
 311                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 

انساثغانجبة   
 االنجازات والطموحات

 

 الصفحة الموضوع 

 311 -:انفصم األٔل 

 312 انجازات السٌد / مدٌر اإلدارة العامة لألمن بجامعة بنها  -

 327 خطة اإلدارة العامة لألمن لتؤمٌن جامعة بنها أستعداد للعام الدراسً -

 331 خطة اإلدارة العامة لألمن لتؤمٌن أمتحانات جامعة بنها . -

 336 خطة تؤمٌن زٌارة السٌد أ.د/ وزٌر التعلٌم العالً لجامعة بنها . -

 341 -: انفصم انضبَٙ

 341 التطوٌر لإلدارة العامة لألمن بجامعة بنها التدرٌب وخطة  -

 355  .عن أمن جامعة بنها  عض ما نشرب -

 

 

 
 



 311                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 
 
 

 انفصم االٔل 
  



 312                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 
 
 
 

  اجنرررربشاد
 اإلدازح انؼبيخ نأليٍ جببيؼخ 

 -ٕٚو: 365ثُٓبخالل انر 
 

 باالنجازات (  CD) مر    

 

 

 



 313                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

   ديم : 

 ود ان ا عةةةةةةرو  ةةةةةةي م دمةةةةةةة  ةةةةةةعل االنجةةةةةةازات لجمجهةةةةةةودات ال ةةةةةةي بةةةةةةعلت خةةةةةةالل 

العةةةةةةام األول ل أسةةةةةةيس اإلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن بجامعةةةةةةة بنهةةةةةةا وايةةةةةة  واجةةةةةةه مسةةةةةةئولوا 

األمةةةةةن األزمةةةةةات سةةةةةواءا  اةةةةةان علةةةةة  داخةةةةةل المنشةةةةةآت الجامعيةةةةةة  و امةةةةةام  سةةةةةوار ا ومةةةةةا 

اسةةةةة  رار الجامعةةةةةة اابةةةةةدل رجةةةةةال األمةةةةةن بجامعةةةةةة بنهةةةةةا  ةةةةةاد ين المحا هةةةةةة  جةةةةة   مةةةةةن و

المناسةةةةة  لسةةةةةير العمجيةةةةةة ال عجيميةةةةةة واةةةةةل  ةةةةةعا يسةةةةةطر  ةةةةةي  المنةةةةةا  مةةةةةال   ةةةةةي  ةةةةةو ير 

  -بنها   :دارة العامة لألمن بجامعة نجازات اإلا اريخ 

 -:ػهٗ انصؼٛد اخلبزجٙ

تةةةةةم تةةةةةؤمٌن المعسةةةةةكر الكشةةةةةفً لعشةةةةةٌرة الجوالةةةةةة  2111خةةةةةالل شةةةةةهر فبراٌةةةةةر -

(  11الفرسةةةةةةان المنتمٌةةةةةةة للكشةةةةةةافة البحرٌةةةةةةة بالقلٌوبٌةةةةةةة تةةةةةةم التةةةةةةؤمٌن بعةةةةةةدد ) 

مةةةةةةن بتةةةةةةؤمٌن الفرٌةةةةةةق بةةةةةةدءاش أمةةةةةةن مكلفةةةةةةٌن مةةةةةةن اإلدارة العامةةةةةةة لألأخصةةةةةةائً 

سةةةةةتاد بنهةةةةةا الرٌا ةةةةةً مةةةةةروراش بكلٌةةةةةة التمةةةةةرٌض وكلٌةةةةةة الحقةةةةةوق ومسةةةةةتقراش اب

مةةةةةع المتابعةةةةةة المسةةةةةتمرة منةةةةةا وتقةةةةةدٌم  الجامعةةةةةة حتةةةةةى الٌةةةةةوم الثةةةةةانًبةةةةةؤرض 

 . التوجٌهات واإلرشادات ألخصائًٌ االمن  

  

الةةةةةةدول  لجامعةةةةةةةتةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن نمةةةةةةو ج المحاكةةةةةةاة  2112خةةةةةةالل شةةةةةةهر ابرٌةةةةةةل  -

(  8العربٌةةةةةة بمقةةةةةر مبنةةةةةى جامعةةةةةة الةةةةةدول العربٌةةةةةة بمٌةةةةةدان التحرٌةةةةةر بعةةةةةدد ) 

لالمةةةةةن بتةةةةةؤمٌن الطةةةةةالب خةةةةةالل أخصةةةةةائً أمةةةةةن مكلفةةةةةٌن مةةةةةن اإلدارة العامةةةةةة 

فتةةةةرة انتقةةةةالهم مةةةةن مجمةةةةع المةةةةرأة إلةةةةى مقةةةةر جامعةةةةة الةةةةدول العربٌةةةةة بالقةةةةاهرة 

 بمٌدان التحرٌر حتى العودة . 

 

تةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن المهرجةةةةةةان السةةةةةةنوي الفنةةةةةةً الثقةةةةةةافً  2112خةةةةةةالل شةةةةةةهر ابرٌةةةةةةل  -

(  15لطةةةةةةالب جامعةةةةةةة بنهةةةةةةا والمقةةةةةةام بمسةةةةةةرح قصةةةةةةر ثقافةةةةةةة بنهةةةةةةا بعةةةةةةدد ) 

وكانةةةةةةت العةةةةةةروض تبةةةةةةدء السةةةةةةاعة  رة المهرجةةةةةةانأخصةةةةةةائً أمةةةةةةن خةةةةةةالل فتةةةةةة

الحادٌةةةةة عشةةةةةر صةةةةباحاش وتسةةةةةتمر حتةةةةةى العاشةةةةرة مسةةةةةاءاش وبالتنسةةةةٌق مةةةةةع أمةةةةةن 

قصةةةةةةةةر الثقافةةةةةةةةة تسةةةةةةةةلمنا المسةةةةةةةةئولٌة كاملةةةةةةةةة عةةةةةةةةن المسةةةةةةةةرح والعةةةةةةةةروض 
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والطةةةةةالب حتةةةةةى الٌشةةةةةعر الطةةةةةالب بةةةةةؤي جةةةةةو مختلةةةةةؾ عةةةةةن المنةةةةةا  السةةةةةائد 

ن المشةةةةةرفون داخةةةةةل الجامعةةةةةة وبف ةةةةةل مةةةةةن   تمكنةةةةةا مةةةةةن  لةةةةةن وشةةةةةهد بةةةةة ل

 .  والطالب أنفسهم 

 

كلٌةةةةةةة التربٌةةةةةةة ب القةةةةةةدرات ختبةةةةةةاراتاتةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن  2112خةةةةةةالل شةةةةةةهر ٌولٌةةةةةةو  -

( أخصةةةةةةائً أمةةةةةةن 21سةةةةةةتاد بنهةةةةةةا الرٌا ةةةةةةً بعةةةةةةدد ) اب ةالرٌا ةةةةةةٌة والمقامةةةةةة

تنظةةةةةةةٌم وتةةةةةةةؤمٌن الطةةةةةةةالب المتقةةةةةةةدمٌن مكلفةةةةةةةٌن مةةةةةةةن اإلدارة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةن ب

 ختبارات كلٌة التربٌة الرٌا ٌة . إل

 

 -:انصؼٛد انداخهٙػهٗ 
تةةةةةم تكلٌفنةةةةةا بالحفةةةةةاظ علةةةةةى أمةةةةةن الجامعةةةةةة فةةةةةً  2111ٌنةةةةةاٌر 25بعةةةةةد قٌةةةةةام ثةةةةةورة  -

ظةةةةةل االنفةةةةةالت االمنةةةةةً فاسةةةةةتعنت بعةةةةةدد مةةةةةن طةةةةةالب ومةةةةةوظفً وعمةةةةةال الجامعةةةةةة 

لتةةةةةةةؤمٌن إدارة الجامعةةةةةةةة ومنشةةةةةةةآتها وال ٌخفةةةةةةةى علةةةةةةةى الجمٌةةةةةةةع مةةةةةةةا حةةةةةةةدر مةةةةةةةن 

ن فو ةةةةةةى وارهةةةةةةاب سةةةةةةاد ارجةةةةةةاء الةةةةةةبالد خاصةةةةةةة بعةةةةةةد انسةةةةةةحاب الشةةةةةةرطة مةةةةةة

الشةةةةةةارع والمإسسةةةةةةات ظةةةةةةن الةةةةةةبعض ممةةةةةةن سةةةةةةولت لةةةةةةس نفسةةةةةةس أن لدٌةةةةةةس القةةةةةةدرة 

علةةةةةةةى االسةةةةةةةتٌالء علةةةةةةةى ممتلكةةةةةةةات الجامعةةةةةةةة ومنشةةةةةةةآتها بةةةةةةةل وتسةةةةةةةخٌر الحةةةةةةةرم 

الجةةةةةةامعً لٌكةةةةةةون بمثابةةةةةةة جراجةةةةةةات خاصةةةةةةة للسةةةةةةٌارات ناهٌةةةةةةن عةةةةةةن محةةةةةةاوالت 

السةةةةةرقة المتكةةةةةررة لكننةةةةةا وبتوفٌةةةةةق   وعونةةةةةس اسةةةةةتطعنا ان نتصةةةةةد  بكةةةةةل حةةةةةزم 

 اوالت  .لكل ه ر المح

 

( اخصةةةةةةائً أمةةةةةةن للعمةةةةةةل  111تةةةةةةم تعٌةةةةةةٌن عةةةةةةدد )  5100خةةةةةةالل شةةةةةةهر يونيةةةةةةو  -

 على تؤمٌن مبنى إدارة الجامعة ومنشآتها .

 

تةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن امتحانةةةةةةات الفصةةةةةةل الدراسةةةةةةً الثةةةةةةانً  5100خةةةةةةالل شةةةةةةهر يونيةةةةةةو  -

لكلٌةةةةةات جامعةةةةةة بنهةةةةةا وال ٌخفةةةةةى علٌنةةةةةا جمٌعةةةةةاش مةةةةةا ٌصةةةةةاحب عملٌةةةةةة االمتحانةةةةةات 

مةةةةةن مجهةةةةةودات م ةةةةةاعفة مةةةةةن تةةةةةؤمٌن للطةةةةةالب ومتةةةةةابعتهم خاصةةةةةة مةةةةةع عملٌةةةةةات 

الؽةةةةة  أو محةةةةةاوالت الخةةةةةروج عةةةةةن المنةةةةةا  التعلٌمةةةةةً مةةةةةن بعةةةةةض الطةةةةةالب ممةةةةةا 
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السةةةةةتعداد لمواجهةةةةةة اي موقةةةةةؾ عةةةةةارض ٌسةةةةةتوجب علٌنةةةةةا أن نكةةةةةون علةةةةةى اهبةةةةةة ا

 ا او ٌإثر على ا هان الطالب  ٌإثر على سٌر االمتحانات أو ٌعكر صفوه

 

كةةةةةةةةةةة لن قمنةةةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةةةؤمٌن  -

الكنتةةةةةةةةةروالت واالشةةةةةةةةةراؾ 

علٌهةةةةةةةةا صةةةةةةةةباحاش ومسةةةةةةةةاءاش 

خاصةةةةةةةة أننةةةةةةةا كانةةةةةةةت قةةةةةةةد 

وردت إلٌنةةةةةةةةةةةا معلومةةةةةةةةةةةات 

تفٌةةةةةةةد بةةةةةةةؤن الةةةةةةةبعض قةةةةةةةد 

ٌحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاول مهاجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الكنتةةةةةةةةةةةرول ومةةةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةةةم 

 اسةةةةةةةةتوجب  لةةةةةةةةن منةةةةةةةةا ان

 نقوم بالسهر واحٌانا المبٌت للمرور على جمٌع الكنتروالت.

