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  هعري  األمن و  سيما 

 

 : definition of security عري  األمن -0

فليعبدددددد  ا قةةةةةةال تعةةةةةةالى    األمةةةةةةن فةةةةةةى تعرٌفةةةةةةس اللؽةةةةةةو  المجةةةةةةرد هةةةةةةو نقةةةةةةٌض الخةةةةةةوؾ , 

دددددوعط  *رب   م   ددددد   ددددد     دددددو    ط*هدددددبا البيددددد ط الدددددبن  ُ عع  دددددم      ددددد      ) سةةةةةورة قةةةةةرٌ     ُ  

 (.4,3آٌة 

والبةةةةةاحثٌن فةةةةةى مجةةةةةال الدراسةةةةةات األمنٌةةةةةة فةةةةةى و ةةةةةع وقةةةةةد إختلفةةةةةت اتجاهةةةةةات المفكةةةةةرٌن 

 تعرٌؾ شامل لألمن لتؤثٌر موقع كال منهم وإختالؾ زاوٌة نظرر إلٌس :

فقةةةةةةد عرفةةةةةةس الةةةةةةبعض بؤنةةةةةةس ) شةةةةةةعور وإجةةةةةةراء ( أو هةةةةةةو ) المنةةةةةةع وال ةةةةةةبط ( فةةةةةةالمنع  -

وثٌةةةةةةةق الصةةةةةةةلة بالشةةةةةةةعور وهةةةةةةةو وإن كةةةةةةةان أجةةةةةةةراء إال إنةةةةةةةس موجةةةةةةةس بالدرجةةةةةةةة األولةةةةةةةى 

من بةةةةةةةل وحصةةةةةةةادر األول إحسةةةةةةةاس بةةةةةةةا لطمؤنٌنةةةةةةةة , وال ةةةةةةةبط إلحةةةةةةةدار الشةةةةةةةعور بةةةةةةةاأل

الحةةةةق إلهتةةةةزاز الشةةةةعور بةةةةاألمن فهةةةةو بالدرجةةةةة األولةةةةى إجةةةةراء موجةةةةس إلةةةةى فعةةةةل  ةةةةار 

بةةةةةالمجتمع أكثةةةةةر مةةةةةن توجهٌهةةةةةس إلحةةةةةدار شةةةةةعور بةةةةةاألمن ألنةةةةةس فةةةةةى كثٌةةةةةر مةةةةةن الظةةةةةروؾ 

قةةةةد ٌةةةةتم ال ةةةةبط وٌبقةةةةى الشةةةةعور فةةةةى تؤرجحةةةةس فاقةةةةدا لإلتةةةةزان األمنةةةةى حتةةةةى ٌةةةةؤتى إجةةةةراء 

 . لمنعا

كةةةةة لن ٌةةةةة هب الةةةةةبعض إلةةةةةى أن األمةةةةةن هةةةةةو   كةةةةةل ماٌطمةةةةةؤن الفةةةةةرد علةةةةةى مالةةةةةس ونفسةةةةةس  -

  وتحقٌقةةةةةاش لةةةةة لن ٌتعةةةةةٌن علةةةةةى اإلدارة أن تعمةةةةةل علةةةةةى صةةةةةون األمةةةةةن فةةةةةى الدولةةةةةة بمنةةةةةع 

 الجرٌمة قبل وقوعها

وحفةةةةةةةظ النظةةةةةةةام بإتخةةةةةةةا  التةةةةةةةدابٌر التةةةةةةةى تحةةةةةةةول دون اإلخةةةةةةةالل بسةةةةةةةٌر الحٌةةةةةةةاة العامةةةةةةةة 

 وإ طرابها . 

 صنع الطبٌعة أم من صنع اإلنسان  الكوارر العامة سواء كانت منوبدرء 

( هةةةةةةو الحالةةةةةةة التةةةةةةى ٌكةةةةةةون فٌهةةةةةةا  securityكمةةةةةةا عرفةةةةةةس الةةةةةةبعض بؤنةةةةةةس : األمةةةةةةن )  -

أو بعٌةةةةةةداش عةةةةةةن خطةةةةةةر ٌتهةةةةةةددر . والواقةةةةةةع أن األمةةةةةةن قبةةةةةةل أن  –اإلنسةةةةةةان محمٌةةةةةةا  ةةةةةةد 
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مةةةةةةن  ٌكةةةةةةون تلةةةةةةن الحالةةةةةةة فهةةةةةةو إحسةةةةةةاس ٌتملةةةةةةن اإلنسةةةةةةان , هةةةةةةو اإلحسةةةةةةاس بةةةةةةالتحرر

   1الخوؾ , الخوؾ من أ  خطر ٌواجهس 

وعرفس البعض بؤنس الشعور بالطمؤنٌنة ال   ٌتحقق من خةالل رعاٌةة الفةرد والجماعةة ووقاٌتهمةا  -

من الخروج على قواعد ال بط اإلجتماعى من خةالل ممارسةة الةدور الوقةائى والقمعةى والعالجةى 

  2الكفٌل بتحقٌق ه  ر المشاعر .

  Divisions and Branches of security: و رو ه  سيمات األمن  -0

تتعةةةةةةةةدد تقسةةةةةةةةٌات األمةةةةةةةةن بتعةةةةةةةةدد نطاقاتةةةةةةةةس , وأهدافةةةةةةةةس , ومجةةةةةةةةاالت تةةةةةةةةؤثٌرر , فمنهةةةةةةةةا 

 الجؽرافٌة والمو وعٌة ومنها , النفسٌة واإلجتماعٌة :

 : ال  سيم الجغرا   -5

 إ ا نظرنا إلى األمن من منظور جؽرافى نرار ٌت من :

كةةةةةن تعرٌفةةةةةس بؤنةةةةةس   حماٌةةةةةة كٌةةةةةان الدولةةةةةة مةةةةةن التهدٌةةةةةدات : والةةةةة   ٌم األمةةةةةن ال ةةةةةوم * 

فةةةةةةى الةةةةةةداخل أو مةةةةةةن الخةةةةةةارج , إلٌجةةةةةةاد الظةةةةةةروؾ المالئمةةةةةةة لكةةةةةةى تةةةةةةتمكن الدولةةةةةةة مةةةةةةن 

تحقٌةةةةةةةق اهةةةةةةةدافها القومٌةةةةةةةة . وهةةةةةةةو فةةةةةةةى نفةةةةةةةس الوقةةةةةةةت تةةةةةةةؤمٌن الدولةةةةةةةة داخلٌةةةةةةةاش ودفةةةةةةةع 

التهدٌةةةةةةدات الخارجٌةةةةةةة عنهةةةةةةا , بمةةةةةةا ٌكفةةةةةةل لشةةةةةةعبها التقةةةةةةدم واإلزدهةةةةةةار , وهةةةةةةو أٌ ةةةةةةاش 

موعةةةةةةة التةةةةةةدابٌر التةةةةةةى تتخةةةةةة ها الدولةةةةةةة لةةةةةةدعم أنشةةةةةةطتها الرئٌسةةةةةةٌة وقةةةةةةدراتها علةةةةةةى مج

 حماٌة مصالحها المشروعة وقٌمها

. وهةةةةةةةو بةةةةةةة لن المفهةةةةةةةوم تتعةةةةةةةدد جوانبةةةةةةةس وتخةةةةةةةتلط فٌةةةةةةةس الجوانةةةةةةةب اإلجرائٌةةةةةةةة لألمةةةةةةةن 

بالجوانةةةةةةب المو ةةةةةةوعٌة لةةةةةةس , وتتةةةةةةدخل فٌةةةةةةس عوامةةةةةةل مختلفةةةةةةة مةةةةةةن سٌاسةةةةةةٌة وإقتصةةةةةةادٌة 

   3 لن وعسكرٌة وإجتماعٌة وؼٌر 

 

 

 

                                                
1
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 ق 155لص1895لال ألهر  ل
2
 ق 32لص1881الريألضامأل  حسي  اب هللا لإ ار  ا    فد الم م الكبرن قالمر ز العربد لل راقألن ا  مية  ال  ريب ل  
3
 ق 66لص1895 م  ح  وقد قا    ال و د  ا    ال مألاد ال  لد ق  ار الم ضة العربية ال ألهر  ل 
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  ه عري  األمن و  سيما

كمةةةةا ٌعةةةةرؾ بؤنةةةةس   الجهةةةةد الٌةةةةومى الةةةة   ٌصةةةةدر مةةةةن الدولةةةةة لتنمٌةةةةة أنشةةةةطتها الرئٌسةةةةٌة 

واإلجتماعٌةةةةةةةةة ودفةةةةةةةةع أ  تهدٌةةةةةةةةد أو تعوٌةةةةةةةةق أو  –السٌاسةةةةةةةةٌة والعسةةةةةةةةكرٌة واإلقتصةةةةةةةةادٌة 

  4إ رار بتلن األنشطة  

وهةةةةةةو الةةةةةةة   ٌعنةةةةةةى بةةةةةةاألمن المشةةةةةةةترن لمجموعةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةةدول  : األمةةةةةةن اإليجيمةةةةةة  -*

 تشترن بالجوار والمصالح والتارٌ  فى نطاق جؽرافى واحد .

: وهةةةةةةةو الةةةةةةة   ٌعنةةةةةةةى بةةةةةةةؤمن مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن دول العةةةةةةةالم المكونةةةةةةةة  األمةةةةةةةن الةةةةةةةدول  -*

للجماعةةةةةةة البشةةةةةةرٌة علةةةةةةى ظهةةةةةةر هةةةةةة ا الكةةةةةةون فةةةةةةى كةةةةةةل مةةةةةةاٌتعلق بمصةةةةةةالحها اإلنسةةةةةةانٌة 

 رها ونمائها وتطورها .المشتركة وركائز إستقرا

: بؤنةةةةةس    لةةةةةن النظةةةةةام الةةةةة   ٌهةةةةةدؾ إلةةةةةى تحقٌةةةةةق السةةةةةلم  ويعةةةةةر  األمةةةةةن الجمةةةةةا   -*

واألمةةةةةن الةةةةةدولى عةةةةةن طرٌةةةةةق تكةةةةةاتؾ الةةةةةدول المحبةةةةةة للسةةةةةالم و لةةةةةن فةةةةةى إطةةةةةار تنظةةةةةٌم 

للوقةةةةةوؾ فةةةةةى وجةةةةةس أ  دولةةةةةة تلجةةةةةؤ إلةةةةةى إنتهةةةةةان هةةةةة ا السةةةةةلم أو تعمةةةةةل علةةةةةى  –دولةةةةةى 

 5ة التى تإد  إلى الحد من ه ر اإلنتهاكات .تهدٌد ر وإتخا  التدابٌر الجماعٌ

 

وإ   ا نظرنةةةةةةةةا لألمةةةةةةةةن مةةةةةةةةن منظةةةةةةةةور مو ةةةةةةةةوعى , فسةةةةةةةةوؾ  : ال  سةةةةةةةةيم الموضةةةةةةةةو  

 نرار ٌت من قسمٌن رئٌسٌٌن :

 األمن الخا   ,األمن العام 

فهةةةةةةو  لةةةةةةن الفةةةةةةرع مةةةةةةن فةةةةةةروع األمةةةةةةن الةةةةةة   ٌهةةةةةةتم بالجوانةةةةةةب  :  مةةةةةةا األمةةةةةةن العةةةةةةام

المو ةةةةةةةةةةوعٌة فةةةةةةةةةةى نشةةةةةةةةةةاطات الدولةةةةةةةةةةة أو األفةةةةةةةةةةراد أو المإسسةةةةةةةةةةات أو الجماعةةةةةةةةةةات 

 اإلنسانٌة على إطالقها .

 

 

                                                
4
 ق 65 حم  اب  الكري  نألفع ل  ر ع قألبق لص 
5
 ق 165نشان المألم ال جلد ل ر ع قألبقلص 
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 وين سم إل   دة  يسام :

: ٌعنةةةةةةى الةةةةةةنظم والخطةةةةةةط واإلجةةةةةةراءات التةةةةةةى  األمةةةةةةن اإلي صةةةةةةادى -

...  -سسةةةةةةةة المإ –الشةةةةةةةركة –تةةةةةةةدفع الجماعةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةانٌة )الدولةةةةةةةة 

إلةةةةةةةة  ( إلةةةةةةةةى تحقٌةةةةةةةةق وحماٌةةةةةةةةة أهةةةةةةةةدافها  اإلقتصةةةةةةةةادٌة وبحسةةةةةةةةن 

إدارتهةةةةةةةةةةا لمواردهةةةةةةةةةةا وإسةةةةةةةةةةتثماراتها المادٌةةةةةةةةةةة والبشةةةةةةةةةةرٌة وإدارة 

إتفاقاتهةةةةةا مةةةةةن أجةةةةةل متابعةةةةةة نموهةةةةةا وتطورهةةةةةا وتلبٌةةةةةة إحتٌاجاتهةةةةةا 

 وحماٌة كٌانها اإلقتصاد  والمالى .

: هةةةةةةةو الةةةةةةةنظم والخطةةةةةةةط واإلجةةةةةةةراءات التةةةةةةةى  األمةةةةةةةن السياسةةةةةةة  -

تحمةةةةةى الكٌةةةةةان السٌاسةةةةةى للدولةةةةةة ونظةةةةةم الحكةةةةةم بهةةةةةا , والمحافظةةةةةة 

 على ثبات شرعٌة النظام والحكم .

هةةةةةو الةةةةةنظم والخطةةةةةط واإلجةةةةةراءات التةةةةةى تةةةةةدعم  : األمةةةةةن الجنةةةةةائ  -

وتإكةةةةةةةد وتحةةةةةةةافظ علةةةةةةةى تنفٌةةةةةةة  القةةةةةةةوانٌن المطبقةةةةةةةة فةةةةةةةى الدولةةةةةةةة 

د الجةةةةةةةةرائم وو ةةةةةةةةع بفاعلٌةةةةةةةةة وتةةةةةةةةؤثٌر , والتةةةةةةةةى تت ةةةةةةةةمن تحدٌةةةةةةةة

 العقوبات و بط حركة النشاط اإلنسانى فى المجتمع .

: هةةةةةةةو الةةةةةةةنظم والخطةةةةةةةط واإلجةةةةةةةراءات التةةةةةةةى  األمةةةةةةةن اإلج مةةةةةةةا   -

 تحمى البنٌان اإلجتماعى والدٌنى والعقائد  للمجتمع . 

: فهةةةةةو لةةةةةن الفةةةةةرع مةةةةةن فةةةةةروع األمةةةةةن الةةةةة   ٌهةةةةةتم بو ةةةةةع القواعةةةةةد   مةةةةةا األمةةةةةن الخةةةةةا 

 مةةةةةةةن  – مةةةةةةةن األ ةةةةةةةراد ن علةةةةةةةوم األمةةةةةةةن مثةةةةةةةل   والةةةةةةةنظم لنوعٌةةةةةةةات متخصصةةةةةةةة مةةةةةةة

 .األمن الصنا    – من المعجومات  –المنشئات 

: كمةةةةةةةا ٌمكةةةةةةةن تقسةةةةةةةٌم األمةةةةةةةن مةةةةةةةن  ال  سةةةةةةةيم النفسةةةةةةة  واإلج مةةةةةةةا   -

  6مفهوم نفسى أجتماعى إلى* أمن شعور  , *وأمن إجرائى .

المقصةةةةةةود بةةةةةةس هةةةةةةو إحسةةةةةةاس الفةةةةةةرد والجماعةةةةةةة  األمةةةةةةن الشةةةةةةعورى : -

ى قمةةةةةة هةةةةة ر البشةةةةةرٌة بإشةةةةةباع دوافعهةةةةةا المادٌةةةةةة والمعنوٌةةةةةة وٌةةةةةؤتى علةةةةة

 الدوافع الدافع لألمن.

 

                                                
6
 28 حم  اب  الكري  نألفع ل ر ع قألبق لص 
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 خصائصه :  -0

فةةةةةا ألمةةةةةن واإلحسةةةةةاس بةةةةةس ٌتطةةةةةور مةةةةةن زمةةةةةان إلةةةةةى آخةةةةةر ومةةةةةن :  ال طةةةةةور -

مكةةةةةان إلةةةةةى مكةةةةةان آخةةةةةر فةةةةةى نفةةةةةس الزمةةةةةان فمةةةةةا ٌخةةةةةاؾ منةةةةةس الفةةةةةرد فةةةةةى 

 بس فى شبابس أو شٌخوختس ا ٌحسعمالطفولة ٌختلؾ 

عنةةةةةةد إقتةةةةةةراب الخطةةةةةةر الةةةةةة   ٌولةةةةةةد الشةةةةةةعور بعةةةةةةدم اإلحسةةةةةةاس  : العا يةةةةةةة -

بةةةةةاألمن مةةةةةن إنسةةةةةان معةةةةةٌن ب اتةةةةةس تالحةةةةةظ إخةةةةةتالؾ سةةةةةلون الفةةةةةرد عمةةةةةا إ ا 

 كان ها الخطر بعٌداش عنس .

: اإلحسةةةةةاس بةةةةةالخوؾ نسةةةةةبى فةةةةةإن مةةةةةاٌثٌر الخةةةةةوؾ لةةةةةد  فةةةةةرد قةةةةةد  النسةةةةةبية -

 الٌثٌرر فى أ  فرد آخر بنفس الدرجة .

: األمةةةةةةن والخةةةةةةوؾ إحسةةةةةةاس فطةةةةةةر  ٌولةةةةةةد مةةةةةةع اإلنسةةةةةةان و لةةةةةةن  الفطريةةةةةةة -

ألنةةةةةةس ٌكةةةةةةون دائمةةةةةةاش إشةةةةةةباع لدوافعةةةةةةس الع ةةةةةةوٌة والنفسةةةةةةٌة المخلوقةةةةةةة فٌةةةةةةس 

 بالفطرة .

 :مها رل  -5

مةةةةةن الصةةةةةعب القٌةةةةةاس واإلمسةةةةةان  األمةةةةةن الشةةةةةعور  هةةةةةو إحسةةةةةاس لةةةةة ا فإنةةةةةس

بةةةةةةس إال أن هنةةةةةةان ظةةةةةةواهر مادٌةةةةةةة ملموسةةةةةةة تةةةةةةدل علةةةةةةى اإلحسةةةةةةاس بةةةةةةاألمن 

فةةةةةةٌمكن عةةةةةةن طرٌةةةةةةق اإلحصةةةةةةاءات الجنائٌةةةةةةة الموجةةةةةةودة فةةةةةةى زمةةةةةةن محةةةةةةدد 

وفةةةةةى مكةةةةةان محةةةةةدد معرفةةةةةة مةةةةةاإ ا كةةةةةان الشةةةةةعور بةةةةةاألمن متةةةةةوافر فةةةةةى هةةةةة ا 

 المكان وفى ه ا الزمان المحدد ام ال وبؤ  نسبة .

