انجبة األٔل
ميالد ونشأة اإلدارة العامة لألمن بجامعة بنها

الصفحة

الموضوع
 -ديم .
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 -نشأة و أسيس وحدات األمن بالجامعات المصرية .
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 -اجي

ول مدير مدني بالحفاه ج

من جامعة بنها .

11

 -ثورة  52يناير .
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 -عيين مجمو ة من األمن المدني بجامعة بنها .
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 -إنسحا الحرس الجامعي من جامعة بنها .
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 -يةةرار السةةيد رئةةيس الجامعةةة ب اجي ة

ول مةةدير مةةدني لالشةةرا

جة

وحدات األمن بجامعة بنها .
 -ا الن جامعة بنها ن حاج ها لوهيفة خصائي من .
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 يرار السيد  /رئيس الجامعةة بان ةدا مةدير ةام لةإلدارة العامةة لألمةنبجامعة بنها .
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8

رمدٚى -:
عةةةةةةد اإلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن بجامعةةةةةةة بنهةةةةةةا مةةةةةةن ةةةةةةم اإلدارات المسةةةةةةاندة ال ةةةةةةي
ةةةةةةةةو ر البيئةةةةةةةةة ال عجيميةةةةةةةةة المناسةةةةةةةةبة ا منةةةةةةةةة والمطمئنةةةةةةةةة لجسةةةةةةةةادة

ضةةةةةةةةاء يئةةةةةةةةة

ال ةةةةةةةدريس ولجطةةةةةةةال و العةةةةةةةامجين بةةةةةةةاإلدارات المسةةةةةةةاندة ليةةةةةةةؤدوا دور ةةةةةةةم و واجةةةةةةةبهم
الةةةةةةوطني العهةةةةةةيم ول عزيةةةةةةز مخرجةةةةةةات ال عجةةةةةةيم مةةةةةةن اةةةةةةوادر جميةةةةةةة وإن ةةةةةةا بحثةةةةةةي و
جبية الخدمة لجمج مع ج

امل وجه.

واإلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن بجامعةةةةةةة بنهةةةةةةا عةةةةةةد مةةةةةةن ةةةةةةم اإلدارات ةةةةةة الجامعةةةةةةة
ويجةةةةةةة

ن وضةةةةةةةع مةةةةةةةن ضةةةةةةةمن الخطةةةةةةةةط والنمةةةةةةةاع ال ةةةةةةةي يجةةةةةةة ان ضةةةةةةةةمنها ى

اسةةةةةةةةةة را يجية ألى مؤسسةةةةةةةةةةة او منشةةةةةةةةةةأة سةةةةةةةةةةواء اانةةةةةةةةةةت صةةةةةةةةةةنا يه و زرا يةةةةةةةةةةة و
عجيميةةةةةةةة و ر يهيةةةةةةةة و بيئيةةةةةةةة و خدميةةةةةةةة بأشةةةةةةةاالها _ الم نو ةةةةةةةه .ألن ادارة األمةةةةةةةن
لهةةةةةةةةةا

مي هةةةةةةةةةا البالغةةةةةةةةةة ةةةةةةةةة حمايةةةةةةةةةة األ روال والمم جاةةةةةةةةةات وال يةةةةةةةةةادل وال وجيةةةةةةةةةه

واإل رشةةةةةةاد ووضةةةةةةع ال وا ةةةةةةد ونشةةةةةةر الةةةةةةو
ةةةةةةعل الخصةةةةةةائ
مهما

الويةةةةةةائ وبيةةةةةةان ال عجيمةةةةةةات الفنيةةةةةةه اةةةةةةل

لهةةةةةةعل اإلدارة جعجهةةةةةةا مةةةةةةن األ ميةةةةةةة بحيةةةةةةث يجةةةةةة

ن اخةةةةةةع حيةةةةةةزا

ال األ مال.
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انُشؤح ٔرؤظٛط ٔحداد األيٍ ثبجلبيؼبد ادلصسٚخ - :
ةةةةةةي يةةةةةةوم السةةةةةةبت الموا ةةةةةة  5101/01/52 :صةةةةةةدرت محامةةةةةةة
مججةةةس الدولةةةة ةةةي يضةةةية إخةةةرا الحةةةرس الجةةةامعي ال ةةةابع لةةةوزارة الداخجيةةةة
مةةةةن الحةةةةرم الجةةةةامعي بعةةةةد االن هةةةةاء مةةةةن المناز ةةةةات ال ةةةةي بةةةةد ت مةةةةن سةةةةنة
. 5112