 

 5100خالل شهر سب مبر 

  2112-2111تةةةةةؤمٌن دخةةةةةول وخةةةةةروج الطةةةةةالب فةةةةةً بداٌةةةةةة العةةةةةام الدراسةةةةةً تةةةةةم 

بعةةةةةةد قٌةةةةةةام اإلدارة العامةةةةةةة 

لألمةةةةةةةن بالمهةةةةةةةام المكلفةةةةةةةة 

 2/6/2111بهةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن 

خاصةةةةةةةةةةةةةةة وأن بعةةةةةةةةةةةةةةض 

اولٌةةةةةةةةةاء االمةةةةةةةةةور كةةةةةةةةةان 

لةةةةةةةةةةةةدٌهم حالةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن 

ظةةةةةةةةراش لعةةةةةةةةدم االرتبةةةةةةةةان ن

وجةةةةةةةةةود الشةةةةةةةةةرطة فةةةةةةةةةً 

الشةةةةةةةارع أو داخةةةةةةةل الحةةةةةةةرم الجةةةةةةةامعً لكننةةةةةةةا قمنةةةةةةةا بتكثٌةةةةةةةؾ اعةةةةةةةداد أخصةةةةةةةائًٌ 

األمةةةةةن علةةةةةى ابةةةةةواب الكلٌةةةةةات وفةةةةةً افنٌتهةةةةةا كرسةةةةةالة إلةةةةةى أولٌةةةةةاء األمةةةةةور الزالةةةةةة 
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هةةةةة ا الشةةةةةعور وارسةةةةةال ابنةةةةةائهم إلةةةةةى الكلٌةةةةةات إٌةةةةة انا ببةةةةةدء عةةةةةام دراسةةةةةً جدٌةةةةةد ال 

 .  خوؾ فٌس وال فو ى  

 

  وافةةةةةةدٌن لمقةةةةةةر إدارة الجامعةةةةةةة لتقةةةةةةدٌم اوراقهةةةةةةم لاللتحةةةةةةاق بةةةةةةالتعلٌم تةةةةةةؤمٌن التةةةةةةم

وكةةةةةةةادت تحةةةةةةةدر بعةةةةةةةض التجةةةةةةةاوزات نظةةةةةةةراش للزحةةةةةةةام الشةةةةةةةدٌد مةةةةةةةن المفتةةةةةةةوح 

المتقةةةةةدمٌن لاللتحةةةةةاق وقةةةةةد قمنةةةةةا بتنظةةةةةٌم عملٌةةةةةة التقةةةةةدٌم وتؤمٌنهةةةةةا حتةةةةةى تمةةةةةت فةةةةةً 

 جو من الهدوء واالمن .

  بعةةةةةةةض العناصةةةةةةةر تةةةةةةةم رصةةةةةةةد

الخارجةةةةةةة عةةةةةةن القةةةةةةانون التةةةةةةً 

إثةةةةةارة الشةةةةةؽب وإتةةةةةالؾ  تحةةةةةاول

المنشةةةةةةةآت وسةةةةةةةرقة محتوٌاتهةةةةةةةا 

.... فقمنةةةةةةةةا بالتصةةةةةةةةدي بحةةةةةةةةزم 

لةةةةةةبعض تلةةةةةةن العناصةةةةةةر التةةةةةةً 

تحةةةةةةةاول علةةةةةةةى سةةةةةةةبٌل المثةةةةةةةال 

..... سةةةةةةةةةرقة كابةةةةةةةةةل ال ةةةةةةةةةؽط 

العةةةةةالً الةةةةة ي ٌخةةةةةص كلٌةةةةةة 

تةةةةةةةةم التعامةةةةةةةةل التمةةةةةةةةرٌض و

الجنةةةةةاة وتةةةةةؤمٌن الكابةةةةةل  مةةةةةع

....  ةةةةةةةةةةبط كثٌةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن 

الطةةةةةةةالب بحةةةةةةةوزتهم كثٌةةةةةةةر 

مةةةةةةةةةن االسةةةةةةةةةلحة البٌ ةةةةةةةةةاء 

اسةةةةةةةةتدعاء تةةةةةةةةم ؼٌرهةةةةةةةةا وو

أولٌةةةةةةاء األمةةةةةةور ومصةةةةةةادرة 

بعةةةةةةةدم  واالم ةةةةةةةبوطات وعمةةةةةةةل إقةةةةةةةرار علةةةةةةةى الطالةةةةةةةب وولةةةةةةةً االمةةةةةةةر وتعهةةةةةةةد

وتوقٌةةةةةع العقوبةةةةةة المناسةةةةةبة علةةةةةى ممارسةةةةةة تلةةةةةن االفعةةةةةال داخةةةةةل الحةةةةةرم الجةةةةةامعً 

ابنةةةةةائهم وإ ا تكةةةةةرر الخةةةةةروج عةةةةةن القواعةةةةةد العامةةةةةة للحةةةةةرم الجةةةةةامعً ٌكةةةةةون مةةةةةن 

  .دع مع الطالب حق اإلدارة أتخا  االجراء الرا
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 5100خالل شهر  ا وبر 

  تةةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةةةؤمٌن اجتمةةةةةةةةةةةاع السةةةةةةةةةةةادة

مرشةةةةةحً رئاسةةةةةة الجامعةةةةةة لعةةةةةرض 

بةةةةةةةةةةةةرامجهم االنتخابٌةةةةةةةةةةةةة وقمنةةةةةةةةةةةةا 

بالمشةةةةةةةاركة فةةةةةةةً عملٌةةةةةةةة التةةةةةةةؤمٌن 

مسةةةةتعٌنٌن فةةةةً  لةةةةن بمجموعةةةةة مةةةةن 

أخصةةةةةةةةةةائًٌ األمةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةة ٌن تةةةةةةةةةةم 

 تدرٌبهم على تؤمٌن االجتماعات والمناسبات الهامة . 

 

  تةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن اللجنةةةةةةة المشةةةةةةرفة علةةةةةةى انتخابةةةةةةات رئاسةةةةةةة الجامعةةةةةةة  اثنةةةةةةاء االدالء

باألصةةةةةةوات و لةةةةةةن حتةةةةةةى 

تةةةةةةةةتم عملٌةةةةةةةةة التصةةةةةةةةوٌت 

فةةةةةةةً جةةةةةةةو مةةةةةةةن الحرٌةةةةةةةة 

والهةةةةةةةةةدوء ال ٌةةةةةةةةةتم فٌةةةةةةةةةس 

التةةةةةةةؤثٌر علةةةةةةةى النةةةةةةةاخبٌن 

اثنةةةةةةاء عملٌةةةةةةة التصةةةةةةوٌت 

وقةةةةد اعةةةةددنا خطةةةةة لتةةةةؤمٌن 

عملٌةةةةةةةةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةةةةةةةةةوٌت 

والمشةةةةةةةةةةةةةةةةرفٌن علةةةةةةةةةةةةةةةةى 

نةةةةةةا فةةةةةةً اإلدارة والةةةةةة ٌن تةةةةةةم تلقةةةةةةٌهم محا ةةةةةةرات االنتخابةةةةةةات شةةةةةةاركنا فٌهةةةةةةا ابنائ

ومعلومةةةةةةةات عةةةةةةةن اهمٌةةةةةةةة هةةةةةةة ر المرحلةةةةةةةة التةةةةةةةً تمةةةةةةةر بهةةةةةةةا الجامعةةةةةةةة واهمٌةةةةةةةة 

الخةةةةةروج بهةةةةة ر االنتخابةةةةةات إلةةةةةى بةةةةةر األمةةةةةان وقةةةةةد حرصةةةةةنا اال ٌةةةةةإثر  لةةةةةن علةةةةةى 

 سٌر العملٌة التعلٌمٌة داخل مجمع الكلٌات . 

 

  21إلةةةةةى  15تةةةةةم تةةةةةؤمٌن المعتصةةةةةمٌن أمةةةةةام إدارة الجامعةةةةةة لمةةةةةدة تتةةةةةراوح مةةةةةا بةةةةةٌن 

وقةةةةةد قمنةةةةةا بمعةةةةةاملتهم بمنتهةةةةةً الدٌمقراطٌةةةةةة محةةةةةاولٌن اقنةةةةةاعهم بعةةةةةدم جةةةةةدو  ٌةةةةةوم 
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االعتصةةةةةةام وأن االف ةةةةةةل لهةةةةةةم ولهةةةةةة ا الةةةةةةوطن العمةةةةةةل واالجتهةةةةةةاد حتةةةةةةى تسةةةةةةٌر 

 .عملٌة االنتاج بما ٌعود بالنفع على ه ا الوطن  

 5100بر خالل شهر نو م

  تةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن اعتصةةةةةةامات طةةةةةةالب الفرقةةةةةةة الخامسةةةةةةة كلٌةةةةةةة الطةةةةةةب البشةةةةةةري لمةةةةةةدة

 نتٌجة االمتحانات .   منٌوم متظلمٌن  31إلى  21تتراوح ما بٌن 

 

  القٌةةةةةةام بتكثٌةةةةةةؾ النةةةةةةواحً األمنٌةةةةةةة  ةةةةةةد الحرٌةةةةةةق ورفةةةةةةع كفةةةةةةاءة أعمةةةةةةال الةةةةةةدفاع

المةةةةةةةدنً والحرٌةةةةةةةق و لةةةةةةةن باعةةةةةةةادة توزٌةةةةةةةع طفاٌةةةةةةةات الحرٌةةةةةةةق فةةةةةةةً األمةةةةةةةاكن 

المناسةةةةةةةبة والتاكةةةةةةةد مةةةةةةةن صةةةةةةةالحٌتها وقةةةةةةةد قمنةةةةةةةا بعمةةةةةةةل جةةةةةةةدول دوري لمتابعةةةةةةةة 

 طفاٌات الحرٌق والتؤكد من  لن. 

 

 5100خالل شهر ديسمبر  

 تماعةةةةةةات تةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن جمٌةةةةةةع االج

والنةةةةةةةةةدوات والحفةةةةةةةةةالت بقاعةةةةةةةةةة 

المةةةةةةةةةإتمرات الكبةةةةةةةةةر  بمجمةةةةةةةةةع 

الكلٌةةةةةةةات بحٌةةةةةةةر ال ٌةةةةةةةإثر  لةةةةةةةن 

علةةةةةةةى سةةةةةةةٌر العملٌةةةةةةةة التعلٌمٌةةةةةةةة 

مةةةةةةةةع الحةةةةةةةةرص علةةةةةةةةى سةةةةةةةةالمة 

ال ةةةةةةةةةةٌوؾ والزائةةةةةةةةةةرٌن لقاعةةةةةةةةةةة 

 المإتمرات وتؤمٌن قاعة المإتمرات من الداخل والخارج . 
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  تةةةةةةم إنشةةةةةةاء فرٌةةةةةةق االن ةةةةةةباط و مواجهةةةةةةة

والقٌةةةةةةام بةةةةةةالحمالت األزمةةةةةةات والطةةةةةةوار   

األمنٌةةةةةةة وتكثٌةةةةةةؾ النةةةةةةواحً األمنٌةةةةةةة علةةةةةةى 

منشةةةةةآت الجامعةةةةةة ومنةةةةةع المتسةةةةةللٌن للحةةةةةرم 

الجةةةةةامعً والقةةةةةبض علةةةةةى بعةةةةةض العناصةةةةةر 

المتسةةةةةةةةللة لإلتجةةةةةةةةار بالمخةةةةةةةةدرات  داخةةةةةةةةل 

كلٌةةةةةة الحقةةةةةوق بكفةةةةةر سةةةةةعد وقةةةةةد كةةةةةان لهةةةةة ا 

الفرٌةةةةةةةةةق االثةةةةةةةةةر الوا ةةةةةةةةةح فةةةةةةةةةً شةةةةةةةةةعور 

الطةةةةةالب بةةةةةؤن ٌةةةةةد االمةةةةةن التةةةةةً تقةةةةةدم لهةةةةةم 

المسةةةةةةةةاعدة هةةةةةةةةً نفسةةةةةةةةها التةةةةةةةةً الحماٌةةةةةةةةة و

تراعةةةةةةةةً عةةةةةةةةدم خةةةةةةةةروجهم عةةةةةةةةن قواعةةةةةةةةد 

النظةةةةةةةةام العةةةةةةةةام للجامعةةةةةةةةة وأن اي خةةةةةةةةروج 

عةةةةةن هةةةةة ا النظةةةةةام سةةةةةوؾ ٌةةةةةإدي بهةةةةةم إلةةةةةى 

العقةةةةاب المناسةةةةب وقةةةةد كةةةةان لهةةةة ا اثةةةةرة فةةةةً 

انخفةةةةةةةةةةاض نسةةةةةةةةةةبة واعةةةةةةةةةةداد المتعةةةةةةةةةةاطٌن 

للمخةةةةةةةةدرات خاصةةةةةةةةة التةةةةةةةةً كانةةةةةةةةت فةةةةةةةةً 

ر المعةةةةةدالت فةةةةةً سةةةةةتمرار هةةةةة ا الفرٌةةةةةق بةةةةةدأت هةةةةة اازدٌةةةةةاد مةةةةةع بداٌةةةةةة الثةةةةةورة وب

 االنخفاض  . 

 

  5105خالل شهر يناير 

  ًتةةةةةةةم تكثٌةةةةةةةؾ التواجةةةةةةةد االمنةةةةةةة

وتةةةةةةةةؤمٌن اعمةةةةةةةةال االمتحانةةةةةةةةات 

العامةةةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةةةٌم المفتةةةةةةةةةةوح 

والكنتةةةةةةةةروالت لنصةةةةةةةةؾ العةةةةةةةةام 

 2112-2111الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً 

حٌةةةةةةةةر تةةةةةةةةةم تةةةةةةةةؤمٌن قاعةةةةةةةةةات 
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االمتحانةةةةةات مةةةةةن الةةةةةداخل والخةةةةةارج حرصةةةةةاش علةةةةةى تةةةةةوفٌر الجةةةةةو المالئةةةةةم لسةةةةةٌر 

 بما ٌوفر االمن لمراقب االمتحانات وللطالب على حد سواء االمتحانات 

 

  ؽةةةة  االمتحانةةةةات عةةةةن لتةةةةم التنسةةةةٌق مةةةةع إدارة كلٌةةةةة التجةةةةارة للكشةةةةؾ عةةةةن شةةةةبكة

طرٌةةةةةةةق الموبةةةةةةةاٌالت وتةةةةةةةم اعةةةةةةةداد خطةةةةةةةة للكشةةةةةةةؾ عةةةةةةةن هةةةةةةة ر الشةةةةةةةبكة تمهٌةةةةةةةداش 

 لتقدٌمهم لعمٌد الكلٌة التخا  االجراءات القانونٌة المناسبة معهم . 