 :  األمن اإلجرائ 

ةةةةةةة   الم صةةةةةةةود بةةةةةةةه خ  ت  : مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن اإلجةةةةةةةراءات والقواعةةةةةةةد التةةةةةةةى ت 

لتحقٌةةةةةةةق األمةةةةةةةن أو هةةةةةةةو الجهةةةةةةةد المةةةةةةةنظم الةةةةةةة   ٌصةةةةةةةدر عةةةةةةةن المجتمةةةةةةةع 

إلشةةةةةةةباع دوافةةةةةةةع األفةةةةةةةراد بةةةةةةةس أو لةةةةةةةرد العةةةةةةةدوان عةةةةةةةنهم أو عةةةةةةةن كٌةةةةةةةان 

 كلها وت طلع بس قٌا دة الجماعة  الجماعة

 



 25                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 خصائصه :

واإلجةةةةةةةراءات األمنٌةةةةةةةة أشةةةةةةةٌاء مو ةةةةةةةوعٌة وٌعنةةةةةةةى  لةةةةةةةن أن القواعةةةةةةةد  الموضةةةةةةةو ية :

 تطبق على جمٌع األفراد داخل المجتمع دون إستثناء .
القواعةةةةةةد واإلجةةةةةةراءات األمنٌةةةةةةة التةةةةةةى تحقةةةةةةق الشةةةةةةعور بةةةةةةاألمن تتمٌةةةةةةز  الثبةةةةةةات النسةةةةةةب  :

بالثبةةةةات النسةةةةةبى فهةةةةى مو ةةةةةوعة منةةةة  أزمنةةةةةة بعٌةةةةدة والتؽٌةةةةةر الةةةة   ٌحةةةةةدر فٌهةةةةا ٌحةةةةةدر 

 ل ا فهى ثابتة ثبات نسبى .على فترات متباعدة نتٌجة التطور 
 فالقواعد واألجراءات األمنٌة تكون دائما مكتسبة من داخل المجتمع  اإلا سا  :

األمةةةةةةةةن اإلجرائةةةةةةةةى كمةةةةةةةةا سةةةةةةةةبق أن أو ةةةةةةةةحنا مجموعةةةةةةةةة مةةةةةةةةن القواعةةةةةةةةد  مهةةةةةةةةا رل :

واإلجةةةةةةراءات المادٌةةةةةةة الملموسةةةةةةة التةةةةةةى تحقةةةةةةق الشةةةةةةعور بةةةةةةاألمن لةةةةةة ا فإنةةةةةةس مةةةةةةن السةةةةةةهل 

رائةةةةةةةى داخةةةةةةةل مجتمةةةةةةةع معةةةةةةةٌن وٌكةةةةةةةون  لةةةةةةةن بتتبةةةةةةةع جةةةةةةةداش قٌةةةةةةةاس تواجةةةةةةةد األمةةةةةةةن اإلج

اإلحصةةةةةائٌات الجنائٌةةةةةة فةةةةةى مكةةةةةان محةةةةةدد فةةةةةى زمةةةةةن محةةةةةدد فةةةةةإ ا زادت الجةةةةةرائم دل  لةةةةةن 

علةةةةةى  ةةةةةعؾ اإلجةةةةةراءات والقواعةةةةةد األمنٌةةةةةة وبالتةةةةةالى أصةةةةةبح األمةةةةةن اإلجرائةةةةةى مهتةةةةةز 

 والعكس صحٌح .

ا عالقةةةةةة العالقةةةةةة بةةةةةٌن األمةةةةةن الشةةةةةعور  واألمةةةةةن اإلجرائةةةةةى : ٌمكةةةةةن التعبٌةةةةةر عنهةةةةةا بؤنهةةةةة

 تالزم وتكامل فال ٌتصور أحدهما دون اآلخر .
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  هدد اما ية المنشأة الهامة واألخطار ال   

 

 :  عري  المنشأة الهامة  و الحيوية و نوا ها -0

هةةةةةةةى كةةةةةةةل منشةةةةةةةؤة , عقةةةةةةةارات  أو أرا ةةةةةةةى ومةةةةةةةا ٌلحةةةةةةةق بهةةةةةةةا مةةةةةةةن اآلت ومعةةةةةةةدات  -

اإلجتماعٌةةةةةةةة أو ووثةةةةةةةائق مخصصةةةةةةةة للخةةةةةةةدمات العامةةةةةةةة بكافةةةةةةةة صةةةةةةةورها اإلقتصةةةةةةةادٌة أو 

وسةةةةةةةةواء أكانةةةةةةةةت هةةةةةةةة ر المنشةةةةةةةةئات  عالمٌةةةةةةةةة أو  ات التةةةةةةةةؤثٌر الةةةةةةةةدولى ,السٌاسةةةةةةةةٌة أو اإل

 مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص أو لدولة أجنبٌة أو لمنظمة دولٌة .

مةةةةةن حٌةةةةةر  –وٌمكةةةةةن تصةةةةةنٌؾ هةةةةة ر المنشةةةةةئات إلةةةةةى عةةةةةدة أنةةةةةواع :  مةةةةةن حٌةةةةةر أهمٌتهةةةةةا 

 تى تإدٌها .من حٌر الخدمة ال –ا الجهة المكلفة بحماٌته

 :  من حيث   مي ها - 

تختلةةةةةةؾ مةةةةةةد  أهمٌةةةةةةة المنشةةةةةةئات عةةةةةةن بع ةةةةةةها تبعةةةةةةاش لمةةةةةةا تقدمةةةةةةس لجمةةةةةةاهٌر 

المةةةةةةواطنٌن وللدولةةةةةةة عمومةةةةةةاش مةةةةةةن خةةةةةةدمات , وتتناسةةةةةةب أهمٌةةةةةةة المنشةةةةةةؤة مةةةةةةع 

حجمهةةةةةا أو مةةةةةع مةةةةةا تحتوٌةةةةةس مةةةةةةن أسةةةةةرار سٌاسةةةةةٌة أو عسةةةةةكرٌة أو إقتصةةةةةةادٌة 

منشةةةةئات ئات تبعةةةةاش لهةةةة ا المنطةةةةق إلةةةةى شةةةةتتعلةةةةق بالدولةةةةة نفسةةةةها ولةةةة ا تقسةةةةم المن

 حيوية  ومنشئات غير حيوية .

 وهةةةةةى التةةةةةى تقةةةةةدم لجمةةةةةاهٌر المةةةةةواطنٌن والدولةةةةةةة  : المنشةةةةةئات الحيويةةةةةة

عمومةةةةةاش خةةةةةدمات هامةةةةةة وٌةةةةةإثر توقةةةةةؾ نشةةةةةاطها علةةةةةى إسةةةةةتقرار الةةةةةبالد 

إقتصةةةةةةةةادٌاش وسٌاسةةةةةةةةٌاش وإجتماعٌةةةةةةةةاش وٌنةةةةةةةةدرج تحةةةةةةةةت هةةةةةةةة ا النةةةةةةةةوع مةةةةةةةةن 

 المنشئات 

مطةةةةةةةةةارات والمةةةةةةةةةوانى ودور الحكومةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةانى الةةةةةةةةةوزارات وال

ومحطةةةةةةةات تولٌةةةةةةةد الكهربةةةةةةةاء ومحةةةةةةةوالت الكهربةةةةةةةاء ومحطةةةةةةةات 

السةةةةةةةكن الحدٌدٌةةةةةةةة ومتةةةةةةةرو اآلنفةةةةةةةاق ومحطةةةةةةةات تنقٌةةةةةةةة المٌتةةةةةةةس 

ومحطةةةةةةةةات اإلرسةةةةةةةةةال اإل اعةةةةةةةةى والتلٌفزٌةةةةةةةةةونى والسةةةةةةةةةنتراالت 
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ودور الصةةةةةةةةةحؾ وأجهةةةةةةةةةزة اإلعةةةةةةةةةالم ومسةةةةةةةةةتودعات البتةةةةةةةةةرول 

واإنفةةةةةةةةاق  ومعامةةةةةةةةل التكرٌةةةةةةةةر والسةةةةةةةةدود والقنةةةةةةةةاطر والكبةةةةةةةةار 

 ومراكز البحر العلمى والمفاعالت ال رٌة 

 وهةةةةةةةى جمٌةةةةةةةع المنشةةةةةةةئات التةةةةةةةى التنةةةةةةةدرج : المنشةةةةةةةئات غيةةةةةةةر الحيويةةةةةةةة

تحةةةةت النةةةةوع السةةةةةابق و لةةةةن لقلةةةةةة مةةةةا تقدمةةةةةس مةةةةن خدمةةةةةة عامةةةةة أو عةةةةةدم 

 أهمٌة ماتنتجس .

 : من حيث الجهة الماجفة بحماي ها- 

راتٌجٌة منشةةةةةةةئات أو أهةةةةةةةداؾ عسةةةةةةةكرٌة وهةةةةةةةى  ات صةةةةةةةفة أو أهمٌةةةةةةةة إسةةةةةةةت -

جوٌةةةةةة  –وٌتةةةةةولى الةةةةةدفاع عنهةةةةةا القةةةةةوات المسةةةةةلحة  قواعةةةةةد عسةةةةةكرٌة بحرٌةةةةةة 

 معسكرات  –مطارات عسكرٌة  –

منشةةةةةةئات أو أهةةةةةةداؾ حٌوٌةةةةةةة تتةةةةةةولى الةةةةةةدفاع عنهةةةةةةا القةةةةةةوات المسةةةةةةلحة وهةةةةةةى  -

التةةةةةةةى لهةةةةةةةا إرتبةةةةةةةاط , وتةةةةةةةؤثٌر كبٌةةةةةةةر علةةةةةةةى اإلقتصةةةةةةةاد القةةةةةةةومى   المصةةةةةةةانع 

   .الخزانات والسدود على األنهار  –الحربٌة 

 منشئات الحراسات المشددة و   نو ان : -

  منشةةةةةئات تتةةةةةولى حماٌتهةةةةةا قةةةةةوات أمةةةةةن خاصةةةةةة إلحتٌاجهةةةةةا إلةةةةةى أفةةةةةراد

مةةةةةةدربٌن علةةةةةةى درجةةةةةةة عالٌةةةةةةة مةةةةةةن اللٌاقةةةةةةة والكفةةةةةةاءة فةةةةةةى التةةةةةةدرٌب   

 لوماسٌة والقنصلٌات ...  مقار البعثات الدب –المطارات الدولٌة 

  منشةةةةةةةئات تتةةةةةةةولى حماٌتهةةةةةةةا قةةةةةةةوات األمةةةةةةةن المحلةةةةةةةى وتمثةةةةةةةل معظمهةةةةةةةا

والمةةةةةةةةدن – والمستشةةةةةةةةفٌات – كالجامعةةةةةةةةاتمرافةةةةةةةةق الخدمةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة   

 السنتراالت الرئٌسٌة. . – الجامعٌة  

منشةةةةةةئات ٌتةةةةةةولى حماٌتهةةةةةةا أصةةةةةةحابها أو حراسةةةةةةتها علةةةةةةى نفقةةةةةةاتهم الخاصةةةةةةة 

 ة .عن طرٌق األمن الخاص وهى أقل من أهمٌة من المنشئات السابق
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 من حيث الخدمة ال    ؤديها : - 

ٌمكةةةةةن تقسةةةةةٌم المنشةةةةةئات الهامةةةةةة مةةةةةن حٌةةةةةر الؽةةةةةرض أو الخدمةةةةةة المخصصةةةةةة مةةةةةن أجلهةةةةةا 

 إلى :

 منشئات مخصصة لجخدمات العامة : -

وهةةةةى تلةةةةن المنشةةةةئات التةةةةى تقةةةةةدم خدمةةةةة عامةةةةة ومنفعةةةةة لجمةةةةةاهٌر  

المةةةةةةةةةةواطنٌن مثةةةةةةةةةةل   محطةةةةةةةةةةات الكهربةةةةةةةةةةاء وشةةةةةةةةةةبكات المٌةةةةةةةةةةار 

والصةةةةةةةةرؾ والؽةةةةةةةةاز والقنةةةةةةةةاطر والسةةةةةةةةدود والخزانةةةةةةةةات واألنفةةةةةةةةاق 

 والسكن الحدٌدٌة   .

 :  منشئات  خدم اإلي صاد ال وم  -

 وهةةةةةى التةةةةةى تملكهةةةةةا الوحةةةةةدات اإلنتاجٌةةةةةة بالدولةةةةةة وتةةةةةإثر تةةةةةؤثٌراش 

مباشةةةةةةراش علةةةةةةى إٌةةةةةةرادات وإقتصةةةةةةادٌات الةةةةةةبالد كالمصةةةةةةانع الهامةةةةةةة 

 والمنشئات البترولٌة ومراكز األبحار .

 : منشئات إ المية -

مثةةةةةةةةةةةل محطةةةةةةةةةةةات اإل اعةةةةةةةةةةةة والتلٌفزٌةةةةةةةةةةةون ودور الصةةةةةةةةةةةحؾ  

 واإلعالم .

 :  مبان  الوزارات واألجهزة الحاومية ال ابعة لها -

 األقسام المحاكم . –ٌرٌات األمن مد

 اديةةةةةةةة  ا سةةةةةةة  صةةةةةةةفة األ ميةةةةةةةة نهةةةةةةةرا  لجهةةةةةةةرو  المحيطةةةةةةةة  منشةةةةةةةئات -

 : بها

 –مستشةةةةةةةفٌات فةةةةةةةى حالةةةةةةةة وجةةةةةةةود مةةةةةةةرٌض  و و ةةةةةةةع خةةةةةةةاص  

 –المحةةةةةةةاكم وقةةةةةةةت إجةةةةةةةةراء محاكمةةةةةةةة أشةةةةةةةةخاص معٌنةةةةةةةٌن بهةةةةةةةةا 

المنشةةةةةةةةةةئات الشةةةةةةةةةةرطٌة فةةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةةض الظةةةةةةةةةةروؾ السٌاسةةةةةةةةةةٌة 

 واألحدار الهامة .
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منشةةةةةئات  ات طةةةةةابع خةةةةةاص مةةةةةن حٌةةةةةر الؽةةةةةرض منهةةةةةا مثةةةةةل دور العبةةةةةادة 

 المنظمات الدولٌة . –القنصلٌات  –رات السفا –

 ة الهامةاألخطار ال    هدد المنشأ

 

 : التى الدخل للبشر فيها  المبحث األول:  اخطار نتيجة عوامل عوامل طبيعية

 العواص  .–الفيضانات  –الزالزل 

مةةةةةن اهةةةةةم االجةةةةةراءات الفعالةةةةةة لمواجهتهةةةةةا : اعةةةةةداد الخطةةةةةط الالزمةةةةةة 

الةةةةد راسةةةةات الدقٌقةةةةة التةةةةى تعتمةةةةد علةةةةى مقةةةةدما لمواجهتهةةةةا بنةةةةاء علةةةةى 

احصةةةةةةةائٌات السةةةةةةةنوات السةةةةةةةابقة .ونةةةةةةةوع ومةةةةةةةد  ودرجةةةةةةةة االخطةةةةةةةار 

 الطبٌعٌة المحتمل وقوعها فى المنطقة .

 المبحث الثانى :اخطار نتيجة العوامل البشرية :

 .  النشاط الهدام –ال جسس  –ال خري   –الحري   –السرية  

 العوامل البشريةاألخطار ال    هدد المنشأة ن يجة 

هةةةةةى جرٌمةةةةةة شةةةةةائعة الحةةةةةدور فةةةةةى المنشةةةةةآت والقصةةةةةد  : السةةةةةريةمةةةةةن ا ةةةةةم العوامةةةةةل : 

منهةةةةةةا هةةةةةةو اثةةةةةةراء السةةةةةةارق عةةةةةةن طرٌةةةةةةق الحصةةةةةةول علةةةةةةى اشةةةةةةٌاء مملوكةةةةةةة للمنشةةةةةةا ة 

ارشةةةةةةةاد  -والتصةةةةةةةرؾ فٌهةةةةةةةا للحصةةةةةةةول علةةةةةةةى مقابةةةةةةةل مةةةةةةةا د  .ومةةةةةةةن طةةةةةةةرق منعهةةةةةةةا :

 جة السرقات .العاملٌن عن االخطار التى ٌتعر ون لها هم والمنشؤة نتٌ

 التحر  بدقة عن العاملٌن بالمنشؤة للتا كد من سالمة ما ٌهم . -

الدقةةةةةةة فةةةةةةى الرقابةةةةةةة علةةةةةةى االنتةةةةةةاج وحصةةةةةةر االال ت والمةةةةةةواد علةةةةةةى اوقةةةةةةات متقاربةةةةةةة  -

بمةةةةةا ٌكشةةةةةؾ ا  عجةةةةةز فٌهةةةةةا واخطةةةةةار امةةةةةن المنشةةةةةاة بمةةةةةا ٌظهةةةةةر فةةةةةورا لسةةةةةرعة  ةةةةةبط 

 الجناة والمسروقات .  
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ة وفةةةةةةةرض الرقابةةةةةةةة الصةةةةةةةارمة علةةةةةةةى االشةةةةةةةخاص حراسةةةةةةةة حةةةةةةةدود ومةةةةةةةداخل المنشةةةةةةةا -

واالشةةةةةةٌاء والمركبةةةةةةات الداخلةةةةةةة والخارجةةةةةةة مةةةةةةن المنشةةةةةةا ة وعلةةةةةةى العمةةةةةةال الموجةةةةةةودٌن 

 بالمنشاة بعد مواعٌد العمل .

 استعمال نظام دقٌق للرقابة على المفاتٌح واالقفال . -

مةةةةةةن اكبةةةةةةر  –عمةةةةةةد  او نتٌجةةةةةةة اهمةةةةةةال  –ٌعةةةةةةد الحرٌةةةةةةق اٌةةةةةةا كةةةةةةان سةةةةةةببس  : الحريةةةةةة 

االخطةةةةةار التةةةةةى تهةةةةةدد المنشةةةةةؤ ة كلهةةةةةا . وعةةةةةدم االسةةةةةراع فةةةةةى السةةةةةٌطرة علٌةةةةةس قةةةةةد ٌةةةةةإد  

 الى تخرٌب المنشؤ ة كلها .وتنقسم اجراءات الوقاٌة منس الى : 

منةةةةع االسةةةةباب المإدٌةةةةة الٌةةةةس والتقلٌةةةةل مةةةةن احتمةةةةال وقوعةةةةس نتٌجةةةةة الخطةةةةؤ  .1

  .ال  او اإلهم

االسةةةةةةةتعداد بةةةةةةةاالفراد المةةةةةةةدربٌن والمعةةةةةةةدات لمكافحتةةةةةةةس والسةةةةةةةٌطرة علٌةةةةةةةس  .2

                 للتقلٌل من الخسائر التى تحدر بقدر اإلمكان .

  جيةةةةةل ويجةةةةة  ان ن ةةةةةدر مةةةةةا لسةةةةةر ة م اومةةةةةة الحريةةةةة   ةةةةةور اشةةةةة عاله مةةةةةن اثةةةةةر  ةةةةة  

 : الخسائر لعا يج 

ان ٌكةةةةةةون فةةةةةةى كةةةةةةل منشةةةةةةاة عةةةةةةدد مةةةةةةن االفةةةةةةراد المتخصصةةةةةةٌن  -

 لمخصصٌن العمال مقاومة الحرٌق بصفة خاصة .وا

 تدرٌب جمٌع العاملٌن بالمنشاة على اعمال االطفاء . -

توزٌةةةةةع اجهةةةةةزة االطفةةةةةاء باالمةةةةةاكن الحٌوٌةةةةةة بالمنشةةةةةاة مةةةةةع بٌةةةةةان  -

 طرٌقة استعمالها و التاكد من صالحٌتها بصفة مستمرة .

اعةةةةةةداد وسةةةةةةائل االتصةةةةةةال الةةةةةةال زمةةةةةةة البةةةةةةالغ مركةةةةةةز االطفةةةةةةاء  -

 اقرب مركز اطفاء فور وقوع الحرٌق  بالمنشا ة او

تزوٌةةةةةةد االمةةةةةةاكن الحٌوٌةةةةةةة بالمنشةةةةةةؤ ة بةةةةةةاجهزة انةةةةةة ار ٌدوٌةةةةةةة او  -

 الٌة عن الحرائق .