ن حام مججس الدولة يضية اخرا الحرس الجامع ال ابع
لوزارة الداخجية من حرم الجامعات -:
حامت المحامة :
وال  :بإنتهةةةةةةةةةةاء الخصةةةةةةةةةةومة فةةةةةةةةةةى الطعنةةةةةةةةةةٌن رقمةةةةةةةةةةى  5545و
 5742لسنة  55ق.ع.
ثانيةةةةةةا  :بإنتهةةةةةةاء الخصةةةةةةومة فةةةةةةى الشةةةةةةق المتعلةةةةةةق بإلؽةةةةةةاء القةةةةةةرار
السةةةةةلبى باإلمتنةةةةةةاع عةةةةةةن إنشةةةةةةاء وحةةةةةةدة لألمةةةةةةن الجةةةةةةامعى بجامعةةةةةةة
القةةةةةةةةاهرة فةةةةةةةةى الطعنةةةةةةةةٌن رقمةةةةةةةةى  29491و  33299لسةةةةةةةةنة 55
ق.ع .وبقبولهمةةةةةةا شةةةةةةكالش بالنسةةةةةةبة للشةةةةةةق المتعلةةةةةةق بإلؽةةةةةةاء القةةةةةةرار
الةةةةةةةةوزار رقةةةةةةةةم  1812لسةةةةةةةةنة  1981بإنشةةةةةةةةاء وتنظةةةةةةةةٌم إدارات
حةةةةةةةرس الجامعةةةةةةةات فٌمةةةةةةةا ت ةةةةةةةمنس مةةةةةةةن إنشةةةةةةةاء إدارة للحةةةةةةةرس
الجةةةةةةةامعى داخةةةةةةةل جامعةةةةةةةة القةةةةةةةاهرة وكلٌاتهةةةةةةةا ومعاهةةةةةةةدها وفةةةةةةةى
المو ةةةةةةوع بتعةةةةةةدٌل الحكةةةةةةم المطعةةةةةةون فٌةةةةةةس لٌكةةةةةةون بإلؽةةةةةةاء هةةةةةة ا
القةةةةةرار ومةةةةةا ٌترتةةةةةب علةةةةةى لةةةةةن مةةةةةن آثةةةةةار علةةةةةى النحةةةةةو المبةةةةةٌن
باألسباب وألزمت الطاعنٌن بصفاتهم المصروفات .
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ركهٛف أٔل يدٚس يدَ ٙثبحلفبظ ػهٗ أيٍ جبيؼخ ثُٓب -:
فةةةةةةً  2111/1/15 :تةةةةةةم تكلٌةةةةةةؾ السةةةةةةٌد  /زٌةةةةةةن العابةةةةةةدٌن عبةةةةةةد العزٌةةةةةةز خلٌةةةةةةل
سةةةةةرحان مةةةةةن قبةةةةةل السةةةةةٌد االسةةةةةتا الةةةةةدكتور  /محمةةةةةد صةةةةةفوت زهةةةةةران رئةةةةةٌس الجامعةةةةةة
بالحفةةةةةاظ علةةةةةى أمةةةةةن الجامعةةةةةة بجانةةةةةب عملةةةةةس بفرٌةةةةةق المكتةةةةةب اإلعالمةةةةةً بمكتةةةةةب رئةةةةةٌس
الجامعة و لن فً وجود الحرس الجامعً .
فقةةةةةةام  /زٌةةةةةةن سةةةةةةرحان باالسةةةةةةتعانة بالعمةةةةةةال العةةةةةةاملٌن بالجامعةةةةةةة للحفةةةةةةاظ علةةةةةةى
أمةةةةةن الجامعةةةةةة بكلٌتهةةةةةا و قةةةةةام اٌ ةةةةةا ش باالسةةةةةتعانة بةةةةةبعض الطةةةةةالب مةةةةةن بكلٌاتهةةةةةا وجمٌةةةةةع
منشآتها للحفاظ على االمن دون التعارض مع محا راتهم .
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صٕزح ُٚ 55بٚس -:
الثةةةةةةةةورة المصةةةةةةةةرٌة  2111هةةةةةةةةً
ثةةةةةورة شةةةةةعبٌة سةةةةةلمٌة بةةةةةدأت ٌةةةةةوم