 

  تةةةةةم تةةةةةؤمٌن زٌةةةةةارة السةةةةةٌد

وزٌةةةةةةةةر التعلةةةةةةةةٌم العةةةةةةةةالً 

ومحةةةةةةةةةةةةةةافظ القلٌوبٌةةةةةةةةةةةةةةة 

إلدارة الجامعةةةةةةةةةة وقاعةةةةةةةةةة 

المةةةةةةةةةةةةإتمرات الكبةةةةةةةةةةةةر  

اثنةةةةةاء لقةةةةةاءر مةةةةةع السةةةةةادة 

اع ةةةةةةاء هٌئةةةةةةة التةةةةةةدرٌس 

والطةةةةةةةةةالب وقةةةةةةةةةد قمنةةةةةةةةةا 

بو ةةةةةةةةع خطةةةةةةةةة لتةةةةةةةةؤمٌن 

جمٌةةةةةع محطةةةةةات الزٌةةةةةارة علةةةةةى الوجةةةةةس األكمةةةةةل وقةةةةةد اشةةةةةاد بةةةةة لن الجمٌةةةةةع و لةةةةةن 

   الدكتور / رئٌس الجامعة  . بالتنسٌق مع السٌد االستا

 

  تةةةةم تةةةةؤمٌن زٌةةةةارة السةةةةٌد

رئةةةةةةةةةةةةةةةٌس المجلةةةةةةةةةةةةةةةس 

القةةةةةةةةةةةةةومً للرٌا ةةةةةةةةةةةةةة   

لكلٌةةةةةةةةةةةةةةةةة الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بمشةةةةةةةتهرونظراش التسةةةةةةةاع 

الكلٌةةةةةةةةة وكثةةةةةةةةرة عةةةةةةةةدد 

خلها ومخارجهةةةةةةةةةةا امةةةةةةةةةةد

والتةةةةةةةً قمنةةةةةةةا بتؤمٌنهةةةةةةةا 
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حكةةةةةام السةةةةةٌطرة علةةةةةى اجمٌعةةةةةاش لمنةةةةةع دخةةةةةول وخةةةةةروج اي شخصةةةةةٌات خارجةةةةةة و

 الكرٌم محل الزٌارة  .  بوابات الكلٌة حتى ؼادر ال ٌؾ 

 

  تةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةؤمٌن مظةةةةةةةةةاهرات

ٌنةةةةةةةاٌر  25 كةةةةةةةري ثةةةةةةةورة 

ٌلٌهةةةةةةا مظةةةةةةةاهرات  كةةةةةةةري 

تنحةةةةةةةةً الةةةةةةةةرئٌس السةةةةةةةةابق 

وقةةةةةةةةةد اشةةةةةةةةةاعت وسةةةةةةةةةائل 

االعةةةةةةةةةالم عةةةةةةةةةن احتمةةةةةةةةةال 

تواجدعناصةةةةةةةةةةر تخرٌبٌةةةةةةةةةةة 

تهةةةةةةةدؾ الثةةةةةةةارة الفو ةةةةةةةى 

داخةةةةةل الشةةةةةارع المصةةةةةري فةةةةةتم اعةةةةةداد خطةةةةةة طةةةةةوار  لحماٌةةةةةة وتةةةةةؤمٌن منشةةةةةآت 

 .الجامعة وممتلكاتها 

  5105خالل شهر  براير 

  تةةةةةةةةم تةةةةةةةةؤمٌن مظةةةةةةةةاهرات األلتةةةةةةةةرس االهةةةةةةةةالوي والزملكةةةةةةةةاوي داخةةةةةةةةل الحةةةةةةةةرم

الجةةةةةةةامعً  وو ةةةةةةةع حةةةةةةةائط بشةةةةةةةري بٌةةةةةةةنهم مكةةةةةةةون مةةةةةةةن رجةةةةةةةال األمةةةةةةةن لمنةةةةةةةع 

االحتكةةةةةةةان والسةةةةةةةٌطرة علةةةةةةةى الموقةةةةةةةؾ بعةةةةةةةد تبةةةةةةةادل االشةةةةةةةتباكات بٌةةةةةةةنهم ولةةةةةةةوال 

 فةةةةةً عمةةةةةر شةةةةةباباش تةةةةةدخلنا لصةةةةةارت كارثةةةةةة تةةةةةدمع لهةةةةةا العٌةةةةةون حٌةةةةةر كةةةةةدنا نفقةةةةةد 

الزهةةةةةور وبتوجٌهاتنةةةةةا اسةةةةةتطعنا امتصةةةةةاص حمٌةةةةةة وانةةةةةدفاع هةةةةة ا الشةةةةةباب وعمةةةةةل 

 االمكان.  ردروع بشرٌة بٌن الجانبٌن لمنع االحتكان قد

 

  تةةةةةةم تةةةةةةؤمٌن مةةةةةةإتمرات السةةةةةةادة مرشةةةةةةحً  الرئاسةةةةةةة بةةةةةةالحرم الجةةةةةةامعً  )د/ عبةةةةةةد

أ / حمةةةةةةةةدٌن   –أ / خالةةةةةةةةد علةةةةةةةةى  –د/ سةةةةةةةةلٌم العةةةةةةةةوا   -المةةةةةةةةنعم ابةةةةةةةةو الفتةةةةةةةةوح 

خةةةةةةر التجاهةةةةةةات الفكرٌةةةةةةة لكةةةةةةل مرشةةةةةةح عةةةةةةن اآلصةةةةةةباحً ( ونظةةةةةةراش الخةةةةةةتالؾ ا

كةةةةةان مةةةةةن المتوقةةةةةع وجةةةةةود جمٌةةةةةع التٌةةةةةارات السٌاسةةةةةٌة والفكرٌةةةةةة والدٌنٌةةةةةة اثنةةةةةاء 

هةةةةةة ر المةةةةةةإتمرات فكةةةةةةان علٌنةةةةةةا تةةةةةةؤمٌن ال ةةةةةةٌوؾ ومرشةةةةةةحى الرئاسةةةةةةة والطةةةةةةالب 

هةةةةةةة ر  والعةةةةةةةاملٌن فقمنةةةةةةةا بتكلٌةةةةةةةؾ فرٌةةةةةةةق تةةةةةةةؤمٌن المناسةةةةةةةبات الخاصةةةةةةةة لتةةةةةةةؤمٌن
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الدٌمقراطٌةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةان والمةةةةةةةةإتمرات بهةةةةةةةةدؾ المحافظةةةةةةةةة علةةةةةةةةى روح النظةةةةةةةةام 

 اثناء وقبل وبعد ه ر المإتمرات 

 

  5105خالل شهر مارس 

  وقةةةةد قمنةةةةا بتكلٌةةةةةؾ  2112تةةةةم تةةةةؤمٌن انتخابةةةةات اتحةةةةةاد طةةةةالب جامعةةةةة بنهةةةةا لعةةةةةام

مجموعةةةةةةةة متمٌةةةةةةةزة مةةةةةةةن أخصةةةةةةةائًٌ األمةةةةةةةن لتنظةةةةةةةٌم عملٌةةةةةةةة انتخابةةةةةةةات اتحةةةةةةةاد 

ا وا ةةةةةحاش فةةةةةً اسةةةةةتقبال الطةةةةةالب وتنظةةةةةٌم عملٌةةةةةة التصةةةةةوٌت الطةةةةةالب وكةةةةةان هةةةةة 

 وحتى اعالن النتائ  النهائٌة . 

 

  القٌةةةةةام علةةةةةى تةةةةةؤمٌن مظةةةةةاهرات كلٌةةةةةة التربٌةةةةةة الرٌا ةةةةةٌة وأحتةةةةةواء الموقةةةةةؾ مةةةةةن

جانةةةةةةب األمةةةةةةن كانةةةةةةت لةةةةةةدٌنا معلومةةةةةةات عةةةةةةن احتمةةةةةةال اعتصةةةةةةام بعةةةةةةض اع ةةةةةةاء 

ا بالتعامةةةةةةةل هٌئةةةةةةةة التةةةةةةةدرٌس والطةةةةةةةالب داخةةةةةةةل إدارة الجامعةةةةةةةة فكانةةةةةةةت تعلٌماتنةةةةةةة

بمنتهةةةةةةى االحتةةةةةةرام معهةةةةةةم والتفةةةةةةاوض السةةةةةةلمً بحٌةةةةةةر ال ٌتةةةةةةؤثر العمةةةةةةل داخةةةةةةل 

معهةةةةةا بقمةةةةةةة  تعاملنةةةةةااإلدارة بهةةةةة ا االعتصةةةةةام وحةةةةةدثت بعةةةةةض التجةةةةةةاوزات لكننةةةةةا 

  بط النفس  . 

 

  5105خالل شهر ابريل 

  تةةةةةم تةةةةةؤمٌن قطةةةةةاع المةةةةةدن الجامعٌةةةةةة بكفةةةةةر سةةةةةعد  ةةةةةد بعةةةةةض اهةةةةةالً قرٌةةةةةة كفةةةةةر

انهةةةةةاء األحةةةةةدار وقمنةةةةةا تةةةةةم التعةةةةةدي علةةةةةى طةةةةةالب المدٌنةةةةةة و الةةةةة ٌن حةةةةةاولواسةةةةةعد 

سةةةةةةةاعة  24بالعمةةةةةةل علةةةةةةةى زٌةةةةةةةادة اعةةةةةةةداد أخصةةةةةةةائًٌ األمةةةةةةن علةةةةةةةى مةةةةةةةدار الةةةةةةة  

 لمواجهة ه ر األحدار لتؤمٌن الطالب . 

 

  تم تؤمٌن المهرجان الختامً لألنشطة الفنٌة بجامعة بنها بقصر ثقافة بنها 

 

  تةةةةةةةم تةةةةةةةؤمٌن نمةةةةةةةو ج جامعةةةةةةةة الةةةةةةةدول العربٌةةةةةةةة بمقةةةةةةةر جامعةةةةةةةة الةةةةةةةدول العربٌةةةةةةةة

 بالقاهرة .  
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  تةةةةةةةةم إزالةةةةةةةةة المخالفةةةةةةةةات

والتعةةةةةةةدٌات علةةةةةةةى ارض 

الجامعةةةةةةةة وقةةةةةةةد اسةةةةةةةتعنا 

بفرٌةةةةةةةةةةةةةةق االن ةةةةةةةةةةةةةةباط 

ومواجهةةةةةةةةةةةة االزمةةةةةةةةةةةات 

والطةةةةةةةةةةوار  لمواجهةةةةةةةةةةة 

المخةةةةةةةةةةةةةالفٌن والعمةةةةةةةةةةةةةل 

لكننةةةةا بتوفٌةةةةق علةةةةى إزالةةةةة هةةةة ر التعةةةةدٌات وبالفعةةةةل لةةةةم تكةةةةن هةةةة ر المهمةةةةة بالسةةةةهلة 

   .  وتصمٌمنا استطعنا إزالة كل ه ر المخالفات والتعدٌات

 

  5105خالل شهر مايو 

  تةةةةةدخل رجةةةةةال األمةةةةةن فةةةةةً فةةةةةض المشةةةةةاجرة بةةةةةٌن طةةةةةالب كلٌةةةةةة الهندسةةةةةة بشةةةةةبرا

وقمنةةةةةةا بمعاٌنةةةةةةة مو ةةةةةةع المشةةةةةةاجرة وطةةةةةةالب معهةةةةةةد سةةةةةةنجر واحتةةةةةةواء الموقةةةةةةؾ 

طةةةةةالب كلٌةةةةةة الهندسةةةةةة  وتبةةةةةٌن لنةةةةةا ان هنةةةةةان منافةةةةة  تسةةةةةهل عملٌةةةةةات التعةةةةةدي علةةةةةى

فقمنةةةةةا بعمةةةةةل مح ةةةةةر بةةةةة لن وتكثٌةةةةةؾ اعةةةةةداد أخصةةةةةائًٌ األمةةةةةن بالكلٌةةةةةة وعمةةةةةل 

مسةةةةةح كامةةةةةل لهةةةةةا طةةةةةوال الٌةةةةةوم لبةةةةةر الشةةةةةعور بةةةةةاألمن لةةةةةد  طةةةةةالب الكلٌةةةةةة وردع 

