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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
والماليــة بتاريــخ 1433/6/1هـــ.

وبقــرار مــن معالــي مديــر الجامعــة برقــم )906( وتاريــخ 1435/8/11هـــ تم فصل وحدة األمن والســامة مــن اإلدارة 
العامــة للشــؤون اإلدارية,وربطهــا بوكالــة الجامعــة تحت مســمى اإلدارة العامة للســامة واألمــن الجامعي.

الرؤية:-

توفيــر بيئــة آمنــة داخــل مبانــي , ومرافــق الجامعة,وتوفيــر اشــتراطات الســامة,واألمن بها،والمضــي قدمــً 
فــي تحقيــق أهــداف الجامعــة فــي التنميــة الشــاملة لخدمــة المجتمــع.

الرسالة:-

اإللتزام بالقيم , ورفع وعي المساهمة في تحقيق األمن والسامة.

األهداف:-

   1- العمل على تطبيق بيئة آمنة داخل مباني,ومرافق الجامعة.
   2- االســتعداد التــام لحــاالت الطــوارئ التــي قــد تحــدث _ ال قــّدر اهلل_ والتواصــل مــع الجهــات ذات العاقــة 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.
   3- رفع كفاءة العمل من خال استقطاب الكفاءات,والكوادر اإلدارية,والفنية المتخصصة.

   4- تدريب منسوبي اإلدارة,ورفع مستوى االنضباط للقيام بأعمال السامة واألمن الجامعي.
   5- تعزيــز ســبل الوقاية,وتطوير,وتحديــث أنظمــة الســامة واألمــن فــي مباني,ومرافــق الجامعة,ومواكبــة 

التقنيــات الحديثــة.
   6- توفيــر أدوات الســامة الوقائيــة فــي مباني,ومرافــق الجامعة,والفحــص الــدوري لهــا للتأكــد مــن 

سامتها.  
   7- الحفاظ على منشآت الجامعة,ومرافقها,ومحتوياتها,وحمايتها من السرقة,والعبث.

   8- تنظيم السير,والمواقف,واالهتمام بحركة المرور بمباني,ومرافق الجامعة.

ــذا  ــاه ه ــم تج ــاس بواجبه ــع الجمهور,واإلحس ــم م ــي تعامله ــي ف ــامة للرق ــراد األمن,والس ــل أف    9- تأهي
ــي. ــرح التعليم الص
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الهيكل التنظيمي.

إحصائيات موظفي اإلدارة.

شكل )1(: يوضح الشكل عدد موظفي اإلدارة العامة للسامة واألمن الجامعي ممن يشغلون وظائف رسمية.
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شكل )2( : يوضح الشكل عدد الموظفين , وأنواع الوظائف بالعقد التشغيلي لخدمات األمن والسامة.
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مشروع تقديم خدمات األمن والسالمة 
بالكليات والوحدات التابعة للجامعة.
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تمهيد:-

يأتــي مشــروع »تقديــم خدمــات األمــن والســامة للكليــات والوحــدات التابعــة للجامعــة« ضمــن رؤيــة اإلدارة 
ــة  ــق الجامع ــة مباني,ومراف ــان تغطي ــع الجامعة,ولضم ــة توّس ــي لمواكب ــن الجامع ــامة واألم ــة للس العام

بمنظومــة األمــن , والســامة.

قيمة المشروع:-

بلغ إجمالي قيمة المشروع )18.200.000( ثمانية عشر مليون ومائتين ألف ريال ولمدة سنة ميادية.

المقاول:-

مؤسسة الصناديد للحراسات األمنية.

عدد الوظائف:-

ــامة ,  ــن , والس ــال األم ــي مج ــرافية,ووظائف ف ــف إش ــن وظائ ــوع مابي ــة تتن ــدد )441( وظيف ــد ع ــر العق يوف
ــرور. والم

مدة العقد:-

سنة واحدة ميادية اعتبارًا من 2015/1/15م.

