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توصيف عمل موظف أمن

االصدار01:

 .1الصفة :موظف أمن
 .2المكتب :الشؤون اإلدارية
 .3المسؤول المباشر :مسؤول الشؤون اإلدارية
 .4المسؤولون تجاهه :ال أحد
 .5الوصف العام:
يقع تحت مسؤوليته حفظ أمن وسالمة مباني الجامعة ،وممتلكاتها ،وموظفيها وطالبها.
 .6المسؤوليات وااللتزامات:


يتأكد من هويات الوافدين إلى الجامعة ،ويبلغ الجهات المعنية عند الحاجة قبل دخولهم حرم الجامعة.



ُيجري جوالت تفقدية دورية على مباني الجامعة ومرافقها الداخلية والخارجية ،متأك ً
دا من سالمتها.



يلم بمنافذ الجامعة ومخارجها ويؤمن سالمتها فيغلق ما هو مطلوب إغالقه ويفتح ما هو مطلوب فتحه.



ُيجري جوالت تفقدية في محيط المباني ويتحقق من السيارات المركونة بجانبه ويتأكد من أصحابها في
حال لم يكونوا معروفين.



ً
خطرا في حال تعطله ،من آالت وتجهيزات وكيفية إيقافها عند
يلم بمحتويات المبنى مما قد يشكل
الضرورة.



يتأكد دوري ًا من عدم وجود مخلفات خطرة متروكة من قبل العمال في مواقع ورش الصيانة في المبنى.



ال يسمح بإخراج أي من ممتلكات و آليات الجامعة دون إذن خطي من اإلدارة.



ً
ً
خطرا على موقع الجامعة.
فورا مسؤوله المباشر في حال اكتشافه ما يشكل
يبلغ



ال يترك موقع الحراسة من دون إشعار مسؤوله المباشر ،وتأمين البديل.



ال يترك موقع الحراسة في نهاية وقت المناوبة قبل حضور البديل وإثبات التسلم والتسليم في سجل
خاص بذلك.



ً
سريعا في الحاالت الطارئة ،ويساعد في عمليات اإلنقاذ واإلسعاف.
يتدخل



ً
سريعا عند انطالق إنذار الحريق ويتحقق من مكان انطالقه.
يستجيب



يتأكد من سالمة جهاز االتصال عند استالمه المناوبة.



يتواصل مع مؤسسات الخدمة المدنية (الدفاع المدني ،اإلطفاء ،شرطة البلدية )... ،عند حصول أي
طارئ.



ً
سريعا لفض أي نزاع داخل الحرم الجامعي.
يتدخل



ينظم ركن السيارات في الموقف عند الحاجة لذلك.



يتأكد من خلو الجامعة من أي شخص قبل إغالق الحرم الجامعي.



يتأكد من إغالق جميع األبواب بعد انصراف الطالب واألساتذة والموظفين ،وتقع ضمن مسؤوليته حفظ
مفاتيح الجامعة وعدم نسخها.
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يقطع التيار الكهربائي عن المعدات واألجهزة واألدوات الكهربائية بعد انصراف الموظفين من الجامعة.



يقوم بأي مهام ذات صلة موكلة إليه من قبل مسؤوله المباشر.



ً
تقريرا يومي ًا عن كل ما يتعلق بأمور السالمة في المبنى.
يعد
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 .7المؤهالت العلمية والعملية والخبرات:
المؤهالت العلمية:


بكالوريا أكاديمية أو فنية أو ما دون.



خاضع لدورات في الحراسة وتأمين األمن والسالمة.



خاضع لدورة إسعافات