 . طالب المعهد 

 

  تشةةةةةةكٌل لجنةةةةةةة مكونةةةةةةة مةةةةةةن بعةةةةةةض رإسةةةةةةاء القطاعةةةةةةات والمهندسةةةةةةٌن للمةةةةةةرور

والحرٌةةةةةةق بةةةةةةبعض  الكلٌةةةةةةات  علةةةةةةى عناصةةةةةةر السةةةةةةالمة المهنٌةةةةةةة والةةةةةةدفاع المةةةةةةدنً

لحصةةةةةر المخالفةةةةةات لكةةةةةل كلٌةةةةةة وقةةةةةد قمنةةةةةا بعمةةةةةل رفةةةةةع لكةةةةةل الكلٌةةةةةات مةةةةةن مبةةةةةانً 

علةةةةةةى عناصةةةةةةر السةةةةةةالمة المهنٌةةةةةةة والةةةةةةدفاع المةةةةةةدنً  لإلطمئنةةةةةةانومنشةةةةةةآت و لةةةةةةن 

 والحرٌق ولدٌنا تقرٌر مفصل به ر المعاٌنات   مرفق بالدلٌل   . 
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   التعلةةةةةةةٌم  امتحانةةةةةةةاتتةةةةةةةم تةةةةةةةؤمٌن

المفتةةةةةةةةةةةوح بكلٌةةةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةةةوق و 

مجمةةةةةةع الكلٌةةةةةةات و لةةةةةةن حرصةةةةةةاش 

منةةةةةةةةا علةةةةةةةةى أن تسةةةةةةةةٌر عملٌةةةةةةةةة 

االمتحانةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةً جةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةن 

الهةةةةةةةدوء واألمةةةةةةةن ٌسةةةةةةةتطٌع مةةةةةةةن 

والمراقةةةةةب كةةةةةل  الطالةةةةةبخاللهةةةةةم 

 منهما ان ٌإدي دورر على الوجس األكمل  . 

 

 

  5105خالل شهر يونيو 

  متحانةةةةةات الفصةةةةةل الدراسةةةةةً الثةةةةةانً بمجمةةةةةع الكلٌةةةةةات بمةةةةةا فٌهةةةةةا مةةةةةن اتةةةةةم تةةةةةؤمٌن

 دفاع مدنً والحرٌق . –كنتروالت  –خٌام  –لجان 
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  5105 يوليةخالل شهر 

  تةةةةةةم اسةةةةةةتقبال الطةةةةةةالب

الوافةةةةةةةةةةدٌن لاللتحةةةةةةةةةةاق 

بةةةةةةةةةةةةةالتعلٌم المفتةةةةةةةةةةةةةوح 

بةةةةةإدارة الجامعةةةةةة  وقةةةةةد 

حةةةةةةةةةةةةةةةةدثت بعةةةةةةةةةةةةةةةةض 

التجةةةةةةةةةاوزات خاصةةةةةةةةةة 

مةةةةةةةن امنةةةةةةةاء الشةةةةةةةرطة 

الوافةةةةةةةةةةةةةةدٌن لتقةةةةةةةةةةةةةةدٌم 

اوراقهةةةةةةةةةةةم لاللتحةةةةةةةةةةةاق 

بكلٌةةةةةة الحقةةةةةوق ونظةةةةةراش لكثةةةةةرة اعةةةةةدادهم و ةةةةةٌق االمةةةةةاكن المتاحةةةةةة بالكلٌةةةةةة حةةةةةدر 

نةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةن التزمةةةةةةةةةر 

والتجمهةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةنهم 

وحةةةةةةةةةةةةةةاولوا اقتحةةةةةةةةةةةةةةام 

البوابةةةةةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةةةةةالقوة 

ولكننةةةةةةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةةةةةةتطعنا 

صةةةةةةةدهم فبحثةةةةةةةوا عةةةةةةةن 

منافةةةةةة  أخةةةةةةر  لةةةةةةدخول 

اإلدارة قمنةةةةةةةةا بتؤمٌنهةةةةةةةةا 

جمٌعةةةةةا بؤجسةةةةةامنا فلمةةةةةا 

دب الٌةةةةةةؤس فةةةةةةً نفوسةةةةةةهم قةةةةةةاموا برشةةةةةةقنا بالحجةةةةةةارة والزجاجةةةةةةات الفارؼةةةةةةة لكننةةةةةةا 

 . استطعنا التعامل مع الموقؾ بمنتهى الحكمة وتم عمل مح ر ب لن  
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جازا نةةةةةةا مةةةةةةا نشةةةةةةر ه وسةةةةةةائل األ ةةةةةةالم  جةةةةةة  واةةةةةةعل  يعةةةةةةد مةةةةةةن ابةةةةةةرز ان

موايعهةةةةةةةا االليا رونيةةةةةةةة وصةةةةةةةفح ها مةةةةةةةن اشةةةةةةةادة بةةةةةةةاإلدارة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةن 

بجامعةةةةةة بنهةةةةةا ومةةةةةا   ةةةةةوم بةةةةةه مةةةةةن دور  عةةةةةال ومشةةةةةار  بةةةةةل ومسةةةةةا د لسةةةةةير 

العمجيةةةةةةة ال عجيميةةةةةةة  جةةةةةة  الوجةةةةةةه األامةةةةةةل ل ةةةةةةد ل يةةةةةةت اإلدارة ثنةةةةةةاءا  و  ةةةةةةديرا  

 من وسائل اال الم .

واخيةةةةةةرا  ل ةةةةةةد مةةةةةةرت اإلدارة بهةةةةةةرو  صةةةةةةعبة خاصةةةةةةة مةةةةةةع بدايةةةةةةة نشةةةةةةأة      

 ةةةةةعل اإلدارة ولاننةةةةةا يومةةةةةا  بعةةةةةد يةةةةةوم ازددنةةةةةا ث ةةةةةة وثبةةةةةات آمجةةةةةين الوصةةةةةةول 

 بهعل اإلدارة إل   يص  درجات الر عة والريي . 
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 نزؤيني جبيؼخ ثُٓبنأليٍ خطخ اإلدازح انؼبيخ 

 نهؼبو اندزاظٙ ا  اظزؼداد
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 نزؤيني جبيؼخ ثُٓب نأليٍ اإلدازح انؼبيخ خطخ
 اظزؼداد نهؼبو اندزاظٙ ............

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 -الهد  من الخطة :  وال : 

االرتقةةةةةةاء بالعمةةةةةةل االمنةةةةةةً وصةةةةةةوالش لتحقٌةةةةةةق األمةةةةةةن والطمؤنٌنةةةةةةة للسةةةةةةادة 

 معة .أع اء هٌئة التدرٌس الطالب والعاملٌن بالجا

 -الغرو من الخطة : ثانيا  : 

االرتقةةةةةةاء بمسةةةةةةتوي االخصةةةةةةائٌٌن العةةةةةةاملٌن بةةةةةةإدارة االمةةةةةةن أسةةةةةةتعدادا لبةةةةةةدء  -

 العام الدراسً .  

 رفع حالة االستعداد القصو  لإلدارة العامة لألمن . -

 مراجعة موقؾ الدفاع المدنً والحرٌق والتؤكد من سالمتة . -

طةةةةةةةوار  او أزمةةةةةةةات خةةةةةةةالل االسةةةةةةةتعداد الةةةةةةةدائم والمسةةةةةةةتمر لمواجهةةةةةةةة اي  -

 تلن الفترة .

  - ويي ات  نفيع الخطة :ثالثا  : 

وحتةةةةةةةً صةةةةةةةدور  2112/  9/ 15الموافةةةةةةةق  السةةةةةةةبتاعتبةةةةةةةارا مةةةةةةةن ٌةةةةةةةوم   -

 تعلٌمات اخري .

 -المهام والمسئوليات : رابعا  :  

 إدارة األمن :  - 0  

  تجهٌةةةةةةز ؼرفةةةةةةة عملٌةةةةةةات بمقةةةةةةر ادارة الجامعةةةةةةة لمتابعةةةةةةة الموقةةةةةةؾ

 اوال بؤول .

  تجهٌةةةةةةةز فرٌةةةةةةةق إلدارة األزمةةةةةةةات و الطةةةةةةةوار  للتةةةةةةةدخل السةةةةةةةرٌع

 ت الجامعة .آي شًء داخل منشأفً حالة حدور 
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  متابعةةةةةة اللقةةةةةاءات الدورٌةةةةةة مةةةةةع أخصةةةةةائً االمةةةةةن فةةةةةً كةةةةةل قطةةةةةاع

 للوقوؾ على المستجدات والمشاكل والعمل على حلها . 

  متابعةةةةةة اللقةةةةةاءات الدورٌةةةةةة مةةةةةع قةةةةةادة القطاعةةةةةات شةةةةةهرٌاش  للوقةةةةةوؾ

 كل قطاع . على موقؾ 

  ًمراجعةةةةةةةة موقةةةةةةةؾ التةةةةةةةؤمٌن االطفةةةةةةةائً المةةةةةةةدنً والةةةةةةةدفاع المةةةةةةةدن

 لكل قطاع . 

  التنسةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةع اإلدارات المختلفىةةةةةةةةة بالجامعةةةةةةةةة لحةةةةةةةةل المشةةةةةةةةاكل

المتعلقةةةةةةةةةة بموقةةةةةةةةةؾ التسةةةةةةةةةلٌح الشخصةةةةةةةةةً وأجهةةةةةةةةةزة اإلتصةةةةةةةةةال  

 لألخصائٌٌن . 

  التنسةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةع إدارات الكلٌةةةةةةةةات بالقطاعةةةةةةةةات المختلفةةةةةةةةة لتةةةةةةةة لٌل

األمةةةةن فةةةةً كةةةةل قطةةةةاع مةةةةن خةةةةالل خطةةةةة الصةةةةعاب التةةةةً  تواجةةةةس 

 زمنٌة محددة ومحا ر تنسٌق تعاون . 

  مطةةةةةةةةةافً  –التنسةةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةةع الجهةةةةةةةةةات الخارجٌةةةةةةةةةة ) شةةةةةةةةةرطة– 

 أسعاؾ ( لمواجس األزمات والطوار  . 

 

 يطا ات االمن :  - 5

  تنفٌةةةةةةة  الةةةةةةةةدورات التدرٌبٌةةةةةةةة داخةةةةةةةةل كةةةةةةةل قطةةةةةةةةاع لرفةةةةةةةةع

 المستو  األمنً لكل قطاع . 

  عمةةةةةةةةةل لقةةةةةةةةةاءات أسةةةةةةةةةبوعٌة مةةةةةةةةةع المرإسةةةةةةةةةٌن لمعرفةةةةةةةةةة

مشةةةةةةةةةةةاكلهم ومشةةةةةةةةةةةاكل قطاعةةةةةةةةةةةاتهم وحلهةةةةةةةةةةةا أن أمكةةةةةةةةةةةن  

 وعرض المتبقً على اإلدارة العامة لألمن . 

  المةةةةةةةةةرور علةةةةةةةةةى الحالةةةةةةةةةة الفنٌةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةداخل والمخةةةةةةةةةارج

للقطاعةةةةةةةات المختلفةةةةةةةة وعةةةةةةةرض مةةةةةةةا بهةةةةةةةا مةةةةةةةن مشةةةةةةةاكل 

 والعمل على حلها .

 نً المةةةةةةةةرور علةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةؾ األطفةةةةةةةةائً والةةةةةةةةدفاع المةةةةةةةةد

والتؤكةةةةةةةةد مةةةةةةةةن مةةةةةةةةد  صةةةةةةةةالحٌتها لمواجهةةةةةةةةة المواقةةةةةةةةؾ 

 الطارئة 
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  التنسةةةةةةةٌق مةةةةةةةع إدارة الكلٌةةةةةةةات فةةةةةةةً كةةةةةةةل قطةةةةةةةاع لتةةةةةةة لٌل

 الصعاب وحل مشاكل أن أمكن  .

  مراعةةةةةةةاة العمةةةةةةةل بلباقةةةةةةةة مةةةةةةةع أع ةةةةةةةاء هٌئةةةةةةةة التةةةةةةةدرٌس

 والعاملٌن والطالب بالجامعة . 