تمديد العقد:-

تم تمديد العقد لمدة سنة ميادية إضافية لينتهي العقد بتاريخ 2017/1/15م.

نطاق العقد:-

المســتقبل  فــي  إنشــائها  المتوقــع  المبانــي  إلــى  الحالية,باإلضافــة  الجامعــة  مباني,ومرافــق  تغطيــة 
ومرفــق. )شــكل 3(  , بـــ)33( مبنــى  القريب,والمقــّدر عددهــا اإلجمالــي 
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)شكل 3(: يوّضح الشكل عدد المباني,والمرافق المشتملة على خدمات األمن,والسامة بالمناطق 
الجغرافية التي تقع بها الجامعة.

 ارتفاع المبالغ المخصصة لعقد األمن والسالمة:-

   بلــغ إجمالــي قيمــة مشــروع تقديــم خدمــات األمــن والســامة للكليــات والوحــدات التابعــة لجامعــة 
ــام  ــة بالع ــبة )23%( مقارن ــادة بنس ــك بزي ــف ريال,وذل ــن أل ــون ومائتي ــر ملي ــة عش ــة )18.200.000( ثماني المجمع
المالــي الســابق 2014م ,وبزيــادة نســبتها )548%( مقارنــة بــأول عقــد معتمــد لألمــن والســامة بالجامعــة عــام 

1431هـــ. )شــكل 4(

)شكل 4(: يوضح الشكل ارتفاع العقود المخصصة لخدمات األمن والسامة بالجامعة والتي تصل إلى 
)548%( في عام 1436/1435هـ مقارنة بالعام 1431هـ.
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ارتفاع الوظائف المخصصة لعقد األمن والسالمة:-

   بلــغ عــدد الوظائــف الخاصــة بعقــد مشــروع تقديــم خدمــات األمــن والســامة للكليــات والوحــدات التابعــة 
لجامعــة المجمعــة )441( وظيفة,وذلــك بزيــادة بنســبة )49%( مقارنــة بوظائف العقد الســابق,وبزيادة نســبتها 

)374%( مقارنــة بــأول عقــد معتمــد لألمــن والســامة بالجامعــة عــام 1431هـــ. )شــكل 5(

)شكل 5(: يوضح الشكل ارتفاع الوظائف بالعقود المخصصة لخدمات األمن والسامة بالجامعة والتي 
تصل إلى )374%( في عام 1436/1435هـ مقارنة بالعام 1431هـ.

* مقارنة بين وظائف العقد الحالي,والعقد السابق لألمن والسالمة:-

العقد الحاليالعقد السابق
العددفئة الوظيفةالعددفئة الوظيفة

الوظائف اإلشرافية

)األمن , السامة , المرور , العمليات(
34 وظيفة

الوظائف اإلشرافية

)األمن , السامة , المرور , العمليات(
51 وظيفة

261 وظيفةحارس وحارسة أمن
300 وظيفةحارس أمن

90 وظيفةحارسة أمن

295 اإلجمالي
441 وظيفةاإلجماليوظيفة
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تصاريح الدخول.
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تمهيد:-

   اســتكملت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي إصــدار تصاريــح الدخــول وفقــً للتعاميــم واألنظمــة 
المعتمــدة فــي هــذا الشــأن,وذلك لتنظيــم دخول,وخــروج الســيارات من,وإلــى مباني,ومرافــق الجامعــة 
بشــكل عام,والمدينــة الجامعيــة بالمجمعة,والمدينــة الجامعيــة بالزلفي,وذلــك عــن طريــق إصــدار تصاريــح 

دخــول خاصــة بذلك,لضمــان انســيابية الحركــة وضبــط النواحــي األمنيــة.

ــح مــن مقــر اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعي,وكذلــك مــن وحــدة الســامة     و يتــم إصــدار التصاري
واألمــن الجامعــي بالزلفــي والغــاط.

