تعليمات رقم ( )64لعام 5102
تعليمات األمن والحماية والسالمة العامة في جامعة البترا
المادة (:)0

تسمى هذه التعليمات (تعليمات األمن واحلماية والسالمة العامة يف جامعة البرتا) ،ويعمل هبا اعتباراً
من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.

المادة (:)5

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املبينة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على
خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البرتا.
المجلس  :جملس العمداء.
الرئيس  :رئيس اجلامعة.
اللجنة  :جلنة األمن والسالمة العامة يف اجلامعة.
 :دائرة اخلدمات العامة والصيانة.
دائرة

المادة (:)3

يتوىل قسم األمن اجلامعي مسؤولية محاية وأمن احلرم اجلامعي ،والذي يشمل مباين ومرافق وممتلكات
اجلامعة كافة.

المادة (:)6

على أفراد األمن اجلامعي التقيّد التام ،وحتت طائلة املسؤولية القانونية ،مبا يلي:
أ .القيام بواجبات احلراسة على أمت وجه أثناء نوبة الوظيفة وفقاً للربنامج املعد هلذه الغاية.
ب .تنفيذ التعليمات والقرارات واألوامر الصادرة من املرجع املختص.
ج .اإلبالغ الفوري للمرجع املختص عن أي حالة ،أو حادث أو خمالفة يشهدها يف أثناء قيامه
بالوظيفة أو خارجها.
الزي الرمسي املعتمد من اجلامعة أثناء قيامه بوظيفته.
د .ارتداء ّ

المادة (:)2

أ .ال يسمح أفراد األمن اجلامعي لكل من ليس له صفة ،أو ليس لديه إذن بالدخول إىل احلرم
اجلامعي.
ب .ألفراد األمن اجلامعي أثناء أداء الوظيفة أن يطلبوا البطاقة الشخصية من أي شخص للتثبت من
هويته ،سواء يف احلرم اجلامعي أو أثناء دخوله إليه.
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المادة (:)4

يف حال عدم قدرة أحد أفراد األمن اجلامعي على معاجلة الوضع ،يقوم بإبالغ رئيس قسم األمن
اجلامعي الختاذ ما يلزم من إجراءات.

المادة (:)7

ختصص مركبة صغرية أو أكثر من مركبات اجلامعة ،حتمل مواصفات خاصة ،مهمتها التجول يف
طرقات اجلامعة وممراهتا وساحاهتا ومراقبة حالة األمن والسالمة العامة فيها ،وذلك وفقاً لربنامج يعد
هلذه الغاية.

المادة (:)8

يتم إجراء فحص لياقة بدنية وآخر طيب ألفراد األمن اجلامعي مرة واحدة يف بداية كل عام ،للتأكد
من لياقتهم ،وقدرهتم على أداء مهام وظيفتهم ،واستعدادهم لتحمل أعبائها.

المادة (:)9

يف حال وقوع أعمال عنف أو شغب أو جتمهر غري مشروع ،ال ميكن السيطرة عليه من األمن
اجلامعي فللرئيس أو من ينوب عنه االستعانة باألجهزة األمنية الختاذ ما يلزم من إجراءات.

المادة ( :)01يتم توزيع أفراد األمن اجلامعي ونشرهم يف مواقع مسؤولياهتم وفقاً لربنامج يراعي طبيعة تلك املواقع
وأمهيتها والظروف احمليطة هبا.
المادة (:)00

أ .تشكل جلنة لألمن والسالمة يف اجلامعة برئاسة رئيس اجلامعة ،وعضوية نائب الرئيس ،والعمداء
ومدراء الدوائر ،ممن يكون لعملهم صلة باألمن والسالمة.
ب .حتدد مهام اللجنة وآلية عملها بقرار من الرئيس.

المادة (:)05

مدير دائرة اخلدمات العامة والصيانة أو من ينيبه مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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