  إنتقةةةةةةةاء أفةةةةةةةراد خدمةةةةةةةة البوابةةةةةةةات وحةةةةةةةرم الكلٌةةةةةةةات ممةةةةةةةن

 هر والتعامل بلباقة وحكمة  ٌتمٌزون بحسن المظ

  اإلتصةةةةةةةال الةةةةةةةدائم والمسةةةةةةةتمر مةةةةةةةع اإلدارة العامةةةةةةةة ألمةةةةةةةن

الجامعةةةةةةةة وعةةةةةةةرض المشةةةةةةةاكل و المسةةةةةةةتجدات فةةةةةةةً حٌنةةةةةةةس 

باإل ةةةةةةافة إلةةةةةةى التقةةةةةةارٌر عةةةةةةن حالةةةةةةة المنشةةةةةةآت الٌومٌةةةةةةة 

 واألسبوعٌة والشهرٌة 

  فةةةةةةً حالةةةةةةة حةةةةةةدور أي أزماتةةةةةةؤو طةةةةةةوار  ٌةةةةةةتم اإلتصةةةةةةال

إجراء أولةةةةةً وٌةةةةةتم فةةةةةوراش بؽرفةةةةةة عملٌةةةةةات إدارة األمةةةةةن كةةةةة

االتصةةةةةال بالجهةةةةةات المختصةةةةةة طبقةةةةةاش لقةةةةةرار السةةةةةٌد مةةةةةدٌر 

 اإلدارة العامة لالمن .
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 نأليٍ خطخ اإلدازح انؼبيخ 
  جبيؼخ ثُٓبايزحبَبد نزؤيني 

 
 
 
 

 

 
 



 332                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 خطخ اإلدازح انؼبيخ نأليٍ
 يزحبَبد جبيؼخ ثُٓب نهؼبو اندزاظٙ انزؤيني 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أٔال  : رؤيني انجٕاثبد

 صبَٛب : رؤيني جلبٌ االيزحبَبد 

 صبنضب  : رؤيني انكُرتٔالد

 زاثؼب  : اخلديبد اخلبزجٛخ 

                                                                                                              

 -أٔال  : رؤيني انجٕاثبد : 

  ( 5ٌعةةةةةةةةٌن علةةةةةةةةى البوابةةةةةةةةة الرئٌسةةةةةةةةٌة لةةةةةةةةدخول الطلبةةةةةةةةة عةةةةةةةةدد  )

مةةةةةوظفً أمةةةةةن لكةةةةةل بوابةةةةةة وٌكةةةةةون دورهةةةةةم التؤكٌةةةةةد مةةةةةن بطاقةةةةةة 

 تحقٌق الشخصٌة الجامعٌة للطالب . 

 حٌةةةةةر  عةةةةةدم دخةةةةةول طةةةةةالب الكلٌةةةةةة ؼٌةةةةةر المقةةةةةرر لهةةةةةم االمتحةةةةةان

 . ٌسمح بالدخول حسباش للجداول المعلنة  

  عةةةةةدم السةةةةةماح بةةةةةدخول اي طةةةةةالب داخةةةةةل الكلٌةةةةةة قبةةةةةل مٌعةةةةةاد بةةةةةدء

االمتحةةةةةةان إال بتعلٌمةةةةةةات مةةةةةةن مشةةةةةةرؾ عةةةةةةام االمتحانةةةةةةات داخةةةةةةةل 

 الكلٌة أو من ٌنوب عنة . 

 التعامةةةةةل مةةةةةع الطةةةةةالب بحكمةةةةةة وكٌاسةةةةةة وأعلةةةةةى درجةةةةةات  مراعةةةةةاة

  بط النفس . 

  لكلٌةةةةةة قبةةةةةل منتصةةةةةؾ الوقةةةةةت بةةةةةة اطالةةةةةب مةةةةةن بوا أيعةةةةةدم خةةةةةروج

بتعلٌمةةةةةةات مةةةةةةن المشةةةةةةرؾ العةةةةةةام علةةةةةةى متحةةةةةةان إال المخصةةةةةةص لإل

 متحانات أو من ٌنوب عن سٌادتس . اإل
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  ( موظةةةةةؾ أمةةةةةن للتواجةةةةةد والمةةةةةرور داخةةةةةل حةةةةةرم  4ٌعةةةةةٌن عةةةةةدد )

  -الكلٌة وٌتم تكلٌفهم باالتً :

الفةةةةةوري  واإلبةةةةةالغالمةةةةةرور المسةةةةةتمر داخةةةةةل حةةةةةرم الكلٌةةةةةة  -

 عن اي تجاوزات . 

ألي طالةةةةةةةةةب بالتواجةةةةةةةةةد خةةةةةةةةةارج لجةةةةةةةةةان  عةةةةةةةةةدم السةةةةةةةةةماح -

متحانةةةةةةةةةات وكةةةةةةةةة ا عةةةةةةةةةدم انتظةةةةةةةةةار طةةةةةةةةةالب أخةةةةةةةةةرٌن اإل

 لزمالئهم الموجدٌن داخل اللجان . 

خةةةةةةالء الطةةةةةةالب الةةةةةة ٌن انتهةةةةةةوا مةةةةةةن امتحانةةةةةةاتهم خةةةةةةارج إ -

أوال بةةةةةةةؤول و لةةةةةةةن عقةةةةةةةب سةةةةةةةماح مشةةةةةةةرؾ حةةةةةةةرم الكلٌةةةةةةةة 

 متحانات بالخروج . اإل

ج تةةةةةةةةؤمٌن األمتعةةةةةةةةة والشةةةةةةةةنط الخاصةةةةةةةةة بةةةةةةةةالطالب خةةةةةةةةار -

 اللجان . 

 -صبَٛب  : رؤيني جلبٌ االيزحبَبد : 

  ( موظةةةةةةةةةؾ أمةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةرور علةةةةةةةةةى لجةةةةةةةةةان  4ٌعةةةةةةةةةٌن عةةةةةةةةةدد )

حةةةةةةاالت  أي االمتحانةةةةةةات مةةةةةةن الخةةةةةةارج وٌةةةةةةتم تكلةةةةةةٌفهم باصةةةةةةطحاب

مشةةةةةةةرفً االمتحانةةةةةةةات إلةةةةةةةى الشةةةةةةةةئون  برفقةةةةةةةةؼةةةةةةة  م ةةةةةةةبوطة 

 القانونٌة . 

 حةةةةةةةةةاالت  وأي تجةةةةةةةةةاوزات أي بةةةةةةةةالغ الفةةةةةةةةةوري عةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةدوراإل

 تحان . شؽب داخل لجان االم
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  -صبنضب  : رؤيني انكُرتٔل :

  ( موظةةةةةؾ أمةةةةةن ا ةةةةةافة إلةةةةةى العامةةةةةل النةةةةةوبتجً  4ٌعةةةةةٌن عةةةةةدد )

بالكلٌةةةةةةة مةةةةةةن المةةةةةةدربٌن علةةةةةةى أعمةةةةةةال الةةةةةةدفاع المةةةةةةدنً والحرٌةةةةةةق 

لتةةةةةةةؤمٌن مقةةةةةةةرات الكنتةةةةةةةروالت والتؤكةةةةةةةد بؽلةةةةةةةق ابوابهةةةةةةةا وتشةةةةةةةمل 

سةةةةةاعة بواقةةةةةع فةةةةةرد  24االقفةةةةةال الخاصةةةةةة بهةةةةةا و لةةةةةن علةةةةةى مةةةةةدار 

 ساعات .  8أمن كل 

  -زاثؼب  : اخلديبد اخلبزجٛخ :

 (  6عةةةةةةةدد ) بةةةةةةةإدارة األمةةةةةةةن داخةةةةةةةل مقةةةةةةةر إدارة الجامعةةةةةةةة  ٌعةةةةةةةٌن

) فرٌةةةةةةةةق مواجةةةةةةةةس  أخصةةةةةةةةائٌٌن أمةةةةةةةةن كقةةةةةةةةوة احتٌاطٌةةةةةةةةة تسةةةةةةةةمى

 أي وقةةةةةت حةةةةةال حةةةةةدور أي األزمةةةةةات والطةةةةةوار  ( للتحةةةةةرن فةةةةةً

 طار  . 

  ( موظةةةةةةةؾ أمةةةةةةةن داخةةةةةةةل سةةةةةةةٌارة إدارة األ 4ٌعةةةةةةةٌن عةةةةةةةدد ) مةةةةةةةن

 و لةةةةةةن للمةةةةةةرور الةةةةةةدوري علةةةةةةى كافةةةةةةة الكلٌةةةةةةات برئاسةةةةةةة السةةةةةةٌد

 مدٌر اإلدارة العامة لألمن . 

 ة مةةةةةةدٌر أمةةةةةةن القلٌوبٌةةةةةةة بمواعٌةةةةةةد اإلمتحانةةةةةةات ومقةةةةةةرات  مخاطبةةةةةة

تٌةةةةةة للتعزٌةةةةةز عقةةةةةد تلةةةةةن اإلمتحانةةةةةات لتةةةةةوفٌر الخةةةةةدمات األمنٌةةةةةة اآل

 -خارج الكلٌات :

طفةةةةاء قرٌبةةةةة مةةةةن مجمةةةةع إطفةةةةاء مةةةةن أقةةةةرب وحةةةةدة إسةةةةٌارة  -

 الكلٌةةةةةةات تكةةةةةةون جةةةةةةاهزة للتحةةةةةةرن الفةةةةةةوري عنةةةةةةد حةةةةةةدور

 طار  .  أي

ٌن سةةةةةٌارة نجةةةةةدة للمةةةةةرور بالشةةةةةوارع والطةةةةةرق المإدٌةةةةةة ٌعةةةةة -

 إلى الكلٌات. 

تعةةةةةةةةٌن الخةةةةةةةةدمات المرورٌةةةةةةةةة الالزمةةةةةةةةة لتسةةةةةةةةهٌل حركةةةةةةةةة  -

المةةةةةرور أمةةةةةةام بوابةةةةةات الكلٌةةةةةةات وكةةةةة ا الشةةةةةةوارع المإدٌةةةةةةة 
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) شةةةةةةارع سةةةةةةٌدي إلٌهةةةةةةا وخاصةةةةةةة شةةةةةةارع كلٌةةةةةةة التجةةةةةةارة  

 نصر ( . 

لتعزٌةةةز التنسةةةٌق مةةةع مدٌرٌةةةة األمةةةن ) إدارة البحةةةر الجنةةةائً (  -

الخةةةةةدمات السةةةةةرٌة لالزمةةةةةة فةةةةةً الشةةةةةوارع المإدٌةةةةةة للكلٌةةةةةات 

 وتكثٌؾ تلن الخدمات .

مخاطبةةةةةةة مستشةةةةةةفً الجامعةةةةةةة لتنشةةةةةةٌط خةةةةةةدمات االسةةةةةةتقبال  -

 من بدء مواعٌد االمتحانات .  اابتداء

سةةةةةةةةةةةعاؾ الخاصةةةةةةةةةةةة بالمةةةةةةةةةةةدن االسةةةةةةةةةةةتعانة بسةةةةةةةةةةةٌارات اإل -

الجامعٌةةةةةةةةةة للتمركةةةةةةةةةةز بجمٌةةةةةةةةةع الكلٌةةةةةةةةةةات اثنةةةةةةةةةاء فتةةةةةةةةةةرة 

 االمتحانات . 

 لٌةةةةةةةؾ السةةةةةةةٌد مشةةةةةةةرؾ الةةةةةةةدفاع المةةةةةةةدنً والحرٌةةةةةةةق بالجامعةةةةةةةة تك

ٌةةةةةةةات اللمةةةةةةةرور علةةةةةةةى كافةةةةةةةة الكلٌةةةةةةةات للتؤكةةةةةةةد مةةةةةةةن صةةةةةةةالحٌة طف

 الحرٌق داخل كل كلٌة . 

  الحرٌةةةةةق والخةةةةةراطٌم الخاصةةةةةة بهةةةةةا  صةةةةةنابٌرالتؤكةةةةةد مةةةةةن صةةةةةالحٌة

وصةةةةةالحٌتها مةةةةةع  ةةةةةرورة التؤكةةةةةد مةةةةةن وجةةةةةود القةةةةةوازؾ الخاصةةةةةة 

 بالخراطٌم . 

 لن مقةةةةةةةةةةرات الكنتةةةةةةةةةةروالت متحانةةةةةةةةةةات وكةةةةةةةةةة تعزٌةةةةةةةةةةز لجةةةةةةةةةةان اإل

 بطفاٌات الحرٌق المناسبة من حٌر الحجم والعدد . 

  المةةةةةرور علةةةةةى الكٌةةةةةات وعمةةةةةل كشةةةةةؾ نوبتجٌةةةةةات مةةةةةن عمةةةةةل كةةةةةل

كلٌةةةةةةة مةةةةةةةن المةةةةةةةدربٌن علةةةةةةةى أعمةةةةةةال الةةةةةةةدفاع المةةةةةةةدنً والحرٌةةةةةةةق 

لتعٌةةةةةنهم بمعرفةةةةةة كةةةةةل كلٌةةةةةة علةةةةةى تةةةةةؤمٌن مبنةةةةةً مقةةةةةر الكنتةةةةةرول 

 ولجان االمتحانات . 
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 خطخ رؤيني شٚبزح 
انعٛد األظزبذ اندكزٕز/ ٔشٚس انزؼهٛى انؼبيل 

 جلبيؼخ ثُٓب
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 خطخ رؤيني شٚبزح 

 انعٛد األظزبذ اندكزٕز/ ٔشٚس انزؼهٛى انؼبيل جلبيؼخ ثُٓب 
 55/15/5115ٕٚو األحد ادلٕافك 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  -الهد  من الخطة : -0

تةةةةةؤمٌن زٌةةةةةارة السةةةةةٌد األسةةةةةتا  الةةةةةدكتور / وزٌةةةةةر التعلةةةةةٌم العةةةةةالً 

 تها . آلجامعة بنها ومنش

  - وييت الزيارة : -5

 11.31مةةةةةةةةن السةةةةةةةةاعة   1/2112/ 22ٌةةةةةةةةوم األحةةةةةةةةد الموافةةةةةةةةق 

 عصراش . 3ظهراش حتى الساعة 

  -البرنامج المبدئي لجزيارة : -2

 

التعلةةٌم العةةالً والسةةٌد اسةةتقبال السةةٌد األسةةتا  الةةدكتور / وزٌةةر  00.21  

 األستا  الدكتور / محافظ القلٌوبٌة   بإدارة الجامعة .