   كمــا تــم اعتمــاد نــوع )تصريــح عام( يتــم صرفه لــوكاء الجامعة,ومستشــاري معالي مديــر الجامعة,وعمداء 
الكليات,والعمــادات المســاندة,ومدراء العموم,وبعــض اإلدارات ممــن يتطلــب عملهــم الدخــول لمبانــي 

ومرافــق الجامعة,وذلــك تســهيًا لعملهم,ولضمــان ســرعة إنهــاء إجــراءات دخولهــم للمبانــي.

بيان بعدد وأنواع التصاريح المصروفة لجهات الجامعة المختلفة

المجموع
نوع التصريح

أسم الجهة م
خاص مؤقت موظف عضو هيئة 

تدريس
40 0 1 35 4 عمادة القبول والتسجيل 1
29 0 0 24 5 عمادة الجودة وتطوير المهارات 2
11 0 0 8 3 عمادة البحث العلمي 3

26 0 1 22 3 عمادة شؤون المكتبات 4

38 0 5 23 10 عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر 5

6 0 0 4 2 إدارة المشاريع 6
25 0 0 24 1 إدارة المتابعة 7
104 0 0 38 66 كلية العلوم الطبية التطبيقية 8
79 0 0 24 55 كلية إدارة االعمال 9
126 0 2 59 65 كلية الطب 10
40 0 0 36 4 الخدمات الطبية 11
41 1 4 31 5 عمادة شؤون الطاب 12
16 0 0 16 0 إدارة االتصاالت اإلدارية 13
17 0 0 17 0 إدارة المشتريات 14
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30 0 6 23 1 اإلدارة العامة للمشروعات 
والشؤون الفنية 15

53 0 2 16 35 كلية التربية بالمجمعة 16

20 0 0 20 0 إدارة العاقات العامة واإلعام 
الجامعي 17

14 0 0 14 0 مكتب معالي مدير الجامعة 18

14 0 0 14 0 إدارة الرواتب والبدالت 19

38 0 0 17 21 كلية المجتمع 20

7 0 0 7 0 اإلدارة القانونية 21

41 0 1 37 3 عمادة تقنية المعلومات 22

13 0 0 13 0 اإلدارة المالية 23

73 0 17 56 0 اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة 24

10 0 0 10 0 وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية 25

9 0 0 8 1 اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 
والمالية 26

41 0 0 22 19 عمادة السنة التحضيرية 27

37 0 0 32 5 وكالة الجامعة 28

30 0 14 16 0 اإلدارة العامة للسامة واألمن 
الجامعي 29

4 0 0 0 4 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
بالغاط 30

38 0 36 2 عمادة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين 31

31 0 1 28 2 عمادة التعليم اإللكتروني 
والتعلم عن بعد 32

42 0 0 23 19 كلية الهندسة 33

22 0 0 19 3 كلية علوم الحاسب والمعلومات 34
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3 0 0 3 0 إدارة المستودعات 35

2 0 0 2 0 إدارة الميزانية 36

3 0 0 3 0 معهد الملك سلمان للدراسات 
والخدمات االستشارية 37

177 4 7 69 97 كلية التربية بالزلفي 38

44 0 0 44 0 إدارة مجمع الكليات بالزلفي 39

30 0 0 25 5 كلية طب األسنان بالزلفي 40

11 0 6 5 0 اإلدارة العامة للمرافق والخدمات 41

172 0 0 72 100 كلية العلوم بالزلفي 42

7 0 0 7 0 اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير 
اإلداري 43

6 0 0 6 0 إدارة المراجعة الداخلية 44

2 0 0 1 1 لجنة المباني العاجلة 45

إجمالي التصاريح المصروفة
خاصمؤقتموظفعضو هيئة تدريس

5411009675
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مشروع كاميرات المراقبة
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 تمهيد:-

ســعيً مــن اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي لاســتفادة مــن وســائل التقنيــة لتكــون رافــدًا أساســيً 
ــع  ــة جمي ــى تغطي ــدف إل ــي ته ــرات المراقبة,والت ــروع كامي ــة مش ــتكماالً لخط ــن والسامة,واس ــال األم ألعم

مباني,ومرافــق الجامعــة بكاميــرات المراقبــة خــال ثــاث ســنوات اعتبــارًا مــن 2014م.