اعةةةةةةداد ابةةةةةةواب احتٌاطٌةةةةةةة السةةةةةةتخدامها فةةةةةةى حالةةةةةةة سةةةةةةد االبةةةةةةواب  -

االصةةةةةةةلٌة نتٌجةةةةةةةة الحرٌةةةةةةةق  لتسةةةةةةةهٌل خةةةةةةةروج العةةةةةةةاملٌن وقةةةةةةةت 

 وقوع الحرٌق .
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 : الحري 

مةةةةةن اكبةةةةةر االخطةةةةةار  –عمةةةةد  او نتٌجةةةةةة اهمةةةةةال  –ٌعةةةةد الحرٌةةةةةق اٌةةةةةا كةةةةةان سةةةةةببس 

التةةةةى تهةةةةدد المنشةةةةؤ ة كلهةةةةا . وعةةةةدم االسةةةةراع فةةةةى السةةةةٌطرة علٌةةةةس قةةةةد ٌةةةةإد  الةةةةى 

 تخرٌب المنشؤ ة كلها .وتنقسم اجراءات الوقاٌة منس الى : 

o  منةةةةع االسةةةةباب المإدٌةةةةة الٌةةةةس والتقلٌةةةةل مةةةةن احتمةةةةال وقوعةةةةس نتٌجةةةةة

 ال  الخطؤ او اإلهم

o  االسةةةةةةةتعداد بةةةةةةةاالفراد المةةةةةةةدربٌن والمعةةةةةةةدات لمكافحتةةةةةةةس والسةةةةةةةٌطرة

               علٌس للتقلٌل من الخسائر التى تحدر بقدر اإلمكان .

ويجةةةةة  ان ن ةةةةةدر مةةةةةا لسةةةةةر ة م اومةةةةةة الحريةةةةة   ةةةةةور اشةةةةة عاله مةةةةةن اثةةةةةر  ةةةةة    جيةةةةةل 

 الخسائر لعا يج  :

ان ٌكةةةةةةون فةةةةةةى كةةةةةةل منشةةةةةةاة عةةةةةةدد مةةةةةةن االفةةةةةةراد المتخصصةةةةةةٌن  -

 صٌن العمال مقاومة الحرٌق بصفة خاصة .والمخص

 تدرٌب جمٌع العاملٌن بالمنشاة على اعمال االطفاء  -

توزٌةةةةةع اجهةةةةةزة االطفةةةةةاء باالمةةةةةاكن الحٌوٌةةةةةة بالمنشةةةةةاة مةةةةةع بٌةةةةةان  -

طرٌقةةةةةةة اسةةةةةةتعمالها و التاكةةةةةةد مةةةةةةن صةةةةةةالحٌتها بصةةةةةةفة مسةةةةةةتمرة 

. 

اعةةةةةةداد وسةةةةةةائل االتصةةةةةةال الةةةةةةال زمةةةةةةة البةةةةةةالغ مركةةةةةةز االطفةةةةةةاء  -

 مركز اطفاء فور وقوع الحرٌق  بالمنشا ة او اقرب

تزوٌةةةةةةد االمةةةةةةاكن الحٌوٌةةةةةةة بالمنشةةةةةةؤ ة بةةةةةةاجهزة انةةةةةة ار ٌدوٌةةةةةةة او  -

 الٌة عن الحرائق .

اعةةةةةداد ابةةةةةواب احتٌاطٌةةةةةة السةةةةةتخدامها فةةةةةى حالةةةةةة سةةةةةد االبةةةةةواب  -

االصةةةةةةلٌة نتٌجةةةةةةة الحرٌةةةةةةق  لتسةةةةةةةهٌل خةةةةةةروج العةةةةةةاملٌن وقةةةةةةةت 

 وقوع الحرٌق .

 

 



 32                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

   FIRE SAFETYالحرائ  وطفايات الحري  

 هو الحرٌق؟ما 

ببساطة شدٌدة الحرٌق هو عبارة عن تفاعل كٌمٌائى ٌشمل األكسدة السرٌعة للمواد القابلة 

لإلشتعال. فى الما ى كنا نعرؾ ما ٌسمى بمثلر اإلشتعال ال   ٌتكون من : المادة , األوكسٌجٌن 

اصر بدال , مصدر اإلشتعال , ولكن حدٌثا تؽٌر ه ا المفهوم لتصبح عناصر اإلشتعال أربعة عن

 Chemical)من ثالثة , وتم إ افة العنصر الرابع : التفاعل الكٌمٌائى المتسلسل للحرٌق 

Chain Reaction)  األمر ال   أد  لتكوٌن هرم اإلشتعال(Fire Tetrahedron)  بدال من

 مثلر اإلشتعال 

 لعل   إن  ناصر اإلش عال األربعة   :

  Fuel (Combustible Substances)  المادة القابلة لإلشتعال -1

  Air (Oxygen)  الهواء )األوكسٌجٌن( -2

  Heat (Sources of Ignition) الحرارة )مصادر اإلشتعال( -3

  Chain Chemical Reaction التفاعل الكٌمٌائى المتسلسل -4

 :Fire Classes نواع الحرائ  

أنةةةةةواع  خمسةةةةةٌةةةةتم تقسةةةةةٌم الحرائةةةةق إلةةةةةى أنةةةةواع حسةةةةةب نةةةةوع الوقةةةةةود المشةةةةتعل , وتوجةةةةةد 

 للحرائق حسب النظام األمرٌكى هى:

 (A)حرائق النوع : .1

هةةةةةةى الحرائةةةةةةق التةةةةةةى تحةةةةةةدر فةةةةةةى المةةةةةةواد الصةةةةةةلبة كاألخشةةةةةةاب 

واألوراق والمالبةةةةةةةةةس والمطةةةةةةةةةاط وبعةةةةةةةةةض أنةةةةةةةةةواع البالسةةةةةةةةةتٌن 

ا النةةةةوع ومةةةةن أف ةةةةل مةةةةواد اإلطفةةةةاء التةةةةى تسةةةةتخدم إلطفةةةةاء هةةةة 

مةةةةةةن الحرائةةةةةةق هةةةةةةى المةةةةةةاء , كةةةةةة لن بعةةةةةةض طفاٌةةةةةةات البةةةةةةودرة 

 . (ABC)الجافة نوع 
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 : (B)حرائق النوع  .2

هةةةةةةى الحرائةةةةةةق التةةةةةةى تحةةةةةةدر فةةةةةةى المةةةةةةواد السةةةةةةائلة والؽازٌةةةةةةة 

الملتهبةةةةةةة مثةةةةةةةل بنةةةةةةةزٌن السةةةةةةةٌارات , الكٌروسةةةةةةةٌن , المةةةةةةة ٌبات , 

الكحةةةةةةوالت. ومةةةةةةن أف ةةةةةةل مةةةةةةواد اإلطفةةةةةةاء المسةةةةةةتخدمة إلطفةةةةةةاء 

لحرائةةةةةةق هةةةةةةى : الرؼةةةةةةاو  , ثةةةةةةانى أوكسةةةةةةٌد هةةةةةة ا النةةةةةةوع مةةةةةةن ا

الكربةةةةةةةون , الهةةةةةةةالون , البةةةةةةةودرة . وال ٌف ةةةةةةةل إسةةةةةةةتخدام المةةةةةةةاء 

لمكافحةةةةةة هةةةةة ا النةةةةةوع مةةةةةن الحرائةةةةةق حٌةةةةةر ٌتسةةةةةبب فةةةةةى زٌةةةةةادة 

 إنتشار الحرٌق.

 : (C)حرائق النوع  .3

هةةةةةةةةةى الحرائةةةةةةةةةق التةةةةةةةةةى تنشةةةةةةةةةؤ فةةةةةةةةةى المعةةةةةةةةةدات واألجهةةةةةةةةةزة 

ربةةةةةةون والتجهٌةةةةةةزات الكهربائٌةةةةةةة , وٌسةةةةةةتخدم ثةةةةةةانى أوكسةةةةةةٌد الك

 إلطفاء ه ر الحرائق. (ABC)والهالون والبودرة نوع 

وال ٌسةةةةةتخدم المةةةةةاء أو أٌةةةةةة مةةةةةواد إطفةةةةةاء أخةةةةةر  تحتةةةةةو  علةةةةةى 

المةةةةةاء مثةةةةةل الرؼةةةةةاو  علةةةةةى اإلطةةةةةالق إلطفةةةةةاء هةةةةة ا النةةةةةوع مةةةةةن 

الحرائةةةةةق , حٌةةةةةر أن المةةةةةاء موصةةةةةل جٌةةةةةد للكهربةةةةةاء لةةةةة لن مةةةةةن 

 الممكن أن ٌتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاٌة.

 : (D)حرائق النوع  .4

هةةةةةةةى الحرائةةةةةةةق التةةةةةةةى تنشةةةةةةةؤ فةةةةةةةى المعةةةةةةةادن مثةةةةةةةل الصةةةةةةةودٌوم 

 والبوتاسٌوم والماؼنٌسٌوم.

وٌسةةةةةةتعمل نةةةةةةوع خةةةةةةاص مةةةةةةن البةةةةةةودرة الجافةةةةةةة إلطفةةةةةةاء هةةةةةة ا 

 النوع من الحرائق.
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 (K)حرائق النوع  .5

هةةةةةو نةةةةةوع حةةةةةةدٌر مةةةةةن الحرائةةةةةةق تةةةةةم إ ةةةةةةافتس حةةةةةدٌثا ألنةةةةةةواع 

لنباتٌةةةةةةة الحرائةةةةةةق وٌخةةةةةةتص بةةةةةةالحرائق التةةةةةةى تحةةةةةةدر بةةةةةةالزٌوت ا

 بالمطاب .

بعةةةةةةةةد التعةةةةةةةةرؾ علةةةةةةةةى أنةةةةةةةةواع الحرائةةةةةةةةق المختلفةةةةةةةةة , سةةةةةةةةوؾ 

 نتعرؾ على أنواع طفاٌات الحرٌق المختلفة.

  نواع طفايات الحري :

 أنواع لطفاٌات الحرٌق هى: ستةٌوجد 

 طفاٌات الماء 

  طفاٌات الرؼاو 

 طفاٌات البودرة الجافة 

 طفاٌات ثانى أوكسٌد الكربون 

 طفاٌات الهالون 

  البودرة السائلة )للمطاب (طفاٌات 

 

 إطفاء الحرائ :

إلطفةةةةةاء أ  نةةةةةوع مةةةةةن أنةةةةةواع الحرائةةةةةق ٌجةةةةةب إزالةةةةةة عامةةةةةل مةةةةةن العوامةةةةةل 

األربعةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةى تسةةةةةةةةةبب الحرٌةةةةةةةةةق وهةةةةةةةةةى: الوقةةةةةةةةةود , األوكسةةةةةةةةةٌجٌن , 

الحةةةةةرارة , التفاعةةةةةل الكٌمٌةةةةةائى المتسلسةةةةةل والتةةةةةى تكةةةةةون الهةةةةةرم الربةةةةةاعى 

 ألتٌة:ا الثالثةللحرٌق وٌتم  لن بإتباع إحد  الطرق 

  جويع الحري : (0

تجوٌةةةةةةةع الحرٌةةةةةةةق بحرمانةةةةةةةس مةةةةةةةن المةةةةةةةواد القابلةةةةةةةة 

لإلشةةةةةةةتعال التةةةةةةةى تعتبةةةةةةةر وقةةةةةةةودا مؽةةةةةةة ٌا للحرٌةةةةةةةق 

و لةةةةةةن بنقةةةةةةل الب ةةةةةةائع والمةةةةةةواد المتةةةةةةوفرة بمكةةةةةةان 
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الحرٌةةةةق بعٌةةةةدا عةةةةن تةةةةؤثٌر الحةةةةرارة واللهةةةةب. كمةةةةا ٌمكةةةةن 

سةةةةةةةةحب السةةةةةةةةوائل القابلةةةةةةةةة لإلشةةةةةةةةتعال مةةةةةةةةن الصةةةةةةةةهارٌ  

 الموجود بها الحرٌق .

 لحري :خن  ا (5

خنةةةةةةةق الحرٌةةةةةةةق لكةةةةةةةتم النٌةةةةةةةران ومنةةةةةةةع وصةةةةةةةول 

األوكسةةةةةةةٌجٌن لهةةةةةةةا , وٌةةةةةةةتم  لةةةةةةةن إمةةةةةةةا بتؽطٌةةةةةةةة 

الحرٌةةةةةةةةق بالرؼةةةةةةةةاو  أو إسةةةةةةةةتعمال ؼةةةةةةةةاز ثةةةةةةةةانى 

أوكسةةةةةةةةةةةةٌد الكربةةةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةةة   ٌحةةةةةةةةةةةةل محةةةةةةةةةةةةل 

األوكسةةةةةةةةةةةٌجٌن كةةةةةةةةةةة لن بإسةةةةةةةةةةةتخدام الهةةةةةةةةةةةالون أو 

 البودرة.

 

  بريد الحري : (2

تبرٌةةةةةد الحرٌةةةةةق لتخفةةةةةٌض درجةةةةةة الحةةةةةرارة وتعتبةةةةةر 

األكثةةةةر شةةةةٌوعا فةةةةى إطفةةةةاء الحرائةةةةق هةةةة ر الطرٌقةةةةة 

و لةةةةةةةن بإسةةةةةةةتخدام المٌةةةةةةةار وتعتمةةةةةةةد هةةةةةةة ر الطرٌقةةةةةةةة 

أساسةةةةةةةا علةةةةةةةى قةةةةةةةدرة إمتصةةةةةةةاص المةةةةةةةاء لحةةةةةةةرارة 

 المواد المشتعلة

 

 :  ال خري  - 

هةةةةةو ا  فعةةةةةل قةةةةةد ٌعرقةةةةةل او ٌمنةةةةةع المنشةةةةةؤ ة مةةةةةن اداء عملهةةةةةا وهةةةةةو 

مةةةةةن اهةةةةةم المشةةةةةاكل التةةةةةى تتصةةةةةل بحماٌةةةةةة المنشةةةةةآ ت  ومةةةةةن وسةةةةةائل 

 المجرمٌن :
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 :  ال خري  المياانيا  -

ا ةةةةةافة مةةةةةواد ؼرٌبةةةةةة الةةةةةى السةةةةةوائل التةةةةةى تو ةةةةةع فةةةةةى االالت كةةةةةا  -

 لزٌوت  والشحوم والوقود والمٌار .

تكسةةةةةةٌر اجةةةةةةزاء مةةةةةةن الماكٌنةةةةةةات . وٌوجةةةةةةس عةةةةةةادة الةةةةةةى االجةةةةةةزاء  -

الهامةةةةةةة التةةةةةةى ٌصةةةةةةعب الحصةةةةةةول علٌهةةةةةةا او بةةةةةةدٌل لهةةةةةةا اوٌتةةةةةةؤ خةةةةةةر 

 ج .اكتشاؾ اعطالها وتإد  الى توقؾ او فساد االنتا

امتنةةةةاع العامةةةةل عةةةةن القٌةةةةام بواجبةةةةس كعةةةةدم التبلٌةةةةػ عةةةةن عطةةةةل فةةةةى  -

معةةةةةةةٌن فةةةةةةةى وقةةةةةةةت محةةةةةةةدد بهةةةةةةةدؾ  حٌنةةةةةةةس او عةةةةةةةدم ادارة صةةةةةةةمام

 التخرٌب 

تعطٌةةةةةل االنتةةةةةاج او تعطٌةةةةةل االسةةةةةتفادة مةةةةةن النةةةةةت  بةةةةةؤ  ةةةةةافة نسةةةةةب  -

ؼٌةةةةةةر م ةةةةةةبوطة او ارسةةةةةةال الكمٌةةةةةةة المطلوبةةةةةةة مةةةةةةن المنةةةةةةت  الةةةةةةى 

 ات ؼٌر المطلوبة .الجهة التى تحتاج الٌها ولكن بالمواصف

وٌالحةةةةةظ فةةةةةى هةةةةة ر االنةةةةةواع مةةةةةن التخرٌةةةةةب سةةةةةهولة احةةةةةداثها ف ةةةةةال 

عةةةةةةن احتمةةةةةةال تةةةةةةؤ خةةةةةةر امتشةةةةةةافها قبةةةةةةل حةةةةةةدور االثةةةةةةار ال ةةةةةةارة 

المقصةةةةةةودة كمةةةةةةا تتشةةةةةةابس ؼالبةةةةةةا مةةةةةةع حةةةةةةاالت االتةةةةةةالؾ باالهمةةةةةةال 

 والٌسهل اقامة الدلٌل علٌها 

 :  ال خري  بالمفريعات -

خرٌةةةةةةب الصةةةةةةابة المنشةةةةةةؤة ٌلجةةةةةةؤ المجةةةةةةرم السةةةةةةتخدام المفرقعةةةةةةات للت

بؤ ةةةةةةةار ٌصةةةةةةةعب او ٌسةةةةةةةتحٌل اصةةةةةةةالحها بقصةةةةةةةد تعطٌةةةةةةةل عملٌةةةةةةةة 

االنتةةةةةةاج . وتوجةةةةةةد انةةةةةةواع كثٌةةةةةةرة مةةةةةةن المفرقعةةةةةةات ٌختةةةةةةار المجةةةةةةرم 

منهةةةةةةا مةةةةةةا ٌمكنةةةةةةس مةةةةةةن تنفٌةةةةةة  هدفةةةةةةس وٌالحةةةةةةظ ان المجةةةةةةرم ٌسةةةةةةتعمل 

عةةةةادة وسةةةةٌلة تةةةةؤ خٌةةةةر تمكنةةةةس مةةةةن االبتعةةةةاد عةةةةن  مكةةةةان الحةةةةادر قبةةةةل 

ب , وقةةةةةةةد ٌلجةةةةةةةؤ المجةةةةةةةرم حةةةةةةةدور االنفجةةةةةةةار لٌةةةةةةةتمكن مةةةةةةةن الهةةةةةةةر

الحةةةةةدار عةةةةةدة انفجةةةةةارات بسةةةةةٌطة بالمنشةةةةةؤة علةةةةةى فتةةةةةرات متقاربةةةةةة 
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وفةةةةى امةةةةاكن ؼٌةةةةر حٌوٌةةةةة الحةةةةدار الةةةة عر بةةةةٌن العةةةةاملٌن بهةةةةا حتةةةةى 

 ٌنقطعوا عن العمل وٌتعطل االنتاج .

 : ال خري  المعنوى

وٌقصةةةةد بةةةةس التةةةةؤ ثٌةةةةر ال ةةةةار علةةةةى معنوٌةةةةات العةةةةاملٌن فةةةةى المنشةةةةؤ 

علةةةةةةى االنتةةةةةةاج او دفعهةةةةةةم الةةةةةةى ارتكةةةةةةاب  ة للتةةةةةةؤثٌر علةةةةةةى قةةةةةةدرتهم

 جرٌمة التجسس او التخرٌب ومن الوسائل المستخدمة ل لن :

 نشر السخط والٌؤ س بٌن العاملٌن  -

ن العةةةةةداوات بةةةةةٌن فئةةةةةاتهم اثةةةةةارة الخالفةةةةةات وتحرٌةةةةة -

 المختلفة 

 اطالق وتروٌ  الشائعات الهدامة . -

 اونشر الف ائح ( –االرهاب والتهدٌد ) بالخطؾ  -

 ارةوٌجةةةةةةةب العمةةةةةةةل علةةةةةةةى مقاومةةةةةةةة التخرٌةةةةةةةب المعنةةةةةةةو  ومنةةةةةةةع وقةةةةةةةوع اثةةةةةةةارر ال ةةةةةةة

بةةةةةةالتحر  عةةةةةةن العةةةةةةاملٌن بالمنشةةةةةةؤ ة ومراقبةةةةةةة سةةةةةةلوكهم وعالقةةةةةةاتهم وتصةةةةةةرفاتهم داخةةةةةةل 

 وخارج المنشؤ ة . 