 اجتماع مجلس الجامعة .  05.42:    00.42

 لقاء موسع بقاعة المإتمرات بمجمع الكلٌات ) القاعة السفلً (  5.11:    0.11

 تفقد مشروعات اإلنشاءات الجامعٌة الجدٌدة بكفر سعد .  2.11:    5.02

 استراحة . 2.11  
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 -خط سير الزيارة : -4

إدارة الجامعةةةةةةةةةة ومنهةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةى قاعةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةإتمرات بمجمةةةةةةةةةع   

الكلٌةةةةةات ثةةةةةم كلٌةةةةةة الحقةةةةةوق عةةةةةن طرٌةةةةةق كفةةةةةر سةةةةةعد ثةةةةةم كلٌةةةةةة 

هةةةةةةة التمةةةةةةرٌض عبةةةةةةر النفةةةةةةق ثةةةةةةم كلٌةةةةةةة التربٌةةةةةةة الجدٌةةةةةةدة المواج

لكلٌةةةةةةة التمةةةةةةرٌض ثةةةةةةم الخةةةةةةروج مةةةةةةن البوابةةةةةةة الرئٌسةةةةةةٌة ألرض 

 كفر سعد .     الجامعة الجدٌدة

 -المهام : -2

 

  وال : اإلدارة العامة لألمن           

 نتهاء . للزٌارة ومتابعة الزٌارة حتى اإل و ع خطة التؤمٌن -1

التنسٌق مع الجهات الداخلٌة و الخارجٌة للمساعدة فً تؤمٌن الزٌارة  -2

 –ألمطافً  –مدٌرٌة أمن القلٌوبٌة  -) مكتب أ.د / محافظ القلٌوبٌة  

 شفى الجامعة(.مست

 تكثٌؾ العناصر األمنٌة أثناء الزٌارة وك ا خط السٌر .  -3

تشدٌد اإلجراءات األمنٌة على المداخل والمخارج ألماكن الزٌارة  -4

و مركبة ؼٌر مصرح لها أشخص  أي والتؤكد من عدم تواجد

 بالدخول . 

  -ثانيا   : يطا ات األمن ال ي س شمجها الزيارة :            

االسةةةةةةتعداد التةةةةةةام مةةةةةةن حٌةةةةةةر المظهةةةةةةر وااللتةةةةةةزام التةةةةةةام بةةةةةةالز   -1

 المخصص لإلدارة العامة لألمن . 

تشةةةةةةةةةدٌد اإلجةةةةةةةةةراءات األمنٌةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةداخل والمخةةةةةةةةةارج  -2

شةةةةةخص ٌةةةةةدخل القطةةةةةاع وكةةةةة ا المركبةةةةةات  أيوالتؤكةةةةةد مةةةةةن هوٌةةةةةة

 وتفتٌشها . 

 االلتزام التام باألماكن المحددة لألمن .  -3

 

 

 



 339                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 

 ثالثا : الشئون اإلدارية :            

 ماكن الزٌارة المختلفة  . ٌر سٌارة ألخصائً األمن لنقلهم ألتوف -1

 المسئوليات :  -6

  - أمين إدارة الجامعة :  –  

عقٌد / سامح مدبولً , عقٌد / هانً عبد المتعال  , جمٌع أخصائً 

 األمن الموجودٌن باإلدارة 

 - أمين مجمع الاجيات : -  

 عقٌد / احمد حسٌن   -:  الرئيسية أمين البوابة  (1)

 عقٌد / عاطؾ على عبد الواحد    -: أمين يا ة المؤ مرات  (2)

 عقٌد / ٌاسر حامد    -: أمين بوابة اجية ال جارة  (3)

( ودعم  1و جمٌع أخصائٌٌن األمن المتواجدٌن بالقطاع رقم ) 

 ( .  2من قطاع رقم ) 

  - مريو : – أمين اجية الح و   -جـ

عقٌد / حامد محمد ( كلٌة الحقوق  ) عقٌد /  –رٌا عٌاد ) عقٌد / زك

مصطفً قتة ( كلٌة التمرٌض والمرافقٌن من اإلدارة و جمٌع 

( ودعم من قطاع         5أخصائٌٌن األمن المتواجدٌن بالقطاع رقم ) 

 ( . 4رقم ) 

 - أمين المدن الجامعية بافر سعد : - د

ة و جمٌع أخصائٌٌن ) عقٌد / رأفت شرؾ ( و المرافقٌن من اإلدار

 ( . 5( ودعم من قطاع رقم )  6األمن المتواجدٌن بالقطاع رقم ) 
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 انفصم انضبَٙ
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 انزطٕٚس انزدزٚت ٔ خطخ 
 إلدازح االيٍ جببيؼخ ثُٓب 
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 انزطٕٚس انزدزٚت ٔخطخ 
 

و األبحةةةةةةةار التةةةةةةةدرٌب والتطةةةةةةةوٌر خطةةةةةةةط بعمةةةةةةةل  المإسسةةةةةةةاتاهتمامةةةةةةةات  تباتةةةةةةة

بةةةةةةةاألمن وتةةةةةةةؤمٌن المنشةةةةةةةآت الشةةةةةةةؽل الشةةةةةةةاؼل ألصةةةةةةةحاب هةةةةةةة ر المنشةةةةةةةآت التةةةةةةةً تهةةةةةةةتم 

والمسةةةةةةئولٌن عنهةةةةةةا ونظةةةةةةراش ألهمٌةةةةةةة الةةةةةةدور الةةةةةة ي تقةةةةةةوم اإلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن بجامعةةةةةةة 

بنهةةةةةةا وألننةةةةةةا كنةةةةةةا علةةةةةةى رأس هةةةةةة ر اإلدارة منةةةةةة  نشةةةةةةؤتها فإننةةةةةةا كنةةةةةةا علةةةةةةى وعةةةةةةً تةةةةةةام 

ر التطةةةةةةةوٌالتةةةةةةةدرٌب ووإدران بؤهمٌةةةةةةةة تطةةةةةةةوٌر هةةةةةةة ر اإلدارة لةةةةةةة لن قمنةةةةةةةا بإعةةةةةةةداد خطةةةةةةةة 

إلدارة األمةةةةةةةةن بجامعةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةا آملةةةةةةةةٌن رفةةةةةةةةع الكفةةةةةةةةاءة األمنٌةةةةةةةةة والبدنٌةةةةةةةةة والمعنوٌةةةةةةةةة 

ألخصةةةةةةةائٌٌن األمةةةةةةةن للعمةةةةةةةل علةةةةةةةى حماٌةةةةةةةة وتةةةةةةةؤمٌن السةةةةةةةادة أع ةةةةةةةاء هٌئةةةةةةةة التةةةةةةةدرٌس 

والطةةةةةالب والعةةةةةةاملٌن والمنشةةةةةةآت والممتلكةةةةةات معتمةةةةةةدٌن فةةةةةةً  لةةةةةةن علةةةةةى مةةةةةةا ٌعةةةةةةد لهةةةةةةم 

ت وانطالقةةةةةةاش مةةةةةن هةةةةةة ا مةةةةةن تةةةةةةدرٌبات وامكانٌةةةةةات وادوات تسةةةةةةاعدهم فةةةةةً تةةةةةةؤمٌن المنشةةةةةآ

  -فان نظرتنا لخطة التطوٌر  ات اتجاهٌن :

  -رزكٌٕ خطخ انزطٕٚس يٍ :

الجانةةة  البشةةةر  وعلةةة   ةةةن طريةةة  وضةةةع دورات  دريبيةةةة  .0

 اساسية ألخصائيين األمن  . 

 .  آةر ع الافاءة األمنية لجمنش .5

 

 .  األيٍ ألخصبئٛني اظبظٛخ ردزٚجٛخ دٔزاد ٔضغ طسٚك ػٍ ٔذنك انجشس٘ اجلبَتأٔال  : 

  -  : الهد  من الدورة :

اإلسةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةً تةةةةةةةةدرٌب أخصةةةةةةةةائٌٌن األمةةةةةةةةن أمنٌةةةةةةةةاش  -

وبةةةةةةةةدنٌاش وفكرٌةةةةةةةةاش ومعنوٌةةةةةةةةاش لرفةةةةةةةةع كفةةةةةةةةاءتهم األمنٌةةةةةةةةة 

 باستمرار .

أن ٌةةةةةةةةإمن أخصةةةةةةةةائً األمةةةةةةةةن بؤهمٌةةةةةةةةة دورر كعنصةةةةةةةةر  -

 نشط وفعال داخل اإلدارة وخارجها . 
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أن ٌسةةةةةةةةتطٌع أخصةةةةةةةةائً األمةةةةةةةةن أن ٌواجةةةةةةةةس المواقةةةةةةةةؾ  -

الطارئةةةةةةة بمةةةةةةا ٌناسةةةةةةبها وأن ٌسةةةةةةتطٌع أن ٌتخةةةةةة  القةةةةةةرار 

 المناسب فً الوقت المناسب . 

العمةةةةةةل علةةةةةةى تةةةةةةدرٌب أخصةةةةةةائً األمةةةةةةن علةةةةةةى كٌفٌةةةةةةة  -

التعامةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةادة أع ةةةةةةةةةاء هٌئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدرٌس 

والعةةةةةةةةةاملٌن والطةةةةةةةةةالب والزائةةةةةةةةةرٌن باسةةةةةةةةةلوب راقةةةةةةةةةً 

 وصحٌح . 

األمةةةةةةن أن ٌتعامةةةةةةل مةةةةةةع الةةةةةةدفاتر  أن ٌسةةةةةةتطٌع أخصةةةةةةائًٌ -

 والدورات المستندٌة .

أن ٌكةةةةةةةةون أخصةةةةةةةةائً علةةةةةةةةى وعةةةةةةةةً دٌنةةةةةةةةً وسٌاسةةةةةةةةً  -

 وقانونً .

أن ٌكةةةةةةون لةةةةةةد  أخصةةةةةةائً األمةةةةةةن فكةةةةةةرة عةةةةةةن شةةةةةةئون  -

 الطالب والجزاءات الطالبٌة . 

العمةةةةةةةل علةةةةةةةى توعٌةةةةةةةة أخصةةةةةةةائً األمةةةةةةةن فةةةةةةةً مجةةةةةةةال  -

حقةةةةةةةوق االنسةةةةةةةان لٌكةةةةةةةون علةةةةةةةى درجةةةةةةةة مةةةةةةةن الكفةةةةةةةاءة 

 تإهلس للتعامل مع االخرٌن فً أطار سلٌم . 

تؤهٌةةةةةل أخصةةةةةائً األمةةةةةن فةةةةةً مجةةةةةال السةةةةةالمة والصةةةةةحة  -

المهنٌةةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةةعافات األولٌةةةةةةةةةة لمواجهةةةةةةةةةة األزمةةةةةةةةةات 

 والطوار  بما ٌتناسب معها . 

و هنٌةةةةةةاش لرفةةةةةع كفاءتةةةةةةس  تؤهٌةةةةةل أخصةةةةةائً األمةةةةةةن بنٌانٌةةةةةاش  -

 للرقً بالمنظومة االمنٌة .