 أنهــت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي تنفيــذ المرحلــة الثانية,والمرحلــة الثالثة,والمرحلــة الرابعــة 
مــن مشــروع كاميــرات المراقبــة.

تكلفة المرحلة الثانية:-

بلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من المشروع )526.100( )خمسمائة وستة وعشرون ألف ومائة ريال(.

نطاق عمل المرحلة الثانية:-)شكل 9(

    1- مبنى كلية طب األسنان بالزلفي )المرحلة الثانية(.                               

   2- مبنى المرصد الفلكي بحوطة سدير.

   3- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير )أقسام الطاب,والطالبات(.

   4- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )أقسام الطاب,والطالبات(.

   5- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية رماح )أقسام الطاب,والطالبات(.

   6- المبنى اإلضافي لكلية التربية بالزلفي )أقسام الطالبات(.

تكلفة المرحلة الثالثة:-

بلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة من المشروع )183.600( )مائة وثاث وثمانون ألف وستمائة ريال(.

 نطاق عمل المرحلة الثالثة:- )شكل 10(

  1- مبنى السنة التحضيرية , وكلية الطلب , وكلية إدارة األعمال )أقسام الطالبات(.

   2- مبنى كلية إدارة األعمال بالزلفي.

   3- مبنى سكن طاب المنح بالزلفي.
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تكلفة المرحلة الرابعة:-

ــف ومائتيــن  ــون أل ــة وســتة وثاث ــي تكلفــة المرحلــة الرابعــة مــن المشــروع )836.200( )ثمــان مائ بلــغ إجمال
ريــال(.

نطاق عمل المرحلة الرابعة:- )شكل 11(

   المدينة الجامعية بالمجمعة.

الجهة المنّفذة:-

.)Digital Media( مؤسسة اإلعامية الرقمية لألجهزة األمنية

أبرز أعمال المشروع:-

   1-توريد وتركيب كاميرات المراقبة )ثابتة,متحركة(.

   2-توريد شاشات العرض.

   3-توريد أجهزة ووسائط التسجيل والتخزين.

   4-توريــد مولــدات احتياطيــة كاحتيــاط أمنــي لضمــان اســتمرار عمــل وتســجيل كاميــرات المراقبــة بعــد 
انقطــاع التيــار الكهربائــي. 

   5-التدريب على عملية العرض والتحكم بكاميرات المراقبة واسترجاع التسجيات ونحوها.

   6-تركيــب شاشــات داخليــة تمّكــن الطالبــات مــن االطــاع علــى الكاميــرات الخارجيــة على مواقف الســيارات 
للتأكــد مــن وصــول وســيلة نقلهــا عوضــً عــن االنتظــار خــارج المبنى تحت أشــّعة الشــمس.

   7-ربــط كاميــرات المراقبــة بغــرف العمليــات الفرعية,وغرفــة العمليــات الرئيســية,وإمكانية اإلطــاع علــى 
البــث المباشــر لكاميــرات المراقبــة عــن طريــق اإلنترنت,واألجهــزة الذكيــة.
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       1-مبنى كلية طب األسنان بالزلفي )المرحلة الثانية(.                                   6- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )أقسام الطالبات(.                             
                           2-مبنى المرصد الفلكي بحوطة سدير.                                                         7- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية رماح )أقسام الطاب(.

                           3-كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير )أقسام الطاب(.            8- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية رماح )أقسام الطالبات(.
                           4-كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير )أقسام الطالبات(.         9-المبنى اإلضافي لكلية التربية بالزلفي )أقسام الطالبات(.