الثالثةةةةةةةةةةةةةةةاء ٌ 25نةةةةةةةةةةةةةةةةاٌر 2111
( )2111/1/25الموافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 21
صةةةةةةفر  1432هةةةةةةة (وكةةةةةةةان ٌةةةةةةةوم
ٌ 25ناٌر/كةةةةةةةةةةانون الثةةةةةةةةةةانً هةةةةةةةةةةو
الٌةةةةةةةةةةةوم المحةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةل
مجموعةةةةةةات الشةةةةةةباب عبةةةةةةر موقةةةةةةةع
التواصةةةةل االجتمةةةةةاعً فةةةةةٌس بةةةةةون .و لةةةةةن الٌةةةةةوم ٌوافةةةةق ٌةةةةةوم عٌةةةةةد الشةةةةةرطة فةةةةةً مصةةةةةر.
وكةةةةةةةان لةةةةةةةن احتجاجةةةةةةةا ش علةةةةةةةى األو ةةةةةةةاع المعٌشةةةةةةةٌة والسٌاسةةةةةةةٌة واالقتصةةةةةةةادٌة السةةةةةةةٌئة
وك لن على ما اعتبر فساداش فً ظل حكم الرئٌس محمد حسنً مبارن.
كةةةةةان للثةةةةةورة التونسةةةةةٌة الشةةةةةعبٌة أثةةةةةراش كبٌةةةةةرإ فةةةةةً إطةةةةةالق شةةةةةرارة الؽ ةةةةةب الشةةةةةعبً فةةةةةً
مصر.
أدت هةةةةةة ر الثةةةةةةورة إ لةةةةةةى تنحةةةةةةً الةةةةةةرئٌس محمةةةةةةد حسةةةةةةنً مبةةةةةةارن عةةةةةةن الحكةةةةةةم
فةةةةةةةةً  11فبراٌر/شةةةةةةةةباط  2111م  8 ,ربٌةةةةةةةةع األول  1432هةةةةةةةة  ,ففةةةةةةةةً السادسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن
مسةةةةةةاء الجمعةةةةةةة  11فبراٌةةةةةةر  2111م أعلةةةةةةن نائةةةةةةب الةةةةةةرئٌس عمةةةةةةر سةةةةةةلٌمان فةةةةةةً بٌةةةةةةان
قصةةةةةةٌر عةةةةةةن تخلةةةةةةةً الةةةةةةرئٌس عةةةةةةن منصةةةةةةةبس وأنةةةةةةس كلةةةةةةؾ المجلةةةةةةةس األعلةةةةةةى للقةةةةةةةوات
المسلحة بإدارة شئون البالد.
أظهةةةةةرت الثةةةةةورة مةةةةةد الحةةةةةب الكبٌةةةةةر الةةةةة ي ٌكنةةةةةس المصةةةةةرٌون لبلةةةةةدهم ,فطٌلةةةةةة
أٌةةةةةةةام الثةةةةةةةورة كةةةةةةةان الشةةةةةةةعار سةةةةةةةلمٌة ..سةةةةةةةلمٌة وكةةةةةةة لن ال تكسةةةةةةةٌر وال تخرٌةةةةةةةب .
باإل ةةةةةافة إلةةةةةى قٌةةةةةام المصةةةةةرٌٌن بتشةةةةةكٌل لجةةةةةان شةةةةةعبٌة (بعةةةةةد اختفةةةةةاء الشةةةةةرطة) لحماٌةةةةةة
البالد والعباد .
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رؼٛني أٔل رلًٕػخ يٍ األيٍ ادلدَ ٙجببيؼخ ثُٓب-:
فةةةةةةةةةةةةةةً  2111/2/21قةةةةةةةةةةةةةةرر
االسةةةةةةةتا الةةةةةةةدكتور  /محمةةةةةةةد
صةةةةةةفوت زهةةةةةةران بتعةةةةةةٌن أول
مجموعةةةةة مةةةةن مةةةةوظفً األمةةةةن
االسةةةةةةةةتا  /زٌةةةةةةةةن