 التعرؾ على الشائعات التى تروج بٌنهم ومواجهتها .

ٌةةةةةنهم وبةةةةةٌن الحصةةةةةول علةةةةةى ر ةةةةةا العةةةةةاملٌن بالمنشةةةةةؤ ة عةةةةةن العمةةةةةل وتوثٌةةةةةق العالقةةةةةة ب

 االدارة وحماٌتهم من ا  تهدٌد او ارهاب .

وٌجةةةةةةةب ان ٌحةةةةةةةاط العةةةةةةةاملون بالمنشةةةةةةةاة بارسةةةةةةةالٌب التةةةةةةةى قةةةةةةةد ٌلجةةةةةةةؤ الٌهةةةةةةةا المخربةةةةةةةون 

 حتىٌسهل علٌهم اكتشافها 

 وبالعقوبات المقررة لجرائم التخرٌب حتى ٌقدروا خطورتها .

ة عمةةةةةةدا ومةةةةةةن صةةةةةةورر اسةةةةةةتالم او تسةةةةةةلٌم او توصةةةةةةٌل او تةةةةةةرن معلومةةةةةة التجسةةةةةةس :  - 

 تتعلق بسالمة الدولة بقصد استخدامها لال رار بالدولة او لنفع دولة اخر  .
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انتةةةةةاج منشةةةةةؤ  –قةةةةةدرة –تجهٌةةةةةز  –مكةةةةةان  -حجةةةةةم  –وقةةةةةد تتصةةةةةل هةةةةة ر المعلومةةةةةة بمكنةةةةةة 

ة مةةةةةةةن المنشةةةةةةةآ ت او عةةةةةةةن تفاصةةةةةةةٌل اوامةةةةةةةر العملٌةةةةةةةات الحربٌةةةةةةةة او عةةةةةةةن معلومةةةةةةةات 

التةةةةةى ٌمكةةةةةن اسةةةةةتخدامها فةةةةةى وسةةةةةائل التخرٌةةةةةب او التجسةةةةةس الممكنةةةةةة او عةةةةةن العناصةةةةةر 

  لن . 

وٌالحةةةةةظ دائمةةةةةا أن االشةةةةةخاص الةةةةة ٌن ٌكلفةةةةةون بالتجسةةةةةس ٌكونةةةةةون علةةةةةى مسةةةةةتو  عةةةةةال 

مةةةةةةن الةةةةةة كاء و التةةةةةةدرٌب وٌسةةةةةةتخدمون جمٌةةةةةةع اال سةةةةةةالٌب واحةةةةةةدر االمكانةةةةةةات لتحقٌةةةةةةق 

 : وسائلهماهدافهم . ومن 

الحصةةةةةةول علةةةةةةى تصةةةةةةرٌح بةةةةةةدخول المنشةةةةةةؤ ة كعامةةةةةةل مسةةةةةةتدٌم  -

او وكٌةةةةةةةل بمكتةةةةةةةب معةةةةةةةٌن مثةةةةةةةل او مإقةةةةةةةت او رجةةةةةةةل اعمةةةةةةةال 

مكاتةةةةةةةب العمةةةةةةةل او التةةةةةةةؤ مةةةةةةةٌن او عامةةةةةةةل بشةةةةةةةركة المٌةةةةةةةار او 

 الكهرباء او عامل صٌانة .

الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى معلومةةةةةةةات مةةةةةةةن العةةةةةةةاملٌن بالمنشةةةةةةةؤ ة عةةةةةةةن  -

طرٌةةةةةق الرشةةةةةوة او اسةةةةةتؽالل نقةةةةةاط ال ةةةةةعؾ فةةةةةٌهم او تهدٌةةةةةدهم 

بةةةةةةؤ لحةةةةةةاق اال   بهةةةةةةم او بعةةةةةةائالتهم او التهدٌةةةةةةد بنشةةةةةةر ف ةةةةةةائح 

 تهم او مركزهم .تسئ الى سمع

التقةةةةةاط المعلومةةةةةات مةةةةةن االحادٌةةةةةر التةةةةةى تةةةةةتم بةةةةةٌن العةةةةةاملٌن  -

بالمنشةةةةةةةؤة والتةةةةةةةى ال ٌراعةةةةةةةى فٌهةةةةةةةا الحةةةةةةةرص . خاصةةةةةةةة فةةةةةةةى 

 المطاعم والمقاهى او المناسبات االجتماعٌة .

محاولةةةةةةةةة تشةةةةةةةةجٌع العةةةةةةةةاملٌن بالمنشةةةةةةةةؤ ة او عةةةةةةةةائالتهم علةةةةةةةةى  -

 التحدر  او استخدام المناورة فى الحدٌر .

علةةةةةةى المعلومةةةةةةات عةةةةةةن طرٌةةةةةةق سةةةةةةرقة الخةةةةةةرائط الحصةةةةةةول  -

او السةةةةةةجالت او الوثةةةةةةائق او عٌنةةةةةةات مةةةةةةن االنتةةةةةةاج مةةةةةةن داخةةةةةةل 

 المنشؤ ة او فى اثناء نقلها من مكان الخر .
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الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى المعلومةةةةةةةات مةةةةةةةن وكةةةةةةةاالت التةةةةةةةؤ مةةةةةةةٌن او  -

المتعهةةةةةةةةةةةةةدٌن او شةةةةةةةةةةةةةركات النقةةةةةةةةةةةةةل ومحاولةةةةةةةةةةةةةة تجمٌعهةةةةةةةةةةةةةا 

 واستخالص النتائ  منها .

ماع الدقٌقةةةةةةةة بو ةةةةةةةعها فةةةةةةةى امةةةةةةةاكن اسةةةةةةةتخدام اجهةةةةةةةزة االسةةةةةةةت

االجتماعةةةةةةةات او مكاتةةةةةةةب المةةةةةةةدٌرٌن واسةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةى التقةةةةةةةاط 

 االحادٌر التلٌفونٌة .

وٌجةةةةةب تحةةةةة ٌر العةةةةةاملٌن مةةةةةن الوقةةةةةوع فرٌسةةةةةة لهةةةةةإالء الجواسةةةةةٌس ومداومةةةةةة االتصةةةةةال 

بالعةةةةةاملٌن للتعةةةةةرؾ علةةةةةى اتجاهةةةةةاتهم او تةةةةةؤ ثٌةةةةةر قةةةةةد ٌقةةةةةع علةةةةةٌهم ومداومةةةةةة التحةةةةةر  عةةةةةن 

م علمةةةةةةةا  باالسةةةةةةةالٌب التةةةةةةةى ٌلجةةةةةةةؤ الٌهةةةةةةةا الجواسةةةةةةةٌس والعقوبةةةةةةةات والئهةةةةةةم مةةةةةةةع احةةةةةةةاطته

 المقررة لجرٌمة التجسس

(:وقةةةةةةةد ٌؤخةةةةةةة  صةةةةةةةورة التظةةةةةةةاهر او  االعتصةةةةةةةامات –النشةةةةةةةاط الهةةةةةةةدام  )المظةةةةةةةاهرات  -

االعتصةةةةةام وتتخةةةةة  جمٌعهةةةةةا صةةةةةور تجمةةةةةع ؼٌةةةةةر مشةةةةةروع لعةةةةةدد مةةةةةن العةةةةةاملٌن بالمنشةةةةةا 

حتجةةةةةةةاج علةةةةةةةى امةةةةةةةر او ةبقصةةةةةةةد االخةةةةةةةالل بةةةةةةةاالمن او تعطٌةةةةةةةل العمةةةةةةةل ال  سةةةةةةةبب كاال

 المطالبة بشئ .

 ةفةةةةةى حةةةةةد  اتةةةةةس مصةةةةةدر خطةةةةةر علةةةةةى المنشةةةةا ووجةةةةود جمةةةةةع مةةةةةن االفةةةةةراد المتةةةةة مرٌن

وٌمكةةةةةةن تمثٌلةةةةةةس بوجةةةةةةود عبةةةةةةوة مةةةةةةن المةةةةةةواد المتفجةةةةةةرة قةةةةةةد تةةةةةةإد  ا  معاملةةةةةةة ؼٌةةةةةةر 

 صحٌحة لها الى االنفجار .

 وسائل الوياية من النشاط الهدام :

التحةةةةةر  لمعرفةةةةةة ماٌةةةةةدور بةةةةةٌن العةةةةةاملٌن فةةةةةى المنشةةةةةؤ ة او مةةةةةا ٌعتزمةةةةةون  -

 القٌام بس 

حةةةةةةةل الخالفةةةةةةةات التةةةةةةةى تنشةةةةةةةؤ بةةةةةةةٌن ادارة المنشةةةةةةةؤ ة والعمةةةةةةةال بةةةةةةةالطرق  -

 السلمٌة والحرص على سماع شكا واهم ووجهات نظرهم .

العمةةةةةل علةةةةةى منةةةةةع ا  تنظةةةةةٌم ٌنشةةةةةؤ بقصةةةةةد االحتجةةةةةاج ومقاومتةةةةةس قبةةةةةل ان  -

 .ٌنمو وٌشتد ساعدر 
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العمةةةةةةل علةةةةةةى اثةةةةةةارة نخةةةةةةوة العةةةةةةاملٌن الوطنٌةةةةةةة واقنةةةةةةاعهم باٌثةةةةةةار مصةةةةةةلحة 

 الوطن .

تنسةةةةٌق العمةةةةل فةةةةى هةةةة ا المجةةةةال بةةةةٌن الجهةةةةة التةةةةى تقةةةةوم بحراسةةةةة المنشةةةةؤة  -

 والجهات المختصة فى الشرطة بمحاربة النشاط الهدام 

 : المها رات واال  صامات بالمنشأة مواجهة

المنشةةةةةؤ ة فانةةةةةس ٌجةةةةةب العمةةةةةل فةةةةةى اسةةةةةرع  مةةةةةا ا ا شةةةةةبت مظةةةةةاهرة او حةةةةةدر اعتصةةةةةام فةةةةةى 

ٌمكةةةةةن لفةةةةةض االعتصةةةةةام او المظةةةةةاهرة قبةةةةةل اسةةةةةتفحال االمةةةةةر وٌجةةةةةب  اللجةةةةةوء اوال الةةةةةى 

 الطرق السلمٌة وٌراعى  ما ٌؤ تى:

محاولةةةةةةةةة اقنةةةةةةةةاع المتظةةةةةةةةاهرٌن بعةةةةةةةةدم جةةةةةةةةدو  التظةةةةةةةةاهر وبامكةةةةةةةةان تحقٌةةةةةةةةق  -

 النتائ  المرجوة عن طرٌق التفاهم .

و محاولةةةةةةةة خةةةةةةةداع المتظةةةةةةةاهرٌن و ةةةةةةةبط الةةةةةةةنفس عةةةةةةةدم االثةةةةةةةارة او التهدٌةةةةةةةد ا -

 والتصرؾ بطرٌقة سلمٌة 

 عدم االشتران فى مناقشة مع المتظاهرٌن . -

االسةةةةةةةةةتعانة بالعناصةةةةةةةةةر المحبوبةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن المتظةةةةةةةةةاهرٌن للتةةةةةةةةةا ثٌةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةى  -

 المتظاهرٌن واقتراح الوسائل السلمٌة لحل المشكالت .

ى مصةةةةةةلحة لفةةةةةةت نظةةةةةةر المتظةةةةةةاهرٌن الةةةةةةى االثةةةةةةار ال ةةةةةةارة لتظةةةةةةاهرهم علةةةةةة -

 الوطن .

اإلدارة هةةةةةةو اسةةةةةةاس ومبةةةةةةدأ عمةةةةةةل وال شةةةةةةن أن التفةةةةةةاوض واالقنةةةةةةاع بةةةةةةالطرق السةةةةةةلمٌة 

لةةةةةة لن البةةةةةةد أن ٌكةةةةةةون المحةةةةةةاور والمتفةةةةةةاوض  و خلفٌةةةةةةة علمٌةةةةةةة واسةةةةةةعة العامةةةةةةة لألمةةةةةةن 

ومطلةةةةةع علةةةةةى كثٌةةةةةر مةةةةةن العلةةةةةوم االتجاهةةةةةات واألفكةةةةةار وان ٌكةةةةةون قةةةةةادراش علةةةةةى الحكةةةةةم 

بحٌةةةةةر ٌةةةةةتمكن مةةةةةن اقنةةةةةاع المتظةةةةةاهرٌن بؤسةةةةةلوبس اللبةةةةةق علةةةةةى االشةةةةةٌاء واتخةةةةةا  القةةةةةرارات 

 .الثاقب وفكرر 
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تهةةةةةتم بالجوانةةةةةب المعرفٌةةةةةة والفكرٌةةةةةة للعةةةةةاملٌن بهةةةةةا لةةةةة لن فقةةةةةد بةةةةةدأت المإسسةةةةةات األمنٌةةةةةة 

وكةةةةة لن دراسةةةةةة علةةةةةم الةةةةةنفس والتةةةةةً تسةةةةةاعد علةةةةةى التعةةةةةرؾ علةةةةةى الشخصةةةةةٌات وتحلٌلهةةةةةا 

  .فٌة التعامل معها بالطرق المثلى تمهٌداش للوصول إلى كٌ

لةةةةة لن فرجةةةةةل االمةةةةةن النةةةةةاجح هةةةةةو القةةةةةادر علةةةةةى فةةةةةض االعتصةةةةةامات واال ةةةةةرابات بلباقةةةةةة 

وعةةةةةةاطفتهم نحةةةةةةو حةةةةةةب واثةةةةةةارة نخةةةةةةوتهم  خةةةةةةرٌن علةةةةةةى اقنةةةةةةاع اآلوسةةةةةةعة افقةةةةةةس وقدرتةةةةةةس 

بةةةةؤن كةةةةل عمةةةةل تخرٌبةةةةً ٌعةةةةد جرٌمةةةةة فةةةةً حةةةةق الةةةةوطن وؼٌرهةةةةا مةةةةن الةةةةوطن واقنةةةةاعهم 

 اللتً ٌمكن من خاللها الوصول للهدؾ . االسالٌب الحوارٌة 
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و نةةةةةةا  بعةةةةةةو ال وا ةةةةةةد الواجةةةةةة  مرا ا هةةةةةةا  ةةةةةة  ال خطةةةةةةيط لجةةةةةةد اع المةةةةةةدن   ةةةةةةن  -

 المنشاة دون الدخول     فاصيل الد  اع المدن  :

  : حراسة المنشاة -

ٌجةةةةةةةب و ةةةةةةةع الترتٌبةةةةةةةةات الكافٌةةةةةةةة لحراسةةةةةةةة المنشةةةةةةةةىت فةةةةةةةى حالةةةةةةةةة 

االظةةةةةةةالم التةةةةةةةام بزٌةةةةةةةادة عةةةةةةةدد الحةةةةةةةراس واتخةةةةةةةا  االحتٌاطةةةةةةةات التةةةةةةةى 

تمكةةةةةةةةنهم مةةةةةةةةن االسةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةى امكةةةةةةةةن عملهةةةةةةةةم اثنةةةةةةةةاء الؽةةةةةةةةارات . 

وتزوٌةةةةةةدهم بمصةةةةةةابٌح مطلٌةةةةةةة بةةةةةةاللون االزرق للتحقةةةةةةق مةةةةةةن شخصةةةةةةٌة 

مةةةةةن ٌقتةةةةةرب مةةةةةن المنشةةةةةؤ ة او ٌحةةةةةاول دخولهةةةةةا واسةةةةةتخدام كامةةةةةة السةةةةةر 

 ا ا لزم االزر .

 : الوياية من اثار االنفجار -

و لةةةةةةةةةن بانشةةةةةةةةةاء حةةةةةةةةةواجز او مبةةةةةةةةةان ال تتةةةةةةةةةؤ ثةةةةةةةةةر باالنفجةةةةةةةةةارات وال 

بةةةةةةةةةالنٌران حةةةةةةةةةول االجةةةةةةةةةزاء الحٌوٌةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن االالت كةةةةةةةةةا لمولةةةةةةةةةدات 

والمحةةةةةةوالت ووؼةةةةةةرؾ التحوٌةةةةةةل وؼةةةةةةرؾ المراقبةةةةةةة زمخةةةةةةازن الوقةةةةةةود 

ومحطةةةةةةةات ال ةةةةةةةؽط واالمةةةةةةةاكن الةةةةةةةتىالٌمكن اخةةةةةةةال إهةةةةةةةا كلٌةةةةةةةة مةةةةةةةن 

االفةةةةةراد وقةةةةةت الؽةةةةةارة وعمةةةةةل فتحةةةةةات احتٌاطٌةةةةةة السةةةةةتعمالها فةةةةةى حالةةةةةة 

 ؼلق الفتحات االصلٌة نتٌجة االنفجار او الحرٌق .

 :  حماية الوثائ  -

كةةةةةةالخرائط والخطةةةةةةط والعقةةةةةةود والبٌانةةةةةةات الهامةةةةةةة . وٌمكةةةةةةن االحتفةةةةةةاظ 

بنسةةةةة  منهةةةةةا فةةةةةى مكةةةةةان ؼٌةةةةةر معةةةةةرض لالصةةةةةابة او محصةةةةةن  ةةةةةدها 

 مع ترن االصل بالمنشؤ ة لالستعمال الٌومى .

و لةةةةةن حتةةةةةى ٌمكةةةةةن تعةةةةةوٌض االصةةةةةل فةةةةةى حالةةةةةة فقةةةةةدر وٌمكةةةةةن اتبةةةةةاع 

 د بالمنشؤ ة . لن  بالنسبة لالشٌاء الثمٌنة التى توج
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 : االن اع وماا حة الحري  -

ٌحسةةةةن ان ٌةةةةدرب فىةةةةى كةةةةل منشةةةةؤ ة عةةةةدد مةةةةن العةةةةاملٌن للقٌةةةةام بؤعمةةةةال 

االنقةةةةةةةةا  و االطفةةةةةةةةاء واالسةةةةةةةةعاؾ وٌختةةةةةةةةارون ممةةةةةةةةن لةةةةةةةةدٌهم القةةةةةةةةدرة 

واالسةةةةةةتعداد علةةةةةةى  لةةةةةةن مةةةةةةع تزوٌةةةةةةدهم باالمكانةةةةةةات الةةةةةةال زمةةةةةةة الداء 

 عملهم 

 :االصالل  -

مةةةةةةةةن المتطةةةةةةةةوعٌن مجهةةةةةةةةزٌن ٌجةةةةةةةةب ان ٌكةةةةةةةةون بالمنشةةةةةةةةؤ ة فرٌةةةةةةةةق  

الصةةةةةةةالح التلفٌةةةةةةةا ت الناتجةةةةةةةة عةةةةةةةن الؽةةةةةةةارات الجوٌةةةةةةةة وخاصةةةةةةةة فةةةةةةةى 

االالت والمواسةةةةةةٌر او االسةةةةةةالن مةةةةةةن الفنٌةةةةةةٌن المةةةةةةدربٌن علةةةةةةى اعمةةةةةةال 

الصةةةةةٌانة مةةةةةع تزوٌةةةةةدهم بقطةةةةةع  الؽٌةةةةةار والمعةةةةةدات التةةةةةى تمكةةةةةنهم مةةةةةن 

اداء عملهةةةةةةم حتةةةةةةى التتعطةةةةةةل المنشةةةةةةؤ ة عةةةةةةن االنتةةةةةةاج اال اقصةةةةةةر وقةةةةةةت 

سةةةةةةبب التةةةةةةؤ خٌةةةةةةر فةةةةةةى االصةةةةةةالح فةةةةةةى م ةةةةةةاعفة ممكةةةةةةن وحتةةةةةةى الٌت

 التلفٌات .