                           5- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )قسم الطاب 

شكل )9(: يوّضح الشكل مباني ومرافق الجامعة ضمن نطاق عقد مشروع كاميرات المراقبة
)المرحلة الثانية( وعدد كاميرات المراقبة بها.

	

                                     1-مبنى السنة التحضيرية,وكلية الطب,وكلية إدارة األعمال )أقسام الطالبات(.

                                    2-مبنى كلية إدارة األعمال بالزلفي.

                                    3-مبنى سكن طاب المنح بالزلفي.

شكل )10(: يوّضح الشكل مباني ومرافق الجامعة ضمن نطاق عقد مشروع كاميرات المراقبة
 )المرحلة الثالثة( وعدد كاميرات المراقبة بها.
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شكل )11(: يوّضح الشكل تفاصيل كاميرات المراقبة ضمن نطاق عقد مشروع كاميرات المراقبة 

)المرحلة الرابعة( والخاص بالمدينة الجامعية بالمجمعة.
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وحدة مكافحة التدخين
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تمهيد:-

أنشــئت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــة وحــدة مكافحــة التدخيــن المرتبطــة فــي إدارة األمن,وتــم 
اعتمادهــا فــي الهيــكل التنظيمــي لــإدارة بتاريــخ 1436/5/10هـــ.

وُتعنــى الوحــدة بتطبيق,وتنفيــذ الئحــة مكافحــة التدخيــن بالجامعة,والمعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة فــي 
جلســته الســابعة المنعقــدة بتاريــخ 1432/7/24هـ,وكذلــك تطبيــق نظــام مكافحــة التدخيــن الصــادر بقــرار 
ــخ  ــم )م/56( بتاري ــي رق ــوم الملك ــه بالمرس ــادق علي ــخ 1434/3/23هـــ المص ــم )90( بتاري ــوزراء رق ــس ال مجل

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

وتتلخــص مهــام الوحــدة بالضبــط اإلداري فــي كافــة مرافــق الجامعة,وكذلــك وضــع القواعد,واإلجــراءات الازمة 
لتوثيق,وإثبــات المخالفة,وإيقــاع العقوبــات علــى المدخنيــن فــي األماكــن التالية:-

    1-جميع مرافق الجامعة المغلقة والمفتوحة بشكل عام.

   2-الكليات,والمكتبات,والمكاتب اإلدارية الخاصة بالجامعة.

   3-قاعــات االحتفــاالت , وقاعــات المحاضــرات , وقاعــات العــرض ,وقاعــات االجتماعات , والمعامــل ,والمختبرات, 
وأماكــن تنــاول الوجبات,والفناء الخارجــي لمقرات الجامعة.

   4-وسائل النقل الجامعية العامة,والخاصة المملوكة للجامعة.

   5-المنشآت , والصاالت الرياضية التابعة للجامعة.

الدورات التدريبية في مجال مكافحة التدخين:-

عقــدت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي خــال الفتــرة 16 ــــ 1436/1/25هـــ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 
لحراس,ومراقبــي األمــن والســامة فــي مجــال مكافحــة التدخين,وبالتعــاون مــع أحــد المراكــز التدريبيــة 
ــب  ــن بالجامعة,وتدري ــة التدخي ــة مكافح ــرح الئح ــى ش ــة عل ــدورة التدريبي ــزت ال ــة والمعتمدة,وترك المختص
ــط  ــوذج الضب ــة نم ــة تعبئ ــع المخالف,وكيفي ــل م ــة التعام ــى كيفي ــامة عل ــن والس ــي األم الحراس,ومراقب

ــف لائحــة. ــة علــى المدخــن المخال ــاع العقوب اإلداري,وإيق

وقــد تــم إقامــة الــدورات التدريبيــة فــي جميــع المناطــق الجغرافيــة التــي تقــع بهــا الجامعة,وشــملت تدريــب 
مــا يقــارب )169( حارس,ومراقــب أمــن وســامة.