 -:ميعاد الدورة   : 

  2112 /       /    الفتةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن   فةةةةةةةةًتبةةةةةةةةدأ الةةةةةةةةدورة  

 مةةةةةةةةةةدة الةةةةةةةةةةدورة اسةةةةةةةةةةبوع   2112/      /       إلةةةةةةةةةةى  

 تزٌةةةةةةد الحا ةةةةةةرٌنإلخصةةةةةةائً األمةةةةةةن  بحٌةةةةةةر ال  واحةةةةةةد

أسةةةةةبوع  فةةةةةً كةةةةةل أخصةةةةةائً (  75)لةةةةةدورة عةةةةةن عةةةةةدد ل

 أن فةةةةةةةةراغ أمنةةةةةةةةً بالكلٌةةةةةةةةات حٌةةةةةةةةرحتةةةةةةةةى ال ٌحةةةةةةةةدر 
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علةةةةةةةةى  االمةةةةةةةةن بالكلٌةةةةةةةةات ًأخصةةةةةةةةائٌ عةةةةةةةةدد اجمةةةةةةةةالً

( أخصةةةةةةائً  بواقةةةةةةع تةةةةةةدرٌب  311) مسةةةةةةتو  الجامعةةةةةةة 

 أخصائً كل اسبوع على اربعة اسابٌع    (  75) 

 

 
 

 
  -( سا ة ي م   سيمهم ااال ي : 45:  دد سا ات الدورة )  جـ 

 

   دد السا ات المحاضرة م

 خالل الدورة  ساعة 12 التوعٌة االمنٌة  1
 خالل الدورة  ساعة  2 توعٌة فً مجال حقوق االنسانال 2
 خالل الدورة  ساعة 2 التوعٌة القانونٌة  3
 خالل الدورة  ساعة 1 توعٌة سٌاسٌة ال 4
 خالل الدورة  ساعة 1 التوعٌة الدٌنٌة  5
 خالل الدورة  ساعة 8 الدفاع المدنً  6
 خالل الدورة  ساعة 3 الدفاع عن النفس  7
 خالل الدورة  ساعة  1 القانون اإلداري للجامعة ) الهٌكل اإلداري (   8
 خالل الدورة  ساعة 4 سٌكولوجٌة التعامل مع الطالب والجمهور  9
 خالل الدورة  ساعة 3 الٌاقة البدنٌة  11
 خالل الدورة  ساعة 2 تدرٌب عسكري ال 11
 خالل الدورة  ساعة 1 الجزاءات الطالبٌة           12
 خالل الدورة  ساعة  1 فكرة عن شئون الطالب  13
 نهاٌة الدورة ساعة 1 امتحان  14

            

                         -سو  نوضح  وزيع  دد سا ات الدورة  ج  ال اسبوع  يما يجي :
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 /     /         اىل           /      /   ألظجٕع االٔل يٍ ا
 

 
 الف رة

 
 اليوم

 الف رة
   2.11من 

   9.11إل   

 الف رة
             9.01من 

   01.01إل    

 الف رة
            01.51من 

   00.51إل   

 الف رة
             00.21من 
   05.21إل  

 الف رة
             05.41من 
   0.41إل  

 الف رة
 م 0.21من 
 م 5.21إل  

 الف رة
 م 2.11من 

 م 4.11إل   

 انعجذ
  /   /  51  

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  القانون اإلداري للجامعة  
            ) الهٌكل اإلداري (  
 أ/ سهٌر عبد العال

 التوعٌة السٌاسٌة 
 د/ كلٌة الحقوق 

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 األحد
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

  نظريدفاع مدنً 
 ٌادع/ زكرٌا ع

  نظريدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االصُني
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 التوعٌة القانونٌة 
أ/ مدٌر عام الشئون 

 القانونٌة

 التوعٌة القانونٌة 
أ/ مدٌر عام الشئون 

 القانونٌة

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 الدجدجأ/ محمد 

  عملًدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 انضالصبء
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
د/ كلٌة   الطالب والجمهور
 اإلداب قسم علم نفس

سٌكولوجٌة التعامل مع 
 د/    الطالب والجمهور 

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االزثؼبء
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

         الجزاءات الطالبٌة 
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

فكرة عن شئون الطالب    
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 اخلًٛط
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 علم نفس اإلداب قسم

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 اإلداب قسم علم نفس

 التوعٌة الدٌنٌة 
 رجل دٌن من األوقاؾ

 امتحان نهاٌة الدورة 
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 /     /         اىل           /      /   يٍ  انضبَٙألظجٕع ا
 
 الف رة

 
 اليوم

 الف رة
   2.11من 

   9.11إل   

 الف رة
              9.01من 

   01.01إل   

 الف رة
             01.51من 
   00.51إل  

 الف رة
             00.21من 
   05.21إل  

 الف رة
             05.41من 
   0.41إل  

 الف رة
 م 0.21من 
 م 5.21إل  

 الف رة
 م 2.11من 

 م 4.11إل   

 انعجذ
  /   /  51  

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  القانون اإلداري للجامعة  
            ) الهٌكل اإلداري (  
 أ/ سهٌر عبد العال

 التوعٌة السٌاسٌة 
 د/ كلٌة الحقوق 

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 األحد
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

  نظريدفاع مدنً 
 عٌادع/ زكرٌا 

  نظريدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االصُني
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 التوعٌة القانونٌة 
 أ/ مدٌر عام الشئون القانونٌة

 التوعٌة القانونٌة 
 أ/ مدٌر عام الشئون القانونٌة

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 الدجدج أ/ محمد

  عملًدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 انضالصبء
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
د/       الطالب والجمهور

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

سٌكولوجٌة التعامل مع 
د/     الطالب والجمهور 

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االزثؼبء
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

         الجزاءات الطالبٌة 
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

فكرة عن شئون الطالب    
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 اخلًٛط
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 علم نفس اإلداب قسم

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 اإلداب قسم علم نفس

 التوعٌة الدٌنٌة 
 رجل دٌن من األوقاؾ

 امتحان نهاٌة الدورة 
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 /     /         اىل           /      /   يٍ  انضبنشألظجٕع ا
 
 الف رة

 
 اليوم

 الف رة
   2.11من 

   9.11إل   

 الف رة
               9.01من 
   01.01إل  

 الف رة
             01.51من 
   00.51إل  

 الف رة
             00.21من 
   05.21إل  

 الف رة
             05.41من 
   0.41إل  

 الف رة
 م 0.21من 
 م 5.21إل  

 الف رة
 م 2.11من 

 م 4.11إل   

 انعجذ
  /   /  51  

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  القانون اإلداري للجامعة  
            ) الهٌكل اإلداري (  
 أ/ سهٌر عبد العال

 التوعٌة السٌاسٌة 
 د/ كلٌة الحقوق 

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 األحد
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

  نظريدفاع مدنً 
 ٌادع/ زكرٌا ع

  نظريدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االصُني
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 التوعٌة القانونٌة 
 أ/ مدٌر عام الشئون القانونٌة

 التوعٌة القانونٌة 
 أ/ مدٌر عام الشئون القانونٌة

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 الدجدجأ/ محمد 

  عملًدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 انضالصبء
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
د/       الطالب والجمهور

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

سٌكولوجٌة التعامل مع 
 د/    الطالب والجمهور 

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االزثؼبء
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

         الجزاءات الطالبٌة 
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

فكرة عن شئون الطالب    
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 اخلًٛط
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 علم نفس اإلداب قسم

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 اإلداب قسم علم نفس

 التوعٌة الدٌنٌة 
 رجل دٌن من األوقاؾ

 امتحان نهاٌة الدورة 
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 /     /         اىل           /      /   يٍ  انساثغألظجٕع ا
 
 الف رة

 
 اليوم

 الف رة
   2.11من 

   9.11إل   

 الف رة
              9.01من 

   01.01إل   

 الف رة
             01.51من 
   00.51إل  

 الف رة
             00.21من 
   05.21إل  

 الف رة
            05.41من 
   0.41إل   

 الف رة
 م 0.21من 
 م 5.21إل  

 الف رة
 م 2.11من 

 م 4.11إل   

 انعجذ
  /   /  51  

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

)   القانون اإلداري للجامعة  
            الهٌكل اإلداري (  
 أ/ سهٌر عبد العال

 التوعٌة السٌاسٌة 
 د/ كلٌة الحقوق 

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

  نظريدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 األحد
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

توعٌة فً مجال حقوق 
االنسان  أ/ رئٌس مجلس 
 إدارة مركز الحرٌة لحقوق

 االنسان

  نظريدفاع مدنً 
 عٌادع/ زكرٌا 

  نظريدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االصُني
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 التوعٌة القانونٌة 
 أ/ مدٌر عام الشئون القانونٌة

 التوعٌة القانونٌة 
 أ/ مدٌر عام الشئون القانونٌة

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 الدجدج أ/ محمد

  عملًدفاع مدنً 
 أ/ محمد الدجدج

 انضالصبء
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
د/       الطالب والجمهور

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

سٌكولوجٌة التعامل مع 
د/     الطالب والجمهور 

 كلٌة اإلداب قسم علم نفس

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

  عملًدفاع مدنً 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 االزثؼبء
  /   /  51 

 لٌاقة بدنٌة 
 ع / عاطؾ على 

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ زكرٌا عٌاد

         الجزاءات الطالبٌة 
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

فكرة عن شئون الطالب    
 أ/ مدٌر عام شئون الطالب

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 تدرٌب عسكري
 ع/ احمد حسٌن

 اخلًٛط
  /   /  51 

 دفاع عن النفس 
 ع / عاطؾ على

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

 توعٌة أمنٌة 
 ع/ سامح مدبولً

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 علم نفس اإلداب قسم

سٌكولوجٌة التعامل مع 
الطالب والجمهور د/ كلٌة 

 اإلداب قسم علم نفس

 التوعٌة الدٌنٌة 
 رجل دٌن من األوقاؾ

 امتحان نهاٌة الدورة 
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 -االدوات المطجوبة من  خصائي األمن  ثناء الدورة :

 زي رٌا ً  -

 كشكول + قلم جاؾ  -

 -المدني  حت إشرا  إدارة االمن :االدوات المطجوبة من إدارة الد اع 

 توفٌر طفاٌة حرٌق من كل نوع  -

 توفٌر مهمات الحرٌق -

  -:وعل  لالس عانة بها  ي ال دري  العمجي  

ويةةةةةةد اسةةةةةة عنا  ةةةةةةي  ةةةةةةعل الةةةةةةدورات بالسةةةةةةادة رؤسةةةةةةاء ال طا ةةةةةةات وبعةةةةةةو ييةةةةةةادات 

  -الجامعة  ي إل اء المحاضرات وعل  له جانبين ايجابيين :

علةةةةةةةةةى تقلٌةةةةةةةةةل  حرصةةةةةةةةةاش و لةةةةةةةةةن  الجانةةةةةةةةة  االي صةةةةةةةةةاد :  الجانةةةةةةةةة  األول  -

هةةةةةةةة ر الةةةةةةةةدورات حٌةةةةةةةةر سةةةةةةةةٌتم التنسةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةع رإسةةةةةةةةاء  اقامةةةةةةةةةتكةةةةةةةةالٌؾ 

هةةةةةةة ر المحا ةةةةةةةرات علةةةةةةةى  اللقةةةةةةةاءالقطاعةةةةةةةات وبعةةةةةةةض قٌةةةةةةةادات الجامعةةةةةةةة 

مةةةةةنهم جمٌعةةةةةاش بالةةةةةدور الفعةةةةةال الةةةةة ي تقةةةةةوم بةةةةةس اإلدارة  سةةةةةبٌل التطةةةةةوع اٌمانةةةةةاش 

 العامة لألمن بجامعة بنها .

ئًٌ األمةةةةةةةةةن حٌةةةةةةةةةر أن أخصةةةةةةةةةا  انةةةةةةةةة  المعنةةةةةةةةةو الجالجانةةةةةةةةة  الثةةةةةةةةةاني :  -

ن سةةةةةةواء مةةةةةةن السةةةةةةادة رإسةةةةةةاء القطاعةةةةةةات أو ٌقةةةةةةدرون هةةةةةةإالء المحا ةةةةةةرٌ

القٌةةةةةةةادات الجامعٌةةةةةةةة وهةةةةةةة ا سةةةةةةةٌعمل علةةةةةةةى زٌةةةةةةةادة اسةةةةةةةتٌعاب اخصةةةةةةةائًٌ 

 األمن لما ٌلقى على مسامعهم . 
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  -:ِؤنهًُش األيُٛخ حءانكفب زفغصبَٛب  : 

سةةةةةةةجيما  يصةةةةةةةع  ال شةةةةةةة   ن المنشةةةةةةةأة ال ةةةةةةةي  ةةةةةةةم  أمينهةةةةةةةا  أمينةةةةةةةا  

الغيةةةةةةر مؤمنةةةةةةة  أةال عةةةةةةد   جيهةةةةةةا وسةةةةةةري ها خال ةةةةةةا  لجمؤسسةةةةةةة  و المنشةةةةةة

ين والجصةةةةةةو  ولةةةةةةعل  اةةةةةةان ر ةةةةةةع بوال ةةةةةةي  عةةةةةةد ل مةةةةةةة سةةةةةةهجة لجمخةةةةةةر

الافةةةةةاءل األمنيةةةةةة لجمنشةةةةةأة شةةةةة  وجانةةةةة  مهةةةةةم اضةةةةةا ة لججانةةةةة  البشةةةةةر  

ن لةةةةةةةدينا بعةةةةةةةو الخطةةةةةةةط إواحةةةةةةةدة ولةةةةةةةعل   ةةةةةةة لعمجةةةةةةةة همةةةةةةةا اةةةةةةةالوجهين 

  -الطموحة ل طوير  عا الجان  و  مثل  يما يج  :

تركٌةةةةةةةةةب كةةةةةةةةةامٌرات مراقبةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى البوابةةةةةةةةةات  -

الرئٌسةةةةةةةٌة واألسةةةةةةةوار ومنةةةةةةةاطق تجمةةةةةةةع الطةةةةةةةالب 

والممةةةةةةةةةرات المهمةةةةةةةةةة للمنشةةةةةةةةةؤة و لةةةةةةةةةن لتسةةةةةةةةةهٌل 

تمشةةةةةٌط المبةةةةةةانً بؤكملهةةةةةةا لتقلٌةةةةةةل الجهةةةةةةد البشةةةةةةري 

و لةةةةةن مةةةةةن خةةةةةالل ؼرفةةةةةة تحكةةةةةم رئٌسةةةةةٌة خاصةةةةةة 

ألمةةةةةةن الموجةةةةةةود بهةةةةةةا شاشةةةةةةات تعةةةةةةرض بةةةةةةإدارة ا

 الموجود بالكلٌة . 