 ةةةةةةعا ويجةةةةةة   نسةةةةةةي   مجيةةةةةةات الةةةةةةد اع المةةةةةةدن  مةةةةةةع الهيئةةةةةةة المشةةةةةةر ة  جةةةةةة  الةةةةةةد اع 

 المدن  بالمنط ة ل فادى ال عارو واالضطرا  . 
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 انضبَٙانفصم 
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 -:   ثُٓب جببيؼخ األيٍ رؼسٚف

دارة األمةةةةةةةةن هةةةةةةةةً اإلدارة المعنٌةةةةةةةةة بتطبٌةةةةةةةةق اإلجةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةً تكفةةةةةةةةل أمةةةةةةةةن إ

وممتلكةةةةةةاتهم وهةةةةةةً التةةةةةةً بمحافظةةةةةةة القلٌوبٌةةةةةةة وفروعهةةةةةةا  بالجامعةةةةةةةوسةةةةةةالمة الموجةةةةةةودٌن 

تقةةةةةةع علٌهةةةةةةا مسةةةةةةئولٌة اإلدارة والتوجٌةةةةةةس والتخطةةةةةةٌط والتنفٌةةةةةة  ومتابعةةةةةةة كةةةةةةل مةةةةةةا ٌتعلةةةةةةق 

وو ةةةةةةةةع  ظةةةةةةةةة القلٌوبٌةةةةةةةةةبمحافأو فروعهةةةةةةةةا المنتشةةةةةةةةرة  داخةةةةةةةةل إدارة الجامعةةةةةةةةةبةةةةةةةةاألمن 

السةةةةةادة اع ةةةةةاء هٌئةةةةةة التةةةةةدرٌس والطةةةةةالب القواعةةةةةد والتعلٌمةةةةةات الفنٌةةةةةة ل ةةةةةمان سةةةةةالمة 

والممتلكةةةةةةةةةات وو ةةةةةةةةةع االسةةةةةةةةةتراتٌجٌات سةةةةةةةةةواءش فةةةةةةةةةً بةةةةةةةةةرام  بالجامعةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةاملٌن و

 . رتقاء بمستو  أداء العاملٌنالتدرٌب أو الوعً التً ٌمكن من خاللها اإل

إدارة األمةةةةةةن مةةةةةةن أهةةةةةةم اإلدارات فةةةةةً الجامعةةةةةةة لمةةةةةةا لهةةةةةةا مةةةةةن مهةةةةةةام كثٌةةةةةةرة فةةةةةةً وتعةةةةةد 

 األرواحالحفةةةةةةاظ علةةةةةةى منشةةةةةةآت ومبةةةةةةانً وممتلكةةةةةةات الجامعةةةةةةة وكةةةةةة لن تةةةةةةؤمٌن سةةةةةةالمة 

ن ةةةةةباط و ةةةةةماناش لسةةةةةٌر النه ةةةةةة بمسةةةةةتو  اإل اإلرتقةةةةةاءداخةةةةةل الجامعةةةةةة باإل ةةةةةافة إلةةةةةى 

 التعلٌمٌة

وسةةةةةةةائل السةةةةةةةالمة بمرافةةةةةةةةق تةةةةةةةةوفٌر تتةةةةةةةولى اإلدارة مو ةةةةةةةوع األمةةةةةةةةن , وتتؤكةةةةةةةد مةةةةةةةن 

 .األمنٌة  الجامعة و لن من خالل مجموعة من الخدمات

فليعبددا رب هباددلربر بيدد ب ب : بةةالطبع فقةةد ورد فةةً القةةرآن الكةةرٌم فةةً قولةةس سةةبحانس وتعةةالى

فلقةةد امةةتن   عةةز وجةةل علةةى اإلنسةةان بنعمتةةً  .ر ددلأبعمعم دد بوددوبمددم ب  ودد   بوددوب ددم 

وؾ بةةةالمفهوم الحةةةدٌر ٌعنةةةً التهدٌةةةد الشةةةامل, سةةةواء منةةةس الؽةةة اء واألمةةةن, ونشةةةٌر هنةةةا أن الخةةة

 .االقتصادي أو االجتماعً أو السٌاسً, الداخلً منس والخارجً
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 -زإٚخ اإلدازح انؼبيخنأليٍ جببيؼخ ثُٓب   : 

 العمليــددددددـة   تددددددا ي  حمأليددددددة ب دددددد   ال أل عددددددة ل ددددددا ي  الوقألئيددددددة انء ددددددرااإل تخددددددأل ا

 ا قألقددددددددية  الر يددددددددز  الوقددددددددألئ  المشددددددددألع  يملدددددددد  ال أل عددددددددة نآ مشدددددددد  حمأليددددددددة ال عليميدددددددة

 ق لأل   العأل ة لإل ار 

ألإل ار  إلدددددد المسددددد ون الرائددددد   ددددد   ددددده ام هدددددبس الرايدددددة تسدددددألا نأل الدددددد ام نصددددد  بددددد ال 

الفعألليددددددة  الكفددددددألء  فدددددد  ُ اء ُامألل ددددددأل  دددددد   ددددددج  اا مددددددأل  ا قددددددألليب  ال  ميددددددألن اإل اريددددددة 

بسيألقدددددددألن   اإلل دددددددزا أل لي  الح يلدددددددة  نةددددددد  ت ميدددددددة المعلو دددددددألن  ت دددددددوير   دددددددألران العددددددد

 .اضحة   س  ر    ح      عأليير   ؤ ران تمةيمية فألالة 
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 -زظبنخ اإلدازح انؼبيخ نأليٍ جببيؼخ ثُٓب   : 

 التةةةةةةةةةدرٌس هٌئةةةةةةةةةة أع ةةةةةةةةةاءالسةةةةةةةةةادة و الجامعةةةةةةةةةة منشةةةةةةةةةؤت بحماٌةةةةةةةةةة لتةةةةةةةةةزاماإل

  والمعرفةةةةةةة العلةةةةةةم نشةةةةةةر فةةةةةةً الجامعةةةةةةة رسةةةةةةالة أداء مةةةةةةن لتمكٌةةةةةةنهم والطةةةةةةالب والعةةةةةةاملٌن

 . الوطن ربوع فً

وقطاعاتهةةةةةةةةا بكافةةةةةةةةة  الجامعةةةةةةةةةتةةةةةةةةوفٌر خةةةةةةةةدمات األمةةةةةةةةن والسةةةةةةةةالمة للعةةةةةةةةاملٌن بمقةةةةةةةةر و 

 24الةةةةةة المنةةةةةةاطق مةةةةةةن خةةةةةةالل تنفٌةةةةةة  معةةةةةةاٌٌر األمةةةةةةن ومتطلبةةةةةةات السةةةةةةالمة علةةةةةةى مةةةةةةدار 

 .ساعة بؤف ل األسالٌب ومواصفات األمن حسب األنظمة المعمول بها
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ٔميكرررررٍ رمٛرررررك زظررررربنخ اإلدازح انؼبيرررررخ نأليرررررٍ يرررررٍ خرررررالل رمٛرررررك 
  -: االظرتارٛجٛخ انزبنٛخ 

 مهمةةةةتهم داءأل وخلقٌةةةةاش  علمٌةةةةاش  وتةةةةؤهٌلهم لالم   ةةةة ن العامةةةةة بةةةةاإلدارة العةةةةاملٌن ع  ةةةة دادا 

 . وأخ    الص بتفان

  هٌئةةةةةة وأعةةةةة  اء الجامعةةةةةة تآمنشةةةةة لحماٌةةةةةة األمنٌةةةةةة والتةةةةةدابٌر اإلجةةةةةراءات إتخةةةةةا 

 علةةةةةى للحفةةةةةاظ وقائٌةةةةةة إجةةةةةراءات خةةةةةالل مةةةةةن والطةةةةةالب  والعاملٌ        ةةةةة ن التةةةةةدرٌس

 .  العامة السالمة

 والتعلٌةةةة مات التوجٌهةةةةات صةةةةدارإ خةةةةالل مةةةةن الجامعةةةةة داخةةةةل االمنةةةةً الةةةةوعً رفةةةةع 

 .  الدورٌة االمنٌة وال منش              ورات

 مكةةةةان وأي وقةةةةت أي فةةةةً والطةةةةوار  األزمةةةةات هةةةةةلمواج والمسةةةةتمر التةةةةام سةةةةتعداداأل 

 .   الجامع   ة داخل

 والرٌا ةةةةٌة والفنٌةةةةة والثقافٌةةةةة التعلٌمٌةةةةة االنشةةةةطة كافةةةةةل والمسةةةةتمرة الدائمةةةةة المتابعةةةةة 

 .  واالمان االمن من جو فً دائهاآتهٌئ            ة  بهدؾ

 المصةةلحة عةةالءإ طةةارإ فةةً االخةةر والةةرأي الةةرأي عةةن التعبٌةةر حرٌةةة بحماٌةةة االلتةةزام 

 .  والخاصة العامة بالممتلكات ال رر دون العامة

 مةةةةةع بالتعةةةةاون  بالجامعةةةةةة العمةةةةل وقواعةةةةد قةةةةةوانٌنب االلتةةةةزام لتطبٌةةةةةق لٌةةةةاتآ و ةةةةع 

 . وخارجٌاش  داخلٌاش  المختص        ة اإلدارات

 بالتنسةةةٌق  بالجامعةةةة وكلٌاتهةةةا ومنشةةةآتها التؤكةةةد مةةةن صةةةالحٌة أجهةةةزة اإلنةةة ار واإلطفةةةاء

 . مع الجهة المعنٌة

  والعمةةةل علةةةى منةةةع وقةةةوع الحةةةوادر, ومعالجتهةةةا  بالجامعةةةةإدارة جمٌةةةع عملٌةةةات األمةةةن

 .عند الوقوع وتالفً استفحال أ رارها

  ًسةةةةواء  الجامعةةةةةمباشةةةرة التحقٌةةةةق المبةةةةدئً فةةةً المشةةةةكالت والحةةةةوادر التةةةةً تقةةةع فةةةة

اإلدارة العامةةةةة أو تةةةةم اكتشةةةةافها مةةةةن قبةةةةل  الجامعةةةةةأحٌلةةةةت إلٌهةةةةا مةةةةن المسةةةةئولٌن فةةةةً 

 . لالمن 

  وتةةةةةةدقٌق هوٌةةةةةةات  ومنشةةةةةةآتهاوكلٌاتهاالجامعةةةةةةة تنظةةةةةةٌم ومراقبةةةةةةة مةةةةةةداخل ومخةةةةةةارج

 .األشخاص إ ا لزم األمر
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 مةةةن فةةةراد ل الدائمةةةة والمإقتةةةة للسةةةٌارات واألالقٌةةةام بتصةةةمٌم وإصةةةدار تصةةةارٌح الةةةدخو

 . واإلشراؾ على توزٌعها  ع اء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالجامعةأ

  بقةةةةةوانٌن وقواعةةةةةد العمةةةةةل بالجامعةةةةةة بالتعامةةةةةل مةةةةةع و ةةةةةع آلٌةةةةةات لتطبٌةةةةةق االلتةةةةةزام

 .داخلٌاش وخارجٌاش اإلدارات المختصة 

 ها وتطوٌرهةةةةا بمةةةةا ٌناسةةةةبها مةةةةع اقتةةةةراح الةةةةنظم الخاصةةةةة بةةةةاألمن والعمةةةةل علةةةةى تنفٌةةةة 

مثةةل  ) الشةةرطة  األحةةدار والتنسةةٌق فةةً  لةةن مةةع الجهةةات األمنٌةةة  ات العالقةةةتطةةور 

 .الدفاع المدنً (  –الجٌ   –

 لةةةى اسةةةتخدام األجهةةةزة الحدٌثةةةة لإلنةةة ار ووسةةةائل اإلطفةةةاء, واالطةةةالع المسةةةتمر العمةةةل ع

 على ما ٌستجد فً ه ا المجال لتطوٌر ه ر النظم

 داخةةةل الحةةةرم الجةةةامعً األمةةةن  ومهةةةام  والكتٌبةةةات الخاصةةةة عةةةن دور التعلٌمةةةات إصةةةدار

 . و لن بالتعاون مع إدارة العالقات العامة لإلدارة من ٌنتمًبهدؾ توعٌس 

   الجامعٌةةةةة  والمستشةةةةفٌات ومنشةةةةآتها خةةةةالء بةةةةإدارة الجامعةةةةةلإلإعةةةةداد خطةةةةة طةةةةوار 

   .تجهٌزاتهاو  هاوالعمل على استكمال

  على تنفٌ  خطة الطوار  باإلدرة أخصائً االمنالعمل على تدرٌب. 

  منةةةةً دقٌةةةةق خةةةةاص باألقفةةةةال والمفةةةةاتٌح الخاصةةةةة بةةةةؤجهزة المعلومةةةةات أأتبةةةةاع نظةةةةام

 . والمستودعات والؽرؾ

 ستالم وتسلٌم األشٌاء المفقودة أو ال ائعة ألصحابها ا. 

  فةةةً الحةةةاالت  جمٌةةةع المتواجةةةدٌن بالجامعةةةةالمبةةةادرة بتقةةةدٌم العةةةون لمةةةن ٌحتاجةةةس مةةةن

 . العادٌة أو الطارئة

  التؤكةةةةد اسةةةةتمرار مةةةةن سةةةةالمة أجهةةةةزة اإلطفةةةةاء والتمدٌةةةةدات الكهربائٌةةةةة والمحةةةةوالت

 .وسالمة المبانً وك لن مانعات الصواعق

 وإحالتةةةةس  المإسسةةةةةل علةةةةى حةةةةل المشةةةةاجرات أو األحةةةةدار التةةةةً تقةةةةع فةةةةً داخةةةةل العمةةةة

 .للجهة المختصة عند اللزوم

 التعاون مع مراكز ووحدات الدفاع المدنً بالمنطقة . 
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 -: نإلدازح انؼبيخ نأليٍ جببيؼخ ثُٓب اذلٛكم انزُظًٛٙ 
  -بجامعة بنها من : لألمنالعامة  لإلدارةي اون الهيال ال نهيمي 

 

 -:  يدٚس ػبو اإلدازح انؼبيخ نأليٍ - أ

 سكرتٌر مدٌر اإلدارة    - مدٌر مكتب مدٌر اإلدارة    

  -االلعبو : - ة

 .قسم أمن األفراد  -1

  . قسم أمن المنشآت -2

 . قسم أمن الوثائق والمعلومات واالتصاالت  -3

 قسم أمن الشئون اإلدارٌة والفنٌة . -4

 -انمطبػبد ٔانكهٛبد :  - د

 .رئٌس القطاع  -1

 القطاع .نائب رئٌس  -2

 . قائد مجموعة األمن بالكلٌة -3

 . أخصائً األمن بالكلٌة -4

  - يما يجي سي م شرل دور جميع ا راد اإلدارة :

 



 51                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

 -يدٚس ػبو اإلدازح انؼبيخ ناليٍ : -أ

مةةةةةن هةةةةةو مةةةةةدٌر اإلدارة العامةةةةةة لألمةةةةةن ؟ ومةةةةةا هةةةةةً صةةةةةفاتة التةةةةةً ٌجةةةةةب أن ٌتسةةةةةم بهةةةةةا ؟ 

الطٌبةةةةةةة لةةةةةةدي  بالسةةةةةمعةمةةةةةةن الشخصةةةةةٌات المعروفةةةةةةة  األمةةةةةةنالبةةةةةد ان ٌكةةةةةةون مةةةةةدٌر إدارة 

جمٌةةةةع أع ةةةةاء المإسسةةةةة ومةةةةن اهةةةةم الصةةةةفات التةةةةً ٌحةةةةب أن ٌتسةةةةم بهةةةةا المةةةةدٌر النةةةةاجح 

: 

 .  تحمل المسإولٌة  1

   الرؼبة فً اتقان العمل وتحسٌنس. 2

 .   اعتبار العمل متعة ٌتمتع بها 3

   القدرة على التنفٌ  فً الوقت المناسب. 4

  ؽط الوقت.   العمل تحت 5

   قوة االرادة على التنفٌ  بعد الفهم والقناعة. 6

 والعمل على أساس تحقٌق النجاح. بالنفس  الثقة  7

   اتقان وسائل تقوٌة ال اكرة. 8

   القوة البدنٌة والصحة العامة. 9

   الو وح فً الرأي, بؤن ٌكون صاحب رأي فً األمور. 11

 جموعات .القٌادة والقدرة على العمل فً م -11

 أن ٌكون قدوة ٌحت ي بها جمٌع ابناء اإلدارة وؼٌرهم . -12
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 -مدير  ام اإلدارة العامة لألمن : او سار ير مدير ما  

 واجهةةةةةةة وهةةةةةةً , اإلدارٌةةةةةةة الوظةةةةةةائؾ أهةةةةةةم مةةةةةةن السةةةةةةكرتارٌة أو المكتةةةةةةب مةةةةةةدٌر

 مةةةةةدٌر أو فالسةةةةةكرتٌر..  الجمهةةةةةور مةةةةةع كبٌةةةةةرة عالقةةةةةة لةةةةةس مسةةةةةئول أو مةةةةةدٌر كةةةةةل

 ٌملكةةةةةةون الةةةةةة ٌن وهةةةةةةم..   ان أو المسةةةةةةئول لهةةةةةة ا الحقٌقٌةةةةةةة ةآالمةةةةةةر هةةةةةةو المكتةةةةةةب

 ٌملكةةةةةةون الةةةةةة ٌنوهةةةةةةم  للمسةةةةةةئول واألخالقةةةةةةً اإلداري المفهةةةةةةوم توصةةةةةةٌل مفةةةةةةاتٌح

 واتصةةةةةةةةةةاالتس تحركاتةةةةةةةةةةس عةةةةةةةةةةن التفاصةةةةةةةةةةٌل أدق وٌعرفةةةةةةةةةةون مكتبةةةةةةةةةةس أسةةةةةةةةةةرار

 فةةةةةةةةً مسةةةةةةةةئول أو مةةةةةةةةدٌر ألي كبٌةةةةةةةةرة المسةةةةةةةةئولٌة تكةةةةةةةةون ولةةةةةةةة ا..  وانجازاتةةةةةةةةس

 مةةةةةع التخاطةةةةةب ٌحسةةةةةن الةةةةة ي والةةةةةواعً والقٌةةةةةادي النةةةةةاجح مكتبةةةةةس مةةةةةدٌر اختٌةةةةةار

 عةةةةةن إٌجابٌةةةةةة صةةةةةورة خلةةةةةق أهمٌةةةةةة وٌةةةةةدرن المسةةةةةئولٌن لؽةةةةةة وٌفهةةةةةم الجمهةةةةةور

 هةةةةةةةة ا وٌبقةةةةةةةةى..  مكتبةةةةةةةةس إدارة ٌتةةةةةةةةولى الةةةةةةةة ي الفةةةةةةةةرع أو القسةةةةةةةةم أو المكتةةةةةةةةب

 فةةةةةةإن اختٌةةةةةةارر فةةةةةةً نجةةةةةةح إن الةةةةةة ي المسةةةةةةئول أولوٌةةةةةةات أهةةةةةةم مةةةةةةن االختٌةةةةةةار

 اإلداري مشةةةةةةةةوارر طرٌةةةةةةةةق فةةةةةةةةً م ةةةةةةةةٌئة لوحةةةةةةةةة سةةةةةةةةٌكون والتةةةةةةةةؤلق اإلبةةةةةةةةداع

 .والمهنً

 وهةةةةةةةو مةةةةةةةا ٌطلةةةةةةةق علٌةةةةةةةس الوجةةةةةةةس المقبةةةةةةةول, السةةةةةةةمح, المبتسةةةةةةةم  شةةةةةةةال العةةةةةةةام:ال

 .رتٌاحاالبتسامة المرٌحة, التً تبعر على اإل

 :وٌعةةةةةد مةةةةةن  -ٌتفةةةةةق هةةةةة ا العامةةةةةل مةةةةةع طبٌعةةةةةة عمةةةةةل السةةةةةكرتٌر حسةةةةةن المههةةةةةر

ال ةةةةةةرورٌات الهامةةةةةةة لنجةةةةةةاح العمةةةةةةل, وتحقٌةةةةةةق الهةةةةةةدؾ الكامةةةةةةل مةةةةةةن الوظٌفةةةةةةة, 

حٌةةةةةةر ٌكةةةةةةون السةةةةةةكرتٌر فةةةةةةً مقدمةةةةةةة المسةةةةةةتقبلٌن للةةةةةةزوار, وعمةةةةةةالء المإسسةةةةةةة. 