ــدأت اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي ممثلــة بوحــدة مكافحــة التدخيــن نشــر ثقافــة مكافحــة  وب
التدخيــن بالجامعة,وتركيــب اللوحــات اإلرشــادية التــي تــدل علــى منــع التدخيــن كمرحلــة أولى,وســوف تبــدأ 
فعليــً فــي رصــد مخالفــات التدخين,وإيقــاع العقوبــات للمخالفيــن اعتبــارًا مــن العــام الدراســي 1436-1437هـ.



22



23

الصعوبات ومقترحات التحسين
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مقترح التحسينالصعوبات والمعوقاتم

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

وفاعليتها.

إنشاء غرفة عمليات بعد انتهاء مراحل مشروع 
كاميرات المراقبة لتراقب جميع مباني,ومرافق 
الجامعة,وتكون مركزًا للمعلومات,والتوجيهات,

واإلشراف,والمتابعة.

قّلة الكوادر اإلدارية والكوادر الفنية المتخصصة 2
والتي ال توازي سرعة نمو اإلدارة وتطّورها

استحداث وظائف خاصة بالسامة 
واألمن الجامعي مع كل ميزانية تصدر 

للجامعة,وكذلك طرح الوظائف الشاغرة 
الخاصة باإلدارة العامة للسامة واألمن الجامعي 

كمسابقات وظيفية.

قّلة عدد المتقدمين على وظائف الحراسات في 3
بعض المناطق الجغرافية التي تقع بها الجامعة

تطوير آلية التوظيف,وتحسين ساعات 
العمل,وأيام الراحة لجذب المتقدمين.

4

قّلة عدد المكاتب الخاصة باإلدارة العامة 
للسامة واألمن الجامعي والتي تحد من عملية 
االستقطاب,وزيادة الموظفين لتوازي حجم أعمال 

اإلدارة وتطّورها

مخاطبات الجهات المختصة الستحداث غرف 
إضافية كافية إلى حين االنتقال لمبنى إدارة 

الجامعة الجديد.
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الرؤى المستقبلية لإلدارة
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 الرؤى المستقبلية لإلدارة :

1-اســتحداث وظائــف رســمية علــى عــدد مــن المراتــب الوظيفية,واســتقطاب الكــوادر المتميــزة فــي مجــال 
الســامة واألمــن الجامعــي.

2- االنتهاء من مشروع كاميرات المراقبة,وتغطية جميع مباني,ومرافق الجامعة بكاميرات المراقبة.

3- إنشاء نظام إلكتروني لوحدة مكافحة التدخين ُيعنى برصد,وأرشفة مخالفات التدخين.

ــدث  ــزة بأح ــون مجّه ــات وتك ــتقبال,وتمرير الباغ ــرات المراقبة,واس ــة لكامي ــات مركزي ــة عملي ــاء غرف 4-إنش
الوســائل التقنيــة فــي هــذا المجــال.

5-إنشاء نظام إلكتروني خاص بطلب التصاريح.

6-استكمال إنشاء أقسام السامة واألمن النسائي في جميع كليات الجامعة )أقسام الطالبات(.

7-تطبيق فرضيات اإلخاء في عدد من مباني,ومرافق الجامعة.

8-مكافحة التدخين بالجامعة,والحد من ممارسته لتكون جامعة المجمعة »جامعة با تدخين«.

9-تطويــر نظــام دخــول الــزوار اإللكترونــي بالتنســيق مــع عمــادة تقنيــة المعلومات,ليتناســب مــع مــا هــو 
معمــول بــه أمنيــً بمباني,ومرافــق الجامعــة.

ــر عــدد مــن أنظمــة األمن,وإصــدار نمــاذج معتمــده لها,وتعميمهــا علــى جهــات الجامعــة للعمــل  10-تطوي
ــوه( ــة ونح ــدات الثقيل ــول المع ــح دخ ــراج المعدات,وتصاري ــح إخ ــا )كتصري بموجبه
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ملخص عام لإلنجازات.
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   1- ترسية مشروع تقديم خدمات األمن والسامة للكليات,والوحدات التابعة.                                                                           

   2- إنجاز المرحلة الثانية,والثالثة,والرابعة من مشروع كاميرات المراقبة بمباني,ومرافق الجامعة.