بقٌةةةةةةةةادة

سةةةةةةةرحان وكةةةةةةةان عةةةةةةةددهم 11
فةةةةةةرد للعمةةةةةةل علةةةةةةى تةةةةةةؤمٌن إدارة الجامعةةةةةةة و منشةةةةةةآتها فةةةةةةً وجةةةةةةود الحةةةةةةرس الجةةةةةةامعً
وكانةةةةةةت هةةةةةة ر الخطةةةةةةوة أول شةةةةةةرارة إلنشةةةةةةاء ا إلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن فهةةةةةةم قةةةةةةاموا ببةةةةةة ل
قصةةةةةةار جهةةةةةةدهم ألثبةةةةةةات أ نهةةةةةةم قةةةةةةادرٌن علةةةةةةى العمةةةةةةل األمنةةةةةةً وأنهةةةةةةم شةةةةةةباب ٌنتظةةةةةةر
الفرصة للعمل على خدمة الوطن .
بحةةةةةةب  /زٌةةةةةةن سةةةةةةرحان وبتوجٌهاتةةةةةةس وتعلٌماتةةةةةةس بةةةةةةدأ ومةةةةةةن معةةةةةةس بالعمةةةةةةل علةةةةةةى
تؽٌٌةةةةر مفهةةةةور رجةةةةل األمةةةةن داخةةةةل الحةةةةرم الجةةةةامعً فعملةةةةوا علةةةةى تودٌةةةةد العالقةةةةة بٌةةةةةنهم
وبةةةةةٌن السةةةةةادة اع ةةةةةاء هٌئةةةةةة التةةةةةدرٌس والطةةةةةالب والعةةةةةاملٌن بالجامعةةةةةة والتعةةةةةاون معهةةةةةم
فً الحفاظ على منشؤت الجامعة .
و ةةةةةةةي يةةةةةةةوم وليجةةةةةةةة انسةةةةةةةح الحةةةةةةةرس الجةةةةةةةامعي مةةةةةةةن جامعةةةةةةةة بنهةةةةةةةا مةةةةةةةن باجيا هةةةةةةةا
ومنشآ ها .
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اَعحبة احلسض اجلبيؼ ٙيٍ جبيؼخ ثُٓب -:
فً  2111/2/ 28 :انسحبت الشرطة من مواقعها بالكامل ( اقسام – سجون ) لعمل فراغ
أمنً بالوطن ومن ثم انسةحب الحةرس الجةامعً مةن إدارة جامعةة بنهةا وكلٌاتهةا وتركةس مواقعةس
بدون ان ار أو أبالغ إدارة الجامعة مما إدا

إلى وجود فراغ أمنً بكلٌات و منشآت الجامعةة ممةا

عرض منشآت الجامعة للخطر والسرقة والنهب.
وألن جامعة بنهةا وكلٌاتهةا و منشةآتها فةً أمةاكن متفرقةة بالمحافظةة فمعظمهةا بمدٌنةة بنهةا
وأخر بمشةتهر – طةو وبع ةها بشةبرا الخٌمةة فكةان التةؤمٌن صةعب علةى الة  11فةرد وقائةدهم
ولكنهم ب لوا قصار جهدهم فً فرض الحصار األمنً على الحرم الجامعً .
من م المواي
الموي

ي عل الف رة -:

االول  :المةدن الجامعيةة بطةو  :قٌةام بعةض البلطجٌةة باالسةتٌالء علةى المدٌنةة الجامعٌةة

الخاصةةة بالجامعةةة بحةةً الزهةةور بطةةو  ----فقمنةةا نحةةن بارسةةال المجموعةةة القدٌمةةة ال ة  11فةةرد
للمحاولة على السٌطرة على الم وقةؾ فةً ظةل الفةراغ األمنةً وتةم اطةالق اعٌةرة نارٌةة وبحمةد
تمت السٌطرة علةى الموقةؾ بمسةاعدة أهةالً المنطقةة وتةم اسةتالم المبنةً وقمنةا بتعةٌن عةدد  2مةن
المجموعة لتؤمٌن المدٌنة .
الموي

الثاني  :المدينة الجامعية بافر سعد  :قٌام بعض السائقٌن بمحاولة اقتحام المدن الجامعٌةة

بنات بكفر سعد فقامت المجموعة القدٌمة باحتواء الموقؾ ومنع دخول السائقٌن للمدٌنة .
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لررساز انعررٛد /زئررٛط اجلبيؼررخ ثزكهٛررف أٔل يرردٚس يرردَٙ

نإلشساف ػهٗ ٔحداد األيٍ جببيؼخ ثُٓب -:

فةةةً تةةةارٌ  2111/1/15 :قةةةرر السةةةٌد رئةةةٌس الجامعةةةة االسةةةتا

الةةةدكتور  /محمةةةد

صةةةفوت زهةةةران تكلٌةةةؾ السةةةٌد  /زٌةةةن العابةةةدٌن عبةةةد العزٌةةةز خلٌةةةل سةةةرحان باإلشةةةراؾ علةةةى
وحدة االمن الجامعً بقرار رقم . 914
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وئٌة من القرار .
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اػالٌ جبيؼخ ثُٓب ػٍ حبجزٓب نٕظٛفخ أخصبئ ٙأيٍ -:
بيانات اإل الن ج المويع اإللا روني بجامعة بنها
عجن جامعة بنها داخجيا ن حاج ها إل عيين " خصائ من" من العاور واإلناث لجعمل
بإدارة األمن "بماا أة شامجة" وياون الم دمين من الم يمين بمحا هة ال جيوبية
وال :الشروط الواج




وا ر ا:-

الحصول ج مؤ ل ال
شهادة أدية الخدمة العسارية و اإل فاء منها.
السن ال يزيد ن  22سنة من اريخ اإل الن.

دم الطجبات بإدارة الجامعة ببنها بإسم السيد األس اع الدا ور  /رئيس الجامعة ومر
به صور المس ندات اال ية:

.0
.5
.2
.4
.2

شهادة المؤ ل الدراسي.
شهادة الميالد (امبيو ر (.
الموي من الخدمة العسارية.
بطاية الريم ال ومي.
صحيفة الحالة الجنائية.

دم الطجبات ي الف رة من  5100/2/2وح ي  5100/2/05لن يج فت الي الطجبات
الساب ديمها يبل و بعد صدور عا اإل الن.

تقدم للوظٌفة أكثر من  7511شخص من المإهالت العلٌا لعمل االختبارات الالزمة
بمالعب كلٌة التربٌة الرٌا ٌة اشرؾ علٌها لجنس معٌنة من قبل السٌد الدكتور  /رئٌس الجامعة
تمت التصفٌة إلى حوالً  5111شخص ثم إلى  1111شخص ثم إلى  551شخص تمت الموافقة
علٌهم على ان ٌتم تعٌٌنهم بصفة مإقتة تدرٌجٌا ش على دفعات  ......فتم تعٌٌن  151أخصائً أمن
كؤول دفعة فً . 2111/6/2

األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر
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لرررساز انعرررٛد  /زئرررٛط اجلبيؼرررخ ثبَزرررداة يررردٚس ػررربو

نإلدازح انؼبيخ نأليٍ-:
صىرة ضىئيت مه القرار .
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