وٌتطلةةةةةةع الزائةةةةةةرون للمنشةةةةةةؤة دائمةةةةةةا إلةةةةةةى مقابلةةةةةةة السةةةةةةكرتٌر, ومةةةةةةن خةةةةةةالل تلةةةةةةن 
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طٌع الزائةةةةةر أن ٌؤخةةةةة  انطباعةةةةةا جٌةةةةةدا عةةةةةن المنشةةةةةؤة, التةةةةةً المقابلةةةةةة األولةةةةةى, ٌسةةةةةت

 .ٌقوم بزٌارتها أو العكس, وٌتعٌن التمتع بالبساطة, واألناقة المعتدلة

 :ٌتطلةةةةةب  لةةةةةن التمتةةةةةع بمقومةةةةةات شخصةةةةةٌة: بعةةةةةدم التسةةةةةرع فةةةةةً  الحامةةةةةة والصةةةةةبر

الحكةةةةةةم علةةةةةةى األشةةةةةةٌاء, والبةةةةةةد مةةةةةةن الصةةةةةةبر عنةةةةةةد مواجهةةةةةةة األمةةةةةةور الصةةةةةةعبة, 

والطارئةةةةةةةة, ومحاولةةةةةةةة اسةةةةةةةتٌعابها واسةةةةةةةتعمال العقةةةةةةةل فةةةةةةةً والمشةةةةةةةاكل المفاجئةةةةةةةة 

 .حلها

 :البةةةةةةد مةةةةةةن تةةةةةةوافر المقةةةةةةدرة الشخصةةةةةةٌة, للمحافظةةةةةةة علةةةةةةى كافةةةةةةة   مانةةةةةةة السةةةةةةر

 األسرار التً اطلع وٌطلع علٌها أثناء خدمتس
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  -لعبو :األ -ة

 .يسم  من األ راد  (0

 ممٌةةةةزاتهمهةةةةم أمةةةةن ووتقةةةةوم علةةةةى عةةةةدد مةةةةن أخصةةةةائً األ مةةةةن أهةةةةم االقسةةةةام وهةةةةو

 -ومهامهم :

 و  اإلجةةةةةةةازات ًبٌةةةةةةةنهم فةةةةةةة والمسةةةةةةةاواة لإلفةةةةةةةرادالحسةةةةةةةنس  المعاملةةةةةةةة

 (. النوبتجٌاتالخدمات ) 

  الةةةةةةةةدفاتر  أنةةةةةةةةواعواسةةةةةةةةتكمال جمٌةةةةةةةةع  األرشةةةةةةةةٌفًمتابعةةةةةةةةس العمةةةةةةةةل

 : و ي ةالمحددمواعٌدها ارٌر فً قوالسجالت وموافاتنا بالت

مةةةةةةةن  األولفةةةةةةً الٌةةةةةةوم  – األمنٌةةةةةةة المتابعةةةةةةةتقةةةةةةارٌر  -

 .ت كاملة آالمنشعن حالة كل شهر 

مةةةةةةن كةةةةةةل  21قبةةةةةةل ٌةةةةةةوم  –الشةةةةةةهري  األمةةةةةةنتقرٌةةةةةةر  -

 .ت كاملة آعن حالة المنششهر 

  ًوعةةةةةةةةرض  اللٌلٌةةةةةةةةةوالخةةةةةةةةدمات  األقسةةةةةةةةامالمةةةةةةةةرور الةةةةةةةةدوري علةةةةةةةة

مةةةةةةةدٌر اإلدارة علةةةةةةةً  المسةةةةةةةتمرةتقرٌةةةةةةةر  ٌةةةةةةةومً بنتةةةةةةةائ  المةةةةةةةرور 

 . الجامعةلعر ها علً السٌد رئٌس  العامة لألمن

  باألمةةةةةةةاكن األمةةةةةةةن أخصةةةةةةةائٌٌنالتنسةةةةةةةٌق والتعةةةةةةةاون المسةةةةةةةتمر مةةةةةةةع 

 . المتفرقةوالكلٌات 

 عملهةةةةةةةم وتنظةةةةةةةٌم  رأسعلةةةةةةةً  األمةةةةةةةن أخصةةةةةةةائًوجةةةةةةةود   ةةةةةةةرورة

مةةةةع تجهٌةةةةز بةةةةدٌل لهةةةةم فةةةةً حالةةةةس عةةةةدم وجةةةةودر مةةةةع التنبٌةةةةس  اإلجةةةةازات

 واإلبةةةةةةالغ األمنٌةةةةةةة الحالةةةةةةةتصةةةةةةال لمتابعةةةةةةس علةةةةةةً البةةةةةةدٌل لتحقٌةةةةةةق اإل

 بصفس فورٌس . حدارأ بؤي

  ن أبالكلٌةةةةةةةات والمشةةةةةةةرفٌن علةةةةةةةً  األمةةةةةةةن أخصةةةةةةةائٌٌنتحدٌةةةةةةةد مهةةةةةةةام

 مةةةةةةنمةةةةةدٌر اإلدارة العامةةةةةةة لأل ةبواسةةةةةةط مكتوبةةةةةةةتكةةةةةون هةةةةةة ر المهةةةةةام 

 . القانونٌة المسئولٌةتحمل ٌوعلً من ٌخالؾ ه ر التعلٌمات 
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  اإلدارة العامةةةةةة لألمةةةةةنجتمةةةةةاع شةةةةةهري مةةةةةن السةةةةةٌد مةةةةةدٌر أٌةةةةةتم عمةةةةةل 

لتنشةةةةةةةةٌط  و لةةةةةةةةن بالجامعةةةةةةةةة األمةةةةةةةةن وأخصةةةةةةةةائٌٌنمةةةةةةةةع مشةةةةةةةةرفٌن 

 نتماء والوالء لعملهم .وبر روح اإل أفكارهم

  تمةةةةةةةام تلٌفةةةةةةةونً  إعطةةةةةةةاءبالكلٌةةةةةةةات  األمةةةةةةةن أخصةةةةةةةائًعلةةةةةةةً جمٌةةةةةةةع

 لمةةةةةةدٌر اإلدارة العامةةةةةةة لألمةةةةةةنكةةةةةةل ٌةةةةةةوم  نهاٌةةةةةةة األمنةةةةةةًبةةةةةةالموقؾ 

 . اإلحدارالسرٌع لكافس  لأللمام و لن

  والكلٌةةةات وعةةةرض مةةةا  بالجامعةةةةعمةةةل صةةةندوق للشةةةكاوي واالقتراحةةةات

 . األمن إدارة فٌس ٌومٌا علً السٌد مدٌر

  أخصةةةةةةةائٌٌن األمةةةةةةةنلةةةةةةةدي  المعنوٌةةةةةةةةالعمةةةةةةةل علةةةةةةةً رفةةةةةةةع الةةةةةةةروح 

 مشاكلهم.ومساعدتهم فً حل 

 .يسم  من المنشآت   (5

  عري  المنشاة العامة: اوال

و المبةةةةةةانى  ومةةةةةةا ٌلحةةةةةةق أرا ةةةةةةى األٌقصةةةةةةد بالمنشةةةةةةات العامةةةةةةة 

الت ا ا حققةةةةةةت منفعةةةةةةة عامةةةةةةة للشةةةةةةعب آو أبهةةةةةةا مةةةةةةن معةةةةةةدات 

مةةةةةةالن أو لةةةةةةن بؽةةةةةةض النظةةةةةةر عمةةةةةةا ا ا كانةةةةةةت تةةةةةةدخل  ةةةةةةمن 

 . لألفرادو فى نطاق الملكٌة الخاصة أالحكومة 

 الم صود بأمن المنشأة: ثانيا

المقصةةةةةةةةود بةةةةةةةةؤمن المنشةةةةةةةةؤة هةةةةةةةةو المحافظةةةةةةةةة علةةةةةةةةى سةةةةةةةةالمة 

ٌتفةةةةةرغ  أن بمعنةةةةةى بٌئةةةةةة آمنةةةةةسواستمرارمسةةةةةٌراتها وتقةةةةةدمها فةةةةةى 

ن ٌكةةةةةون أالكةةةةةادرٌن الفنةةةةةى واالدار  فةةةةةى المنشةةةةةؤة العبائهمةةةةةا و

 . دارة األمنإعلى  اش من  المنشؤة وتؤمٌنها مقتصرأعبء 

 ت وايفية ضمان حماي هاآمن المنش العوامل ال    ؤثر  ج   :ثالثا

ت_هى الفٌ ةةةانات آالعوامةةةل الطبٌعٌةةةة التةةةى تةةةإثر علةةةى المنشةةة  -1

  للبشر دخل فٌهالٌس وما  والعواصؾ الزالزلوالحرائق و
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تحةةةةرٌض  العوامةةةةل البشةةةةرٌة _السةةةةرقة والحرٌةةةةق والتخرٌةةةةب  -2

مةةةن أت علةةةى المطالةةةب التعجٌزٌةةةة ٌةةةإثر علةةةى آالعةةةاملٌن فةةةى المنشةةة

عةةةةن التجةةةةارب  التقةةةةارٌرسةةةةرقة المعلومةةةةات والوثةةةةائق و تآالمنشةةةة

داخةةةل فةةةً والئهةةةم مراقبةةةة المشةةةكون الوقةةةوؾ لهةةةا ومةةةور ٌجةةةب أ

   نشاط  ارؤمن القٌام بنهم ٌلعدم تمك المنشؤة

 ةأ عرو لها المنش خطار ال   األ :رابعا

مةةةةرٌن أ  منشةةةةؤة عةةةةن أتعةةةةرض لهةةةةا تال تخةةةةرج االخطةةةةار التةةةةى 

تحصةةةةٌنات خاصةةةةة وعامةةةةة لحماٌةةةةة  منهمةةةةارئٌسةةةةٌٌن ٌتطلةةةةب كةةةةل 

 : لها و  تعرض ت رار التى ؤة من األالمنش

 .العوامل الطبيعية  -0

هةةةةةةةةا العوامةةةةةةةةل التةةةةةةةةى تحةةةةةةةةدر بفعةةةةةةةةل بوٌقصةةةةةةةةد 

مثةةةةةةةةل  فٌهةةةةةةةةا البشةةةةةةةةر إلرادةالطبٌعةةةةةةةةة وال دخةةةةةةةةل 

الفٌ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةانات والعواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾ والةةةةةةةةةةةةةةةةةةزالزل 

واالنفجةةةةةةارات بسةةةةةةبب العواصةةةةةةؾ وؼٌرهةةةةةةا مةةةةةةن 

 الظواهر الطبٌعٌة ؼٌر العادٌة

 

 .العوامل البشرية-5

 البشةةةةةةرية الغيةةةةةةر م صةةةةةةودة مثةةةةةةل األخطةةةةةةاءالمخةةةةةةاطر  و 

 ارر(الكو1تسرب الؽاز1رتسرب المٌا1)الحرائق

وٌنةةةةةت    رادة البشةةةةةرإوهةةةةةى العوامةةةةةل التةةةةةى تتةةةةةدخل فٌهةةةةةا 

   عنهةةةةةةا تهدٌةةةةةةد المةةةةةةن المنشةةةةةةؤة ومةةةةةةن اهةةةةةةم العوامةةةةةةل مةةةةةةا 

  -: ٌؤتً
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وهةةةةةةى جرٌمةةةةةةة شةةةةةةائعة الحةةةةةةدور فةةةةةةى المنشةةةةةةؤة  السةةةةةةرية -

ثةةةةةةراء السةةةةةةارق عةةةةةةن طرٌةةةةةةق الحصةةةةةةول إوالقصةةةةةةد منهةةةةةةا 

 ة ؤعلى شى مملون للمنش

خطةةةةةار التةةةةى تهةةةةدد المنشةةةةؤة وعةةةةةدم كبةةةةر األأمةةةةن  الحريةةةة  -

سةةةةةةةراع فةةةةةةةى السةةةةةةةٌطرة علٌةةةةةةةة ٌةةةةةةةإد  الةةةةةةةى تخرٌةةةةةةةب اإل

 المنشؤة كلها

و ٌمنةةةةةع المنشةةةةةؤة مةةةةةن أ  فعةةةةةل ٌعرقةةةةةل أوهةةةةةو  ال خريةةةةة  -

هةةةةةةةم المشةةةةةةةكالت أعمالهةةةةةةةا وٌعتبةةةةةةةر التخرٌةةةةةةةب مةةةةةةةن أداء أ

التةةةةى تواجةةةةة القةةةةائمٌن علةةةةى حماٌةةةةة المنشةةةةؤة وهنةةةةان عةةةةدة 

 -منها:لتخرٌب اسالٌب ل

ٌحةةةةةةةدر عةةةةةةةن طرٌةةةةةةةق ا ةةةةةةةافة   المياةةةةةةةانيايال خريةةةةةةة   -

الت التةةةةةةى تو ةةةةةةع فةةةةةةى اآلالةةةةةةى السةةةةةةوائل  مةةةةةةواد ؼرٌبةةةةةةة

ممةةةةةةا ٌةةةةةةإد  الةةةةةةى  ركالزٌةةةةةةت والشةةةةةةحوم والوقةةةةةةود والمٌةةةةةةا

 . التتلؾ اآل

المخةةةةةةةةةرب السةةةةةةةةةتعمال  ؤٌلجةةةةةةةةة ال خريةةةةةةةةة  بالمفريعةةةةةةةةةات  -

و أر ٌصةةةةةةةةةعب ا ةةةةةةةةةرؤة بؤصةةةةةةةةةابة المنشةةةةةةةةةالمفرقعةةةةةةةةةات إل

 .د تعطٌلها عن العمل صصالحها بقإٌستحٌل 

كثةةةةةر الطةةةةةرق أٌعتبةةةةةر الحرٌةةةةةق مةةةةةن  ال خريةةةةة  بةةةةةالحري   -

 ساشةةةةةةةعال ةلسةةةةةةةهول اش لٌهةةةةةةةا المخربةةةةةةةون نظةةةةةةةرإ ؤلجةةةةةةةٌالتةةةةةةى 

بمجةةةةةةةرد  سنةةةةةةةأونظةةةةةةةرا لصةةةةةةةعوبة  ةةةةةةةبط الفاعةةةةةةةل كمةةةةةةةا 

ممةةةةةةا بكثافةةةةةةة  النةةةةةةاس  ٌجتمةةةةةةعظهةةةةةةور الحرٌةةةةةةق ٌقصةةةةةةد 

 . ٌإد  الى صعوبة السٌطرة علٌة

لتةةةةةةاثٌر ال ةةةةةةار علةةةةةةى ل سٌقصةةةةةةد  بةةةةةة ال خريةةةةةة  المعنةةةةةةوى  -

تةةةةةةةاثٌر علةةةةةةةى قةةةةةةةدارتهم لمنشةةةةةةةؤة لمعنوٌةةةةةةةات العةةةةةةةاملٌن بال

رتكةةةةةاب جرٌمةةةةةة تخرٌةةةةةب إو دفعهةةةةةم علةةةةةى أنتةةةةةاج ى اإلعلةةةةة

ثةةةةةةارة الخالفةةةةةةات الوهةةةةةةو نشةةةةةةر السةةةةةةخط بةةةةةةٌن العةةةةةةاملٌن 

 . بٌن فئات العاملٌن المختلفة العداواتوتحرٌن 
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عةةةةةةن المنشةةةةةةؤة وعةةةةةةن مةةةةةةد   الحصةةةةةةول  جةةةةةة  معجومةةةةةةات -

 .االنتاج وبعض الممٌزات  والتحسٌنات فى العمل 

وخاصةةةةةةة التقةةةةةةارٌر عةةةةةةن  سةةةةةةرية المعجومةةةةةةات والوثةةةةةةائ  -

  طرٌقةةةةةةةة ؤلةةةةةةةى المنشةةةةةةةؤة بةةةةةةةإوالتسةةةةةةةلل  رالعمةةةةةةةل وسةةةةةةةٌر

واسةةةةةةتؽالل  ةةةةةةعاؾ النفةةةةةةوس مةةةةةةن المةةةةةةوظفٌن والعةةةةةةاملٌن 

قةةةةةاربهم للحصةةةةةول مةةةةةنهم علةةةةةى مةةةةةا أأو فةةةةةراد المنشةةةةةؤةأمةةةةن 

 . ٌرٌد

 تآمهام دوائر  من المنش-2

ة بحسةةب نةةوع المنشةةؤة ؤفةةى المنشةة األمةةنتختلةةؾ مهةةام دوائةةر 

المنشةةةؤة ٌحةةةدد مسةةةتو  وجحةةةم دائةةةرة ن مجةةةال نشةةةاط أحٌةةةر 

األمةةةةن فةةةةى المنشةةةةؤة فقةةةةد تكةةةةون دوائةةةةر األمةةةةن فةةةةى المنشةةةةؤة 

صةةةةةةؽر وأقةةةةةةل تعقٌةةةةةةدا عنهةةةةةةا فةةةةةةى المنشةةةةةةؤة أتماعٌةةةةةةة جاال

مهةةةةام دوائةةةةر األمةةةةن فةةةةى  وتةةةةتلخصوالسٌاسةةةةٌة  األقتصةةةةادٌة

  -:   ا        المنشؤة 

 حفظ األمن -

 تؤمٌن المعلومات الخاصة بالمنشؤة  -

 العاملٌن بالمنشؤةتؤمٌن األفراد  -

 اصدار نظم األمن والسالمة فى المنشؤة -

 ةؤاألمن والسالمة فى المنش إجراءاتتنفٌ  ومراقبة نظم  -

 السٌطرة والتحكم فى مناف  الدخول والخروج من والى المنشؤة -

 والتلفٌات ( والإلختالسات)السرقة  اإلقتصادٌةمنع الخسائر  -

والمعةةةةدات مٌةةةةع مخةةةةارج الطةةةةوار ء التؤكةةةةد مةةةةن سةةةةالمة ج -

األمةةةةن والسةةةةالمة  اجةةةةراءاتنهةةةةا متوافقةةةةة مةةةةع أجهةةةةزة وواأل

 المهنٌة
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خةةةةةةالء وتحدٌةةةةةةد طفةةةةةةاء واإلاعةةةةةةداد خطةةةةةةة  الطةةةةةةوار ء لإل -

اختصاصةةةةات فرٌةةةةق األزمةةةةات وتطبٌةةةةق ومراقبةةةةة السةةةةالمة 

 المرورٌة فى المنشؤة

لطات الرسةةةمٌة المحلٌةةةة سةةةالتنسةةةٌق والتعةةةاون مةةةع الجهةةةات وال -

خةةةةدمات  1الةةةةدفاع المةةةةدنى فٌمةةةةا  ٌتعلةةةةق بةةةةاألمن والسةةةةالمة )

 البحر والتحقٌقات الجنائٌة(  1الطوار ء واالسعاؾ 

 ت  أمين داخج  و أمين خارج  آومما سب   أمين المنش -4

   ة من الخار أمين المنشأحراسة و 

مٌن ؤالتفكٌةةةر فةةةى تةةة الةةة هن عنةةةد إلىول مةةةا ٌتبةةةادرأن أ

شةةةةخاص ت هةةةةو العمةةةةل علةةةةى منةةةةع األآحةةةةد  المنشةةةةإ

ؼٌةةةةر المرؼةةةةوب فةةةةٌهم مةةةةن أو ؼٌةةةةر مةةةةرخص لهةةةةم

حجةةر الزاوٌةةة  ٌعتبةةر هةة ا األمةةر بمثابةةةالةةدخول الٌهةةا 

حولهةةةةةا ول ةةةةةمان حماٌةةةةةة مةةةةةا مةةةةةن المنشةةةةةاة وأفةةةةةى 

 مكةةةةةانالء ٌنبؽةةةةةى بداهةةةةةة تحدٌةةةةةد إة مةةةةةن هةةةةةؤالمنشةةةةة

سةةةةوار المناسةةةةبة حولهةةةةا والةةةةتحكم قامةةةةة اإلأالمنشةةةةاة و

 .فى البوابات  

  ة من الداخلأمين المنشأحراسة و 

  ة و لةةةن ؤخةةةروج مةةةن المنشةةةالدخول والةةةالةةةتحكم فةةةى

دخول لؽٌةةةر العةةةاملٌن المصةةةرح لهةةةم الةةةٌسةةةمح ب بةةةاأل

كةةةةد مةةةةن شخصةةةةٌتهم ومةةةةا ٌحملةةةةون ؤالةةةةدخول مةةةةع الت

حكةةةام دخةةةول وخةةةروج المركبةةةات والتحقةةةق إمعهةةةم و

الخاصةةةةة وٌعتمةةةةد علةةةةى  والتصةةةةارٌحمةةةةن حمولتهةةةةا 

 ه ا النظام على ثالر دعامات

  تةةوفٌر وسةةٌلة وا ةةحة للتحقةةق مةةن شخصةةٌة االفةةراد

 رخص لهم بدخول المنشاةالم
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 هةةةا ة والخةةروج منؤتسةةهٌل مراقبةةة الةةدخول الةةى المنشةة

المركبةةةةةات أوفرادوالتجةةةةةول فٌهةةةةةا سةةةةةواء بالنسةةةةةبة لأل

 .نواعهاؤب

 خطة  أمين المنشأة--2

زمة للقٌام عدات الالجهزة والمتجهٌز الكادر األمنى باأل .1

 األكمل  سعلى الوج ربدور

ٌتفق على فراد وموظفى األمن تدرٌبا مناسبا أتدرٌب  .2

 أدوارهم .