   3- ترسية المرحلة الخامسة,والمرحلة السادسة من مشروع كاميرات المراقبة.

   4- المشاركة في تنظيم جميع احتفاالت,ومناسبات الجامعة.

   5- إنشاء وحدة مكافحة التدخين باإلدارة العامة للسامة واألمن الجامعي.

   6- اكتمــال إعــداد لجــان للطــوارئ بجميــع جهــات الجامعــة لتعنــى هــذه اللجــان بتنفيــذ خطــة اإلخــاء )كل 
حســب اختصاصــه( فــي حــال وقــوع حــادث _ال قــّدر اهلل_ وتتولــى اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي 
التنســيق,واإلعداد لتنفيــذ بعــض تجــارب اإلخاء,وبالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقة داخــل الجامعة,وخارجها.

   7-اشــتمال منظومــة األمــن والســامة علــى أكثــر مــن )29( مبنى,ومرفــق للجامعــة )11( مبنــى منهــا يتــم 
تغطيتــه بالجانــب النســائي أيضــً.

   8-فحص,وصيانة,وتعبئة,وإجازة ما يقارب من )1523( طفاية حريق بمباني,ومرافق الجامعة.

   9-بالتنســيق مــع جهــات الجامعة المختلفة تم تســمية منســقي الســامة بــكل )وكالة,كلية,عمــادة,إدارة( 
ليكــون حلقــة وصــل بيــن إدارة الســامة,وجهته التابــع لها.

   10-التحاق منسوبي اإلدارة بما يقارب )7( دورات تدريبية بمعهد اإلدارة العامة خال العام 1436/1435هـ.

   11-توقيع عقد صيانة ألنظمة اإلطفاء,واإلنذار بمباني,ومرافق الجامعة بالزلفي,والغاط.

   12-التعاون مع الجهات األمنية في بعض المناطق الجغرافية التي تقع بها الجامعة.

   13-اســتقطاب عــدد مــن الكوادر,والكفــاءات مــن داخل,وخــارج الجامعــة ممــن يحملــون خبــرات عمليــة فــي 
مجــال الســامة,واألمن الجامعــي لتدعيــم اإلدارة وتطويرهــا.

   14-التنسيق والتعاون مع إدارات الدفاع المدني بالمناطق الجغرافية التي تقع بها الجامعة.
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   15-إنجــاز عــدد مــن القضايا,والباغــات الــواردة مــن بعــض طاب,ومنســوبي الجامعــة مــن موظفين,وأعضاء 
هيئــة تدريــس )حــوادث مروريــة , ســرقة ...الــخ( وذلــك عــن طريــق الرجــوع لتســجيات كاميــرات المراقبة.

   16-تركيــب نظــام إلكترونــي للدخول,والخــروج من,وإلــى إســكان أعضــاء هيئــة التدريــس بالمدينــة 
والزلفــي. بالمجمعــة  الجامعيــة 

   17-مشــاركة اإلدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــي فــي ورش عمــل الدفــاع المدنــي الخاصــة بطــوارئ 
حــج 1436هـــ ممثلــة فــي مديــر إدارة الســامة أ.ناصــر بــن حمــد العبــاد ليكــون ممثــًا للجامعة,ومشــاركً فــي 

غرفــة عمليــات الدفــاع المدنــي بمكــة المكرمــة خــال فتــرة الحــج للعــام 1436هـــ.

ــات والوحــدات التابعــة للجامعــة لمــدة  ــات األمــن والســامة للكلي ــم خدم ــد عقــد مشــروع تقدي    18-تمدي
ــخ 2017/1/15م. ــد بتاري ــي العق ــة لينته ــنة إضافي س




