تطبيــق المخالفــات التاليــة علــى المدخــن فــي األماكــن المنصــوص عليها في الئحــة مكافحــة التدخين 
وفقــً لمــا يلي:

y :ارتكاب المخالفة للمرة األولى
توجيــه لفــت نظــر خطــي للمخالف،مــع توجيهــه لعيــادة مكافحــة التدخيــن فــي حالــة رغبتــه االســتفادة مــن 

خدماتهــا وتســجل فــي ملفــه.
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y :تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثانية
توجيه إنذار خطي للمخالف وتسجل في ملفه.

y  تكــرار المخالفــة للمــرة الثالثــة ومــا فوقهــا يحــال المخالــف ســواء أكان طالبــً أم موظفــً أم عضــو هيئــة
ــى اللجنــة التأديبيــة,كلٌّ حســب لجنته،ويتــم اتخــاذ اإلجراءات,والجــزاءات النظاميــة  تدريــس أم عامــًا إل

بحقــه.
y  فــي حــال كان المخالــف ليــس مــن منســوبي الجامعــة فإنــه يتــم تنبيهــه وإعامــه بنظــام حظــر التدخين

فــي كافــة مرافــق الجامعــة وفــي حــال عــدم تجاوبــه يطلــب منــه الخــروج مــن الجامعــة او الكلية.

األماكن التي يحضر التدخين بها:

y .جميع مرافق الجامعة المغلقة والمفتوحة بشكل عام
y .الكليات والمكتبات والمكاتب اإلدارية الخاصة بالجامعة
y  ،قاعــات االحتفــاالت، وقاعــات المحاضــرات، وقاعــات العــرض، وقاعــات االجتماعــات والمعامــل والمختبــرات

وأماكــن تنــاول الوجبــات، والفنــاء الخارجــي لمقــرات الجامعــة.
y .وسائل النقل الجامعية العامة والخاصة المملوكة للجامعة
y .المنشآت والصاالت الرياضية التابعة للجامعة

نظام المخالفات اإللكتروني :

حرصــً مــن اإلدارة العامــة لألمــن الجامعــي علــى التحــول اإللكترونــي فــي خدماتها,وأعمالها,ومواكبــة ألهداف 

الجامعــة فــي هــذا الشــأن تــم بالتعــاون مــع عمــادة تقنيــة المعلومــات إنشــاء نظــام إلكترونــي خــاص يعنى 
بالرصد,والبحث,واألرشــفة لمخالفات التدخين.
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الصعوبات ومقترحات التحسين
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مقترح التحسينالصعوبات والتحدياتم

1
تعدد مباني ومرافق الجامعة مما يزيد من 
صعوبة توحيد اإلجراءات األمنية,ومتابعة 

تواجد الِحراسات وفاعليتها.

إنشاء غرفة عمليات بعد انتهاء مراحل مشروع 
كاميرات المراقبة لتراقب جميع مباني,ومرافق 

الجامعة,وتكون مركزًا للمعلومات,والتوجيهات,واإلشرا
ف,والمتابعة.

قّلة الكوادر اإلدارية والكوادر الفنية 2
المتخصصة.

-استحداث وظائف خاصة باألمن الجامعي مع كل 
ميزانية تصدر للجامعة.

-طرح الوظائف الشاغرة الخاصة باإلدارة العامة لألمن 
الجامعي كمسابقات وظيفية.

تدني الرواتب لموظفي عقد التشغيل 3
الحراسات األمنية.

-عمل الجهات ذات العاقة على رفع المخصصات 
المالية المعتمدة من وزارة المالية لخدمات األمن 

والسامة ليساعد في رفع رواتب الموظفين وزيادة 
استقرارهم الوظيفي.

4

عدم شمول الئحة التدخين بالجامعة 
على التعديات الطارئة بنظام مكافحة 
التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

م/56 بتاريخ 1436/7/28هـ

رفع مقترح لتعديل الئحة مكافحة التدخين بالجامعة 
لتكون متوافقًة مع نظام مكافحة التدخين الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 1436/7/28هـ

5
االستعانة بمقرات الحراسات األمنية 
المتنقلة,وافتقار هذه المقرات لبيئة 

العمل الجاذبة.

رفع مقترح للجهات المختصة بالجامعة لتحسين 
مقرات األمن.واعتماد غرف منشأة,ومهيأة للعمل األمني 

يشمل تعديل المقرات الحالية وتحسينها,ومراعاة 
تأسيس هذه المقرات في مشاريع الجامعة اإلنشائية 

المستقبلية.

عدم وجود نظام مخالفات مرورية بالمدن 6
الجامعية.

التنسيق مع مرور محافظة المجمعة ومحافظة الزلفي 
لتفويض اإلدارة العامة لألمن الجامعي بصرف مخالفات 
مرورية للمخالفين,وفق ما تقتضيه األنظمة.كالمتبع 

في بعض الجامعات األخرى.
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الرؤية المستقبلية لإلدارة
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y .توحيد وترقيم واعتماد نماذج العمل الخاصة باألمن وتحويلها إلى نماذج اإللكترونية
y .إصدار كتيب خاص بمهام حارس األمن وإجراءات العمل المتبعة
y .تفعيل وتعميم نظام طلب التصاريح اإللكتروني
y  اســتحداث وظائــف رســمية علــى عــدد مــن المراتــب الوظيفية,واســتقطاب الكــوادر المتميــزة فــي مجــال

األمــن الجامعــي.
y .تغطية جميع مباني ومرافق الجامعة بكاميرات المراقبة
y  ــة لكاميــرات المراقبة,واســتقبال,وتمرير الباغــات وتكــون مجّهــزة بأحــدث إنشــاء غرفــة عمليــات مركزي

الوســائل التقنيــة فــي هــذا المجــال.
y .تعديل وتحديث نظام دخول الزوار اإللكتروني
y  ــل ــم وقب ــد توظيفه ــن بع ــراس األم ــب ح ــن لتدري ــتقطاب مدربي ــر اإلدارة واس ــب بمق ــة تدري ــاء قاع إنش

مباشــرة أعمالهــم.