طفةةةاء األنفةةةا  واإلوخةةةالء والتفتةةةٌ  تشةةةكٌل فةةةرق اإل .3

فةةةراد األمةةةن والعةةةاملٌن المةةةدربٌن تةةةدرٌبا جٌةةةدا أمةةةن 

 . و اع المنشؤةأعلى المهام ودراسة 

تخصةةةٌص مالبةةةس /ز  خةةةاص بالعمةةةل مةةةع تزوٌةةةد  .4

 العاملٌن ببطاقات تعرٌؾ الهوٌة  

بةةةةةةالغ عةةةةةةن العةةةةةةاملٌن علةةةةةةى اإل تشةةةةةةجٌع وتحفٌةةةةةةز .5

 .السرقات والخروقات األمنٌة )نقاط ال عؾ(

التعةةةرؾ علةةةى المةةةوظفٌن والعةةةاملٌن والمتةةةرددٌن مةةةن  .6

 الزوار والعمالء

صةةةةةر وسةةةةةائل منةةةةع واطفةةةةةاء الحرائةةةةةق تصةةةةنٌؾ وح .7

 منع السرقةو سعافات األولٌة واإل

جةةةةراءات إ ةةةةرورة وجةةةةود مراجعةةةةة دورٌةةةةة علةةةةى  .8

 م  األمن والسالمة وتصحٌح ما لز

 لمنشؤةعلى احاالت السطو المسلح  .9

الحصةةةول علةةةى  سالسةةةطو المسةةةلح بؤنةةة تعرٌةةةؾٌمكةةةن 

متعلقةةةةات الؽٌةةةةر بشةةةةكل ؼٌةةةةر مشةةةةروع وفةةةةى حالةةةةة 

لةةس األولوٌةةة  المنشةةؤةن أمةةن وسةةالمة إوجةةود سةةطو فةة

التامةةةة  ومةةةن األف ةةةل تةةةرن القةةةائم بالسةةةطو ٌةةة هب 
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ة  ؤبةةةةةارواح العةةةةةاملٌن بالمنشةةةةة ةالمخةةةةةاطرعةةةةةن  بةةةةةدالش 

وٌجةةةةةب فةةةةةى حةةةةةاالت السةةةةةطو االتصةةةةةال بالشةةةةةرطة 

ٌجةةةب ومةةةن مكانةةةة  شةةةٌئ  أن ٌةةةتحرأو عةةةدم لمةةةسو

 وكةةةة لنزمةةةةات بةةةةالغ فرٌةةةةق األإاالتصةةةةال بالمةةةةدٌر و

تسةةجٌل تةةارٌ  مةةع مراعةةاة كتابةةة تقرٌةةر عةةن الحةةدر 

وقةةةةةوع الحةةةةةدر وموقةةةةةع الحةةةةةدر ووصةةةةةؾ الحالةةةةةة 

للمكةةةةةان وجمةةةةةع التقةةةةةارٌر عةةةةةن مالبسةةةةةات الو ةةةةةع 

والبةةد مةةن تةةوافر صةةندوق االسةةعافات األولٌةةة تحسةةبا 

 أي أصابات.لوقوع 

 .يسم  من الوثائ  والمعجومات واال صاالت  (2

  تنفٌ  التعلٌمات األمنٌة الخاصة بؤسلوب التحفظ على الوثةائق و المسةتندات

 .  و األختام

  للوثائق . أمن أخصائً  رورة وجود 

  التؤكةةد مةةن سةةٌر العمةةل الةةدفتر  علةةى الوجةةس األكمةةل طبقةةاش لتعلٌمةةات أمةةن

 .  الوثائق

  الخاصة  األماكنالسجالت و النما ج و األختام داخل والتحفظ على الوثائق

  بها

 موافاتنا باألماكن الحساسة لتؤمٌنها  . 

  حالةةةةةةةة  فةةةةةةةًإخطةةةةةةةار مةةةةةةةدٌر إدارة األمةةةةةةةن علةةةةةةةى وجةةةةةةةس السةةةةةةةرعة

 . الالزم التخا فقد أ  وثٌقة تحمل درجة سرٌة  اكتشاؾ
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 . الشئون اإلدارية والفنيةيسم  من  (4

 المخازن 

 الكنترول 

  المدنًإدارة الدفاع 

 المعامل 

  االمتحاناتأماكن لجان 

 المطبعة 

  التؤكد من قٌام أمناء المخازن بمراجعة العهدة سنوٌاش 

 متابعة أعمال الجرد المفاجئ للمخازن 

  صرؾ المخزن حٌال الواقعةتإبالؼنا بؤ  مخالفة تحدر مع إٌ اح 

 تكثٌؾ اإل اءة بمنطقة المخازن 

 تسلٌم نسخة من المفاتٌح لمجموعة األمن 

 تؤمٌنها  د أخطار الحرٌق 

 عدم وجود أ  وصالت كهربائٌة عارٌة 

  بمنطقة المخازن مواقد ؼازأوكٌروسٌنؤوالكهرباءاستعمال عدم 

  الحرٌةةةةةةةق  نقةةةةةةةاطالتؤكةةةةةةةد مةةةةةةةن توزٌةةةةةةةع طفاٌةةةةةةةات الحرٌةةةةةةةق علةةةةةةةى

 بالجامعة طبقاش لخطة الحرٌق

  التؤكةةةةةةةةد مةةةةةةةةن صةةةةةةةةالحٌة طفاٌةةةةةةةةات الحرٌةةةةةةةةق و  لةةةةةةةةن بةةةةةةةةالمرور

  علٌها وو ع تارٌ  آخر مرور على الكروت الدوري

 اإلطفاء طفاٌاتمن صالحٌة  التؤكد 

 مةةةةةن  عمةةةةةل خطةةةةةة إطفةةةةةاء لكةةةةةل مبنةةةةةى فةةةةةى الجامعةةةةةة مصةةةةةدقاش علٌةةةةةس

 السٌد مدٌر اإلدارة العامة لألمن . 

 إخطار جمٌع المتواجدٌن بمقر الجامعة بطرق تنفٌ  خطة الحرٌق . 
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 -انمطبػبد ٔانكهٛبد : –د 

 رئيس ال طاع  -0

هةةةةةةو رئةةةةةةٌس لمجموعةةةةةةة مةةةةةةن مةةةةةةوظفً األمةةةةةةن بالكلٌةةةةةةات ٌحةةةةةةددها 

السةةةةةةةةٌد مةةةةةةةةدٌر اإلدارة وٌكةةةةةةةةون مسةةةةةةةةئول مسةةةةةةةةئولٌة كاملةةةةةةةةة امةةةةةةةةام 

 بها وعن حالة المنشؤة .  األمنٌةاإلدارة عن الحالة 

 ال طاعرئيس  نائ  -5

األمةةةةةن الةةةةة ي ٌةةةةةتم اختٌةةةةةارر مةةةةةن قبةةةةةل السةةةةةٌد  أخصةةةةةائٌٌنهةةةةةو أحةةةةةد 

ٌتةةةةوفر فٌةةةةس صةةةةفة  علةةةةى أمةةةةنفٌةةةةة  سعلةةةةى رإٌتةةةة اش مةةةةدٌر اإلدارة بنةةةةاء

القةةةةةةةدرة علةةةةةةةى احتةةةةةةةواء المواقةةةةةةةؾ الطارئةةةةةةةة و احتوائةةةةةةةس  القٌةةةةةةةادة و

 األمةةةةةةنأخصةةةةةةائً لمشةةةةةةاكل زمالئةةةةةةس وٌكةةةةةةون حلقةةةةةةة الوصةةةةةةل بةةةةةةٌن 

وٌكةةةةةةةةون مسةةةةةةةةئول مسةةةةةةةةئولٌة الكلٌةةةةةةةةة ورئةةةةةةةةٌس القطةةةةةةةةاع واإلدارة ب

كاملةةةةة عةةةةن تنفٌةةةة  كةةةةل مةةةةا جةةةةاء مةةةةن تعلٌمةةةةات صةةةةادرة مةةةةن اإلدارة 

العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةن وعةةةةةةةن خطةةةةةةةة االجةةةةةةةازات والتوزٌةةةةةةةع فةةةةةةةً الكلٌةةةةةةةة 

 وٌكون حسن التعامل مع القٌادات الموجودة بالكلٌة 

 الاجية بيائد مجمو ة  من  -2

ي ٌةةةةةتم اختٌةةةةةارر مةةةةةن قبةةةةةل السةةةةةٌد األمةةةةةن الةةةةة  أخصةةةةةائٌٌنهةةةةةو أحةةةةةد 

األمةةةةةةةةن مةةةةةةةةدٌر اإلدارة وٌكةةةةةةةةون حلقةةةةةةةةة الوصةةةةةةةةل بةةةةةةةةٌن أخصةةةةةةةةائً 

بالكلٌةةةةةةة ونائةةةةةةب رئةةةةةةٌس القطةةةةةةاع ورئةةةةةةٌس القطةةةةةةاع وٌكةةةةةةون قةةةةةةادر 

 . على حل المشاكل الموجودة داخل الجامعة 
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  خصائي االمن  -4

     وٌكةةةةةون حاصةةةةةل علةةةةةى مإهةةةةةل عةةةةةالً  الجامعةةةةةة  حةةةةةد مةةةةةوظفًأهةةةةةو 

 اش لٌسةةةةةانس ( ٌةةةةةتم تعٌنةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل الجامعةةةةةة بنةةةةةاء –) بكةةةةةالورٌوس 

الصةةةةةةفات  بةةةةةةبعضوٌتصةةةةةةؾ قةةةةةةدرات واختبةةةةةةارات  ٌجتازهةةةةةةا علةةةةةةى 

 –الةةةةةة كاء  –حسةةةةةةن التعامةةةةةةل  –) حسةةةةةةن المظهةةةةةةر  الشخصةةةةةةٌة مثةةةةةةل

أمةةةةةٌن ( . لةةةةة لن ٌكةةةةةون صةةةةةفات  –الحكمةةةةةة والصةةةةةبر فةةةةةً التعامةةةةةل 

  -أخصائً االمن داخل الحرم الجامعً هً :

 الناجح األمن  خصائي صفات 

 لتفهم الكامل لواجبات وظٌفتس األمنٌة.ا 

  ومرإوسٌس برإسائسأن تكون عالقتس حسنة. 

  للمشاكل. مثٌرؼٌر  –أن ٌكون أمٌنا داخل مقر خدمتس 

 تس مع األفراد لكسب ثقتهم فٌس أن ٌكون دبلوماسٌا فً تعامال 

  تجاوزات تحدر فى مقر خدمتس. أوال ٌتستر على أ  مخالفات 

  إدارة  فةةةةً مقةةةةر أن ٌكةةةةون علةةةةى عالقةةةةة جٌةةةةدة ومسةةةةتمرة بالمسةةةةإلٌن

 األمن.

  فً كافس تعامالتس. الشبهاتعن  ان ٌكون بعٌداش 

  و شخصٌس قوٌس. -الخلق حسنان ٌكون  

  و  ةةةةةمٌر حةةةةةً  –صةةةةةادق  –جةةةةةريء  –ان ٌكةةةةةون نظٌةةةةةؾ الٌةةةةةد 

 .أحداش ال ٌظلم 

 مرإسٌس. ي لرإسائس و ان ٌكون مثل ٌحت 

  ٌتصةةةةرؾ بحكمةةةةس ومسةةةةإلٌس واقتةةةةدار فةةةةً  – األفةةةةقان ٌكةةةةون واسةةةةع

 كافس المواقؾ االمنٌس.
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 -انمطبػبد األيُٛخ ثبنكهٛبد ٔيٕلؼٓب اجلغسايف   :

 ) اإلدارة العامة لألمن (  إدارة الجامعة -

 التربٌة ( .   –اآلداب  –كلٌات ) التجارة  ( 0يطاع ريم )  -

 حاسبات ومعلومات ( . –هندسة بنها  –كلٌات ) العلوم  ( 5يطاع ريم )  -

المستشفٌات الجامعٌة ( + مبنى كلٌة الحقوق  –كلٌات ) الطب البشري  ( 2يطاع ريم )  -

 القدٌم + الح انة .

 (مالعب التربٌة الرٌا ٌة –التربٌة الرٌا ٌة  –كلٌات ) الفنون التطبٌقٌة  ( 4يطاع ريم )  -

 التمرٌض بكفر سعد ( . –كلٌات ) الحقوق بكفر سعد  ( 2يطاع ريم )  -

 ) المدن الجامعٌة بكفر سعد ( + دار ال ٌافة  . ( 6يطاع ريم )  -

 –الطةةةةةةب البٌطةةةةةةري بمشةةةةةةتهر  –كلٌةةةةةةات ) الزراعةةةةةةة بمشةةةةةةتهر  ( 7يطةةةةةةاع ريةةةةةةم )  -

 المدن الجامعٌة  بطو  ( . –المدن الجامعٌة بمشتهر 

 كلٌات ) الهندسة بشبرا ( المدن الجامعٌة بشبرا .(  2يطاع ريم )  -
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ٌقةةةةةع مبنةةةةةً إدارة الجامعةةةةةة بمدٌنةةةةةة بنهةةةةةا شةةةةةارع فرٌةةةةةد نةةةةةد  علةةةةةى  ادازح اجلبيؼرررررخ :

 كاألتً :   ( متر تقرٌبا وحدود المبن01721ًمساحة )

 

 )  الحد القبلً ) شارع فرٌد ندا الطرٌق السرٌع 

 ٌعٌسً ( مالحد البحري ) شارع محمود عبدا لحل 

  ( دلموجوالحد الشرقً ) شارع  عبدا 

 ) 1الحد الؽربً ) شارع المرور 

 ةمتةةةةةر والواجهةةةةة 2.5والمبنةةةةةى محةةةةةاط بسةةةةةور مةةةةةن جمٌةةةةةع االتجاهةةةةةات ارتفاعةةةةةس حةةةةةوالً 

 األمامٌة للسور مكون من طوب مركب أعالها أعمدة حدٌدٌة بنفس االرتفاع .

تتكةةةةةةةةةةةون مجموعةةةةةةةةةةةة 

األمةةةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةةةةإدارة 

الجامعةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةن 

اع ةةةةةةةةةةةةاء هٌئةةةةةةةةةةةةة 

المكتةةةةةةةةب ) مةةةةةةةةدٌر 

اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

قسةةةةةةةةم  –ن لألمةةةةةةةة

 –أمةةةةةةن االفةةةةةةراد 

قسةةةةةةةةةةةةم أمةةةةةةةةةةةةن 

الوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةائق و 

المعلومةةةةةةةةةةةةةةةات 

قسةةةةةم أمةةةةةن الشةةةةةئون اإلدارٌةةةةةة  –قسةةةةةم أمةةةةةن المنشةةةةةآت  –واالتصةةةةةاالت 

فرٌةةةةةةةق مواجهةةةةةةةس االزمةةةةةةةات والطةةةةةةةوار  و عةةةةةةةدد جمٌةةةةةةةع أخصةةةةةةةائً االمةةةةةةةن  –والفنٌةةةةةةةة 

( أخصةةةةةةائً أمةةةةةةن ٌعملةةةةةةون علةةةةةةى تةةةةةةؤمٌن وحراسةةةةةةة مةةةةةةداخل ومخةةةةةةارج  52بةةةةةةاإلدارة ) 

    سةةةةةةةاعات  8كةةةةةةةل   أخصةةةةةةةائً 17سةةةةةةةاعة بواقةةةةةةةع   24مبنةةةةةةةى اإلدارة علةةةةةةةى مةةةةةةةدار الةةةةةةة  

 النوبتجٌة اللٌلٌة  ( .  –النوبتجٌة المسائٌة  –)  النوبتجٌة الصباحٌة 
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  - ربية (  : –آدا   –مجمع الاجيات وي اون من )  جارة  ( 1لطبع زلى ) 

( متةةةةةر 7111ٌقةةةةةع مجمةةةةةع الكلٌةةةةةات بمدٌنةةةةةة بنهةةةةةا شةةةةةارع فرٌةةةةةد نةةةةةد  علةةةةةى  مسةةةةةاحة )

 تقرٌبا وحدود المبنً كاألتً :

 )  الحد القبلً ) شارع فرٌد ندا الطرٌق السرٌع 

 )  الحد البحري ) شارع الترعة القدٌمة 

  ًشارع كلٌة التجارة  (الحد الشرق ( 

 ) ًالحد الؽربً ) مساكن اهال 

متةةةةةةةةر  2.5والمبنةةةةةةةةى محةةةةةةةةاط بسةةةةةةةةور مةةةةةةةةن جمٌةةةةةةةةع االتجاهةةةةةةةةات ارتفاعةةةةةةةةس حةةةةةةةةوالً 

األمامٌةةةةةةة للسةةةةةةور مكةةةةةةون مةةةةةةن طةةةةةةوب مركةةةةةةب أعالهةةةةةةا أعمةةةةةةدة حدٌدٌةةةةةةة  ةوالواجهةةةةةة

 بنفس االرتفاع .