تركٌةةةةةةةةةب كةةةةةةةةةامٌرات مراقبةةةةةةةةةة أعلةةةةةةةةةى األسةةةةةةةةةوار  -

ومحةةةةةةةةةٌط الحةةةةةةةةةرم الجةةةةةةةةةامعً والكلٌةةةةةةةةةات وكافةةةةةةةةةة 

األمةةةةةةةةةاكن الهامةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةا لرصةةةةةةةةةدأي تجةةةةةةةةةاوزات 

 وتحدٌد القائمٌن علٌها والمحر ٌن لها.

تةةةةةةوفٌر معةةةةةةدات التةةةةةةؤمٌن المطلوبةةةةةةة مثةةةةةةل بوابةةةةةةات  -

ٌص كشةةةةةةةةةةةؾ المعةةةةةةةةةةةادن االلكٌترونٌةةةةةةةةةةةة وتخصةةةةةةةةةةة

 مسالن للهروب وتعلٌة اسوار الجامعة .

 للكلٌةةةةةةاتكمبٌةةةةةةوتر علةةةةةةى مةةةةةةداخل  اجهةةةةةةزةتةةةةةةوفٌر  -

مةةةةةةدون علٌهةةةةةةا جمٌةةةةةةع اسةةةةةةماء الطةةةةةةالب المقٌةةةةةةدٌن 

بالكلٌةةةةةةةة علةةةةةةةى جمٌةةةةةةةع مسةةةةةةةتو  الفةةةةةةةرق و لةةةةةةةن 

 لكشؾ أي متسلل ؼٌر مدرج بالكلٌة . 
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تةةةةةةةوفٌر جهةةةةةةةاز كمبٌةةةةةةةوتر متصةةةةةةةل بةةةةةةةاالنتر نةةةةةةةت  -

 . لتسهٌل ارسال التقارٌر عن حالة المنشآت 

أمةةةةةةن الكلٌةةةةةةة وأخصةةةةةةائٌٌن  مجموعةةةةةةةتزوٌةةةةةةد قائةةةةةةد  -

األمةةةةةةةن الموجةةةةةةةودٌن بالمنافةةةةةةة  بةةةةةةةؤجهزة السةةةةةةةلكً 

و لةةةةةةن لسةةةةةةرعة توجةةةةةةس أخصةةةةةةائٌٌن األمةةةةةةن لمكةةةةةةان 

 الحدر . 

تةةةةةةوفٌر سةةةةةةٌارة مناسةةةةةةبة ومجهةةةةةةزة  لنقةةةةةةل فرٌةةةةةةق )  -

االزمةةةةةةةةةةات والطةةةةةةةةةةوار  ( تسةةةةةةةةةةاعدهم  ةمواجهةةةةةةةةةة

ال فةةةةةةً اسةةةةةةرع وقةةةةةةت ممكةةةةةةن إلةةةةةةى علةةةةةةى االنتقةةةةةة

 حدار . مكان األ

نظةةةةةةةةام مواجهةةةةةةةة الحرٌةةةةةةةةق و لةةةةةةةن عةةةةةةةةن تعةةةةةةةدٌل  -

مكافحةةةةةةةةةة الحرٌةةةةةةةةةق ل رجهةةةةةةةةةزأطرٌةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةتخدام 

احةةةةةةةدر مةةةةةةةن االجهةةةةةةةزة الموجةةةةةةةودة فةةةةةةةً منشةةةةةةةآت 

الجامعةةةةةةةةةةة والمتمثلةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةً اجهةةةةةةةةةةزة االنةةةةةةةةةة ار 

الموجةةةةةةودة بةةةةةةاإلدارة وبعةةةةةةض الكلٌةةةةةةات وطفاٌةةةةةةات 

 نظامةةةةةةةاش الحرٌةةةةةةةق التقلٌدٌةةةةةةةة هةةةةةةة ا النظةةةةةةةام اصةةةةةةةبح 

ن طرقةةةةةةةاش احةةةةةةةدر فةةةةةةةً حٌةةةةةةةر نةةةةةةةر  اآل اش تقلٌةةةةةةةدٌ

ائةةةةةةق تتمثةةةةةةل فةةةةةةً الرشاشةةةةةةات التةةةةةةً مواجهةةةةةةة الحر

تؽمةةةةر مكةةةةان الحرٌةةةةق بالمٌةةةةار فةةةةور ارتفةةةةاع درجةةةةة 

حةةةةةرارة المكةةةةةان إلةةةةةى مسةةةةةتو  معةةةةةٌن وفكةةةةةرة هةةةةة ر 

اجهةةةةةزة استشةةةةةعار مةةةةةزود  الرشاشةةةةةات قائمةةةةةة علةةةةةى

طفةةةةةاء ٌ ةةةةةبط هةةةةة ا الجهةةةةةاز علةةةةةى بهةةةةةا جهةةةةةاز اإل

درجةةةةةة حةةةةةرارة معٌنةةةةةة عنةةةةةدها تةةةةة وب المةةةةةادة التةةةةةً 

ر تؽلةةةةةةةق فتحةةةةةةةات الرشاشةةةةةةةات اٌةةةةةةة اناش بعمةةةةةةةل هةةةةةةة 

الرشاشةةةةةةةةةةات بصةةةةةةةةةةورة اتوماتٌكٌةةةةةةةةةةة دون تةةةةةةةةةةدخل 
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ت خاصةةةةةة فةةةةةً فتةةةةةرات آالحةةةةةد ممةةةةةا ٌحمةةةةةً المنشةةةةة

 اللٌل حٌر تكون القاعات والمكاتب مؽلقة .

ٌكةةةةةةون لةةةةةةإلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن ان العمةةةةةةل علةةةةةةى  -

 سصةةةةةةةةةةةفحة علةةةةةةةةةةةى االنترنةةةةةةةةةةةت تهةةةةةةةةةةةتم بتوجٌةةةةةةةةةةة

االرشةةةةةةةةةةادات للطةةةةةةةةةةالب والعةةةةةةةةةةاملٌن أوالش بةةةةةةةةةةؤول 

بةةةةةةة لمواكبةةةةةةة االحةةةةةةدار تكةةةةةةون هةةةةةة ر الصةةةةةةفحة بمثا

الةةةةةةةةرابط بةةةةةةةةٌن اإلدارة والطةةةةةةةةةالب تعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةةى 

الطةةةةةةالب وتنظةةةةةةٌمهم وتعةةةةةةرٌفهم بؤمةةةةةةاكنهم  ستوجٌةةةةةة

خاصةةةةةةةةة فةةةةةةةةً بداٌةةةةةةةةة العةةةةةةةةام الدراسةةةةةةةةً وأٌةةةةةةةةام 

االمتحانةةةةةات حتةةةةةى ٌةةةةةتمكن الطالةةةةةب مةةةةةن الوصةةةةةول 

إلةةةةةةةةى مكانةةةةةةةةس بسةةةةةةةةهولة وٌسةةةةةةةةر دون ازدحةةةةةةةةام أو 

تكةةةةةدس كمةةةةةا تقةةةةةوم هةةةةة ر الصةةةةةفحة بنشةةةةةر اهةةةةةداؾ 

قةةةةةةةةةةةدٌم اإلدارة العامةةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةةن وواجباتهةةةةةةةةةةةا وت

التوجٌهةةةةةةةةةات واالرشةةةةةةةةةادات ألخصةةةةةةةةةائًٌ األمةةةةةةةةةن 

كمةةةةةةا تعمةةةةةةل هةةةةةة ر الصةةةةةةفحة علةةةةةةى نشةةةةةةر احةةةةةةدر 

االبحةةةةةةةةار والوسةةةةةةةةائل فةةةةةةةةً المجةةةةةةةةاالت األمنٌةةةةةةةةة 

والةةةةةةدفاع المةةةةةةدنً ممةةةةةةا ٌزٌةةةةةةد الجةةةةةةانبٌن المعرفةةةةةةً 

 والتطبٌقً لد  أخصائًٌ األمن . 

العمةةةةةل علةةةةةى تةةةةةوفٌر المنةةةةةا  المناسةةةةةب والصةةةةةورة  -

لةةةةةن عةةةةةن المناسةةةةةبة الكرٌمةةةةةة ألخصةةةةةائًٌ األمةةةةةن و 

طرٌةةةةةةةةةةق تةةةةةةةةةةوفٌر بعةةةةةةةةةةض المكاتةةةةةةةةةةب المناسةةةةةةةةةةبة 

والمقاعةةةةةةةد و لةةةةةةةن لٌسةةةةةةةتخدمها أخصةةةةةةةائًٌ األمةةةةةةةن 

المتواجةةةةةةةةةدٌٌن علةةةةةةةةةى البوابةةةةةةةةةات بحٌةةةةةةةةةر ٌكةةةةةةةةةون 

و ةةةةةعها مناسةةةةةباش ٌعكةةةةةس شةةةةةكالش الئقةةةةةاش ألخصةةةةةائًٌ 

األمةةةةةةةةن و لةةةةةةةةن بالتنسةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةع اإلدارة الهندسةةةةةةةةٌة 
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بالجامعةةةةةةة إلبةةةةةةداء ارائهةةةةةةم واقتةةةةةةراحتهم فةةةةةةً هةةةةةة ر 

 األمور . 

مسةةةةةةةةةئولٌن بالجامعةةةةةةةةةة لتنظةةةةةةةةةٌم التنسةةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةةع ال -

ت والكلٌةةةةةةات حٌةةةةةةر أن ؤالوقائٌةةةةةةة للمنشةةةةةة ءةاأل ةةةةةةا

 ةةةةةاءة أحةةةةةد اهةةةةةم دعةةةةةائم تةةةةةؤمٌن الكلٌةةةةةات ألنهةةةةةا اإل

تعةةةةةةد أهةةةةةةم عةةةةةةائق أمةةةةةةام المتسللسةةةةةةن والمخةةةةةةربٌٌن 

كمةةةةةا انهةةةةةا تسةةةةةهل وتسةةةةةةاعد قٌةةةةةام رجةةةةةال التةةةةةةؤمٌن 

بعملهةةةةةةةم لكشةةةةةةةؾ اي تحركةةةةةةةات أو نشةةةةةةةاط معةةةةةةةادي 

  -ٌة :ر فهً تحقق المزاٌا التالؤداخل المنش

  كشةةةةةةةةةةؾ المتسةةةةةةةةةةللٌن إلةةةةةةةةةةى داخةةةةةةةةةةل

والحٌلولةةةةةةةةةة دون الةةةةةةةةةدخول  ؤرالمنشةةةةةةةةة

 ؼٌر القانونً لها .

  مراقبةةةةةةةةةةةةة تحركةةةةةةةةةةةةات المركبةةةةةةةةةةةةات

 بؤنواعها .

  ةةةةةةرورة وجةةةةةةود مولةةةةةةدات كهربةةةةةةاء 

ن هنةةةةةان ثةةةةةالر إاحتٌاطٌةةةةةة ولةةةةة لن فةةةةة

 ةةةةةةاءة سنسةةةةةةعى جاهةةةةةةدٌن أنةةةةةةواع لإل

 -لتوفٌرها وهً :

  ا اءة مستدٌمة طوال فترة الظالم

الثابتةةةةةة  عةةةةةن طرٌةةةةةق المصةةةةةابٌح

 توزٌعها التوزٌع االمثل .  عادة إو

  ا اءة مإقتة فً الحاالت الخاصة

 والطوار  .

 خةةر ا ةةاءة متحركةةة مةةن مكةةان آل

حسب ظروؾ المكان كالبطارٌةات 

 الٌدوٌة والمولدات . 
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و خيرا  ال ش   ن طموحا نا لن  ن هي  و      ند حد ما ولاننا سنسع  

باإلدارة العامة لألمن بجامعة بنها ل اون بال ما او ينا من يوة لإلر  اء 

 مثال  ويدوة  ح ع  بها ال الجامعات المصرية
 

 

 

 

 

 

 