تتكون مجموعة األمن بكلٌة  اجية ال جارة :

( أخصائً أمن  18)      التجارة من عدد 

ٌعملون على تؤمٌن مداخل ومخارج الكلٌة 

 6ساعة بواقع   24على مدار ال  

)  النوبتجٌة   ساعات  8أخصائٌٌن كل  

 –النوبتجٌة المسائٌة  –الصباحٌة 

 النوبتجٌة اللٌلٌة  ( .

 

تتكةةةون مجموعةةةة  اجيةةةة ا دا  : -

األمةةن بكلٌةةة اآلداب مةةن عةةدد ) 

( أخصةةةائً أمةةةةن ٌعملةةةةون  14

علةةى تةةؤمٌن مةةداخل ومخةةارج 

ساعة  24الكلٌة على مدار ال  

 8أخصةةةائٌٌن كةةةل   4بواقةةةع

ساعات )النوبتجٌة الصباحٌة 

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –النوبتجٌة المسائٌة  –
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تتكةةةةةةةةةون  اجيةةةةةةةةةة ال ربيةةةةةةةةةة : -

مجموعةةةةةةةةة األمةةةةةةةةن بكلٌةةةةةةةةة 

 15)   ٌةةةةةة مةةةةةن عةةةةةدد الترب

( أخصةةةةةةةةةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةةةةةةةةةن 

ٌعملةةةةةةةةون علةةةةةةةةى تةةةةةةةةؤمٌن 

مةةةةةةةةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةةةةةةةةارج 

علةةةةةةةةى مةةةةةةةةدار      الكلٌةةةةةةةةة

سةةةةةةةةةةةةةةةاعة  24الةةةةةةةةةةةةةةة  

       سةةةةةةةةةاعات  8أخصةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةل   5بواقةةةةةةةةةع

 اللٌلٌة  ( .      النوبتجٌة  –النوبتجٌة المسائٌة  –)  النوبتجٌة الصباحٌة 

 

 

      –الهندسةةةةةةةةة ببنهةةةةةةةةا   –وي اةةةةةةةةون مةةةةةةةةن اجيةةةةةةةات  ) العجةةةةةةةةوم   ( 5لطرررررررربع زلررررررررى ) 

  -الحاسبات والمعجومات  (  :

(  بكلٌاتةةةةس بمدٌنةةةةةة بنهةةةةةا الجدٌةةةةدة  بشةةةةةارع االسةةةةةتاد مةةةةا بةةةةةٌن حةةةةةً  2ٌقةةةةع قطةةةةةاع رقةةةةةم )  و

 ؼرب االستاد وشرق االستاد  بجوار أستاد بنها الر ٌا ً :

 

تتكةةةةةةون  اجيةةةةةةة العجةةةةةةوم : -

مجموعةةةةةة األمةةةةةن بكلٌةةةةةة 

مةةةةةةةن عةةةةةةةدد  )  العلةةةةةةةوم

( أخصةةةةةةةائً أمةةةةةةةن  13

ٌعملةةةةةون علةةةةةى تةةةةةؤمٌن 

مةةةةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةةةةارج 

الكلٌةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدار 

سةةةةةةةةةةةةاعة  24الةةةةةةةةةةةة  

 4بواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

أخصةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةل  

)              سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعات   8

النوبتجٌةةةةةةةةة اللٌلٌةةةةةةةةة     –النوبتجٌةةةةةةةةة المسةةةةةةةةائٌة  –النوبتجٌةةةةةةةة الصةةةةةةةةباحٌة  (
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اجيةةةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةةةة  -

تتكةةةةةةةةةون  ببنهةةةةةةةةةا  :

مجموعةةةةةةةةة األمةةةةةةةةن 

الهندسةةةةةةةةةةة بكلٌةةةةةةةةةةة 

      مةةةةةةن عةةةةةةدد   ببنهةةةةةةا

 (16 )

أخصةةةةةةةائً أمةةةةةةةن 

ٌعملةةةةةةةةون علةةةةةةةةى 

تةةةةةةؤمٌن مةةةةةةداخل 

ومخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارج 

 24الكلٌةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدار الةةةةةة  

 5سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعة بواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 8أخصةةةةةةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةةةةةةل  

      ساعات  

)  النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 –الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباحٌة 

   –النوبتجٌةةةةةةةة المسةةةةةةةائٌة 

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (

اجيةةةةةةةةةةةةة الحاسةةةةةةةةةةةةبات  -

 والمعجومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات :

تتكةةةةةةةةةةون مجموعةةةةةةةةةةة 

األمةةةةةةةةةةةةةةن بكلٌةةةةةةةةةةةةةةة 

الحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبات 

( أخصةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةن ٌعملةةةةةةةةون  11مةةةةةةةةن عةةةةةةةةدد     )  والمعلومةةةةةةةةات

 3سةةةةةةاعة بواقةةةةةةع 24علةةةةةةى تةةةةةةؤمٌن مةةةةةةداخل ومخةةةةةةارج الكلٌةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدار الةةةةةة  

النوبتجٌةةةةةةةة المسةةةةةةةائٌة  –)  النوبتجٌةةةةةةةة الصةةةةةةةباحٌة  سةةةةةةةاعات   8أخصةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةل  

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –
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مبنةةة   –المس شةةةفيات الجامعيةةةة  –وي اةةةون مةةةن  ) اجيةةةة الطةةة  البشةةةر    ( 3زلرررى )  علطرررب

  -اجية الح و  ال ديمة  (  :

(  بمدٌنةةةة بنهةةا الجدٌةةةدة  بشةةةارع الشةةةهٌد فرٌةةد نةةةد  بمنطقةةةة االشةةةارة   مةةةا  3ٌقةةع قطةةةاع رقةةةم ) 

 بٌن حً الفلل  و حً ؼرب االستاد  بجوار نادي بنها الر ٌا ً :

اجيةةةةةةةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةةةةةةةة   -

تتكةةةةةةون  البشةةةةةةر   :

مجموعةةةةةةةةة األمةةةةةةةةن 

الطةةةةةةةةةةةب بكلٌةةةةةةةةةةةة 

مةةةةةةةةةةن  البشةةةةةةةةةةري

( 16)   عةةةةةةةةةةةدد  

أخصةةةةةةائً أمةةةةةةن 

ٌعملةةةةةةون علةةةةةةى 

 24تةةةةةؤمٌن مةةةةةداخل ومخةةةةةارج الكلٌةةةةةة علةةةةةى مةةةةةدار الةةةةة  

 –سةةةةةةةةةاعات )  النوبتجٌةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةباحٌة  8أخصةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةل   5سةةةةةةةةةاعة بواقةةةةةةةةةع

 اللٌلٌة  (  النوبتجٌة    –النوبتجٌة المسائٌة 

        تتكةةةةةةةون مجموعةةةةةةةة األمةةةةةةةن بالمستشةةةةةةةفً مةةةةةةةن عةةةةةةةدد  المس شةةةةةةةفيات الجامعيةةةةةةةة  : -

( أخصةةةةةةةةائً وفةةةةةةةةرد أمةةةةةةةةن ٌعملةةةةةةةةون علةةةةةةةةى تةةةةةةةةؤمٌن مةةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةةارج  46) 

سةةةةةةةةةاعات  )  النوبتجٌةةةةةةةةةة  8سةةةةةةةةةاعة كةةةةةةةةةل   24المستشةةةةةةةةةفً علةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةدار الةةةةةةةةة  

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –النوبتجٌة المسائٌة  –الصباحٌة 

 

تتكةةةةةون مجموعةةةةةة األمةةةةةن بمبنةةةةةى كلٌةةةةةة الحقةةةةةوق  مبنةةةةة  اجيةةةةةة الح ةةةةةو  ال ديمةةةةةة : -

مةةةةةةةن ٌعملةةةةةةةون علةةةةةةةى تةةةةةةةؤمٌن مةةةةةةةداخل ( أخصةةةةةةةائً أ 4القدٌمةةةةةةةة  مةةةةةةةن عةةةةةةةدد   ) 

أخصةةةةةائٌٌن كةةةةةل   1سةةةةةاعة بواقةةةةةع حةةةةةوالً  24ومخةةةةةارج المبنةةةةةى علةةةةةى مةةةةةدار الةةةةة  

النوبتجٌةةةةةةةةة    –النوبتجٌةةةةةةةةة المسةةةةةةةةائٌة  –سةةةةةةةةاعات   )  النوبتجٌةةةةةةةةة الصةةةةةةةةباحٌة  8

 . اللٌلٌة  (
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مال    –اجية ال ربية الرياضية  –وي اون من  ) اجية الفنون ال طبي ية   ( 4زلى )  علطب

  -ال ربية الرياضية  (  :

(  بمدٌنةةةةةةة بنهةةةةةةا بؤمةةةةةةاكن متفرقةةةةةةة فكلٌةةةةةةة الفنةةةةةةون التطبٌقٌةةةةةةة تقةةةةةةع  4ٌقةةةةةةع قطةةةةةةاع رقةةةةةةم ) 

بحةةةةً الزهةةةةور أمةةةةا كلٌةةةةة التربٌةةةةة الرٌا ةةةةٌة فتقةةةةع بشةةةةارع فرٌةةةةد نةةةةد  ومالعةةةةب التربٌةةةةة 

 الرٌا ٌة فتقع بحً اترٌب . 

 

 اجيةةةةةةة الفنةةةةةةون ال طبي يةةةةةةة  : -

تتكةةةةةةةون مجموعةةةةةةةة األمةةةةةةةن 

 الفنةةةةةةةون التطبٌقٌةةةةةةةةبكلٌةةةةةةةة 

        مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد          

( أخصةةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةةن  11) 

ٌعملةةةةةون علةةةةةى تةةةةةؤمٌن مةةةةةداخل 

أخصةةةةةائٌٌن كةةةةةل    3سةةةةةاعة بواقةةةةةع حةةةةةوالً   24ومخةةةةةارج الكلٌةةةةةة علةةةةةى مةةةةةدار الةةةةة  

   –النوبتجٌةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةائٌة  –)  النوبتجٌةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةباحٌة                سةةةةةةةةةاعات   8

 . النوبتجٌة اللٌلٌة  (

تتكةةةةون  الرياضةةةةية  :اجيةةةةة ال ربيةةةةة  -

التربٌةةةةةةة مجموعةةةةةةة األمةةةةةةن بكلٌةةةةةةة 

(  15مةةةةةةةن عةةةةةةةدد    )  الرٌا ةةةةةةةٌة

أخصةةائً أمةةن ٌعملةةون علةةى تةةؤمٌن 

مةةداخل ومخةةارج الكلٌةةة علةةى مةةدار 

ساعة حوالً بواقع حةوالً   24ال  

ساعات   )   8أخصائٌٌن كل    5

النوبتجٌةةةةةةة  –النوبتجٌةةةةةةة الصةةةةةةباحٌة 

 النوبتجٌة اللٌلٌة   .   –المسائٌة 
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بمالعةةةةةةةب التربٌةةةةةةةة تتكةةةةةةةون مجموعةةةةةةةة األمةةةةةةةن  مال ةةةةةةة  ال ربيةةةةةةةة الرياضةةةةةةةية  : -

( أخصةةةةةةةائً أمةةةةةةةن ٌعملةةةةةةةون علةةةةةةةى تةةةةةةةؤمٌن مةةةةةةةداخل  6مةةةةةةةن عةةةةةةةدد  )  الرٌا ةةةةةةةٌة

 24ومخةةةةةةارج الكلٌةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدار الةةةةةة  

  3سةةةةةةةةةاعة حةةةةةةةةةوالً بواقةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةوالً  

)       سةةةةةةةةاعات    8أخصةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةل  

النوبتجٌةةةةةةةةةة  –النوبتجٌةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةباحٌة 

 جٌة اللٌلٌة   النوبت   –المسائٌة 

 

 

 

 

 

 

                -اجية ال مريو بافر سعد   (  : –وي اون من  ) اجية الح و   ( 5زلى )  علطب

 (  بقرٌة كفر سعد بمدٌنة بنها بنهاٌة شارع كلٌة التجارة . 5ٌقع قطاع رقم ) 

 

تتكةةةةةون  اجيةةةةةة الح ةةةةةو    : -

مجموعةةةةةةةة األمةةةةةةةن بكلٌةةةةةةةة 

       مةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةدد     الحقةةةةةةةةةةوق

( أخصةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةن 23) 

ٌعملةةةةةةون علةةةةةةى تةةةةةةؤمٌن 

مةةةةةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةةةةةةارج 

الكلٌةةةةة علةةةةى مةةةةدار الةةةة  

سةةةةةةةةةاعة بواقةةةةةةةةةع  24

  7حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالً  

سةةةةةةةةةةاعات    )   8أخصةةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةةل  

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –النوبتجٌة المسائٌة  –النوبتجٌة الصباحٌة 
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تتكةةةةةةةةةةةون  اجيةةةةةةةةةةةة ال مةةةةةةةةةةةريو   : -

مجموعةةةةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةةةةن بكلٌةةةةةةةةةةةةةةة 

مةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةدد               التمةةةةةةةةةةةةةةةرٌض

( أخصةةةةةةةةةةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةةةةةةةةةةن  12) 

ٌعملةةةةةةون علةةةةةةى تةةةةةةؤمٌن مةةةةةةداخل 

ومخةةةةةارج الكلٌةةةةةة علةةةةةى مةةةةةدار 

سةةةةاعة بواقةةةةع حةةةةوالً   24الةةةة  

 8أخصةةةةةةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةةةةةةل    4

)         سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعات    

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –النوبتجٌة المسائٌة  –النوبتجٌة الصباحٌة 

 

 

                   -ارو الجامعة  بافر سعد  (  : -وي اون من  ) المدن الجامعية بافر سعد ( 6زلى )  علطب

 (  بقرٌة كفر سعد بمدٌنة بنها  بنهاٌة شارع كلٌة التجارة . 6ٌقع قطاع رقم )   

المةةةةةةةةةدن الجامعيةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةين ,  -

تتكةةةةةةةون مجموعةةةةةةةة  بنةةةةةةةات   :

 بالمةةةةةةةةةدن الجامعٌةةةةةةةةةةاألمةةةةةةةةن 

       مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد            

( أخصةةةةةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةةةةةن 18) 

ٌعملةةةةةةةةةون علةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةؤمٌن 

 المدٌنةةةةةةمةةةةةداخل ومخةةةةةارج 

 24علةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةدار الةةةةةةةةة  

  6سةةةةةاعة بواقةةةةةع حةةةةةوالً  

 8أخصةةةةةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةةةةةل  

سةةةةةةةةةاعات   )  النوبتجٌةةةةةةةةةة 

      النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةةةة    –النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةائٌة  –الصةةةةةةةةةةةةةةةباحٌة 

 اللٌلٌة  (
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(  5مةةةةةن عةةةةةدد   )  بةةةةةؤرض الجامعةةةةةة تتكةةةةةون مجموعةةةةةة األمةةةةةن  ارو الجامعةةةةةة   : -

أخصةةةةةائً أمةةةةةن ٌعملةةةةةون علةةةةةى 

تةةةةةةةةةؤمٌن مةةةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةةةارج 

 24علةةةةةةى مةةةةةةدار الةةةةةة   األرض

  2سةةةةةةةةاعة بواقةةةةةةةةع حةةةةةةةةوالً  

 8كةةةةةةةةةةةةةل     أخصةةةةةةةةةةةةةائٌٌن 

)  النوبتجٌةةةةةةة       سةةةةةةاعات 

النوبتجٌةةةةةةةةةة  –الصةةةةةةةةةباحٌة 

النوبتجٌةةةةةةةةة    –المسةةةةةةةةائٌة 

 اللٌلٌة  (

 

 

  –الزرا ةةةةةةة  اجيةةةةةةة –وي اةةةةةةون مةةةةةةن  ) اجيةةةةةةة الطةةةةةة  البيطةةةةةةر   ( 7لطرررررربع زلررررررى ) 

   -المدن الجامعية بمش هر  (  :

 (  بقرٌة مشتهر  بمدٌنة طو  . 7ٌقع قطاع رقم )  

تتكةةةةةةون  اجيةةةةةةة الطةةةةةة  البيطةةةةةةر    : -

الطةةةةةةةةب كلٌةةةةةةةةة بمجموعةةةةةةةةة األمةةةةةةةةن 

(  14مةةةةةةةةن عةةةةةةةةدد    )  البٌطةةةةةةةةري

أخصةةةةةةةائً أمةةةةةةةن ٌعملةةةةةةةون علةةةةةةةى 

تةةةةةؤمٌن مةةةةةداخل ومخةةةةةارج الكلٌةةةةةة 

سةةةةةةةةاعة  24علةةةةةةةةى مةةةةةةةةدار الةةةةةةةة  

  4بواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالً  

       سةةةةةةةاعات  8ائٌٌن كةةةةةةةل  أخصةةةةةةة

النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةة  –)  النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةباحٌة 

 .النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –المسائٌة 
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تتكةةةةةةةةةةةةون  اجيةةةةةةةةةةةةة الزرا ةةةةةةةةةةةةة   :  -

 الزراعةةةةةةةمجموعةةةةةةة األمةةةةةةن بكلٌةةةةةةة 

(  14مةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةدد              ) 

أخصةةةةةةةائً أمةةةةةةةن ٌعملةةةةةةةون علةةةةةةةى 

تةةةةةؤمٌن مةةةةةداخل ومخةةةةةارج الكلٌةةةةةة 

سةةةةةةةاعة  24علةةةةةةةى مةةةةةةةدار الةةةةةةة  

  4بواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالً  

سةةةةةةةاعات   8أخصةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةل  

النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةة  –)  النوبتجٌةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةباحٌة 

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –المسائٌة 

 

المةةةةةةةةدن الجامعيةةةةةةةةة   بمشةةةةةةةة هر    -

تتكةةةةةةةةةون مجموعةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةن  :

مةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةدد               دنبالمةةةةةةةةةةةةةةة

( أخصةةةةةةةةةةةةةةائً أمةةةةةةةةةةةةةةن  12) 

ٌعملةةةةةةةةةةةون علةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةؤمٌن 

مةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةارج الكلٌةةةةةةةة 

سةةةةاعة  24علةةةةى مةةةةدار الةةةة  

  4بواقةةةةةةةةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةةةةةةةةوالً  

سةةةةةةاعات   8أخصةةةةةةائٌٌن كةةةةةةل  

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –النوبتجٌة المسائٌة  –)  النوبتجٌة الصباحٌة 

 

 

 

 

 

 



 77                                                             النشؤة والتطوٌر األمن المدنً بجامعة بنها بٌن
 

   -وي اون من  ) اجية الهندسة بشبرا (  : ( 8لطبع زلى ) 

 (  بمدٌنة شبرا  بشارع شبرا  8ٌقع قطاع رقم ) 

مةةةةةن  الهندسةةةةةة بشةةةةةبراتتكةةةةةون مجموعةةةةةة األمةةةةةن بكلٌةةةةةة  اجيةةةةةة الهندسةةةةةة بشةةةةةبرا   : -

(  12)        عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  

أخصةةةةةائً أمةةةةةن ٌعملةةةةةون علةةةةةى 

تةةةةةةةةةؤمٌن مةةةةةةةةةداخل ومخةةةةةةةةةارج 

 24الكلٌةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدار الةةةةةة  

  4سةةةةةةةاعة بواقةةةةةةةع حةةةةةةةوالً  

 8أخصةةةةةةةةةةةةةةةةائٌٌن كةةةةةةةةةةةةةةةةل  

سةةةةةةةةةةةاعات  )  النوبتجٌةةةةةةةةةةةة 

النوبتجٌةةةةةةةة المسةةةةةةةائٌة  –الصةةةةةةةباحٌة 

 النوبتجٌة اللٌلٌة  (   –

 

 

 

 

 

 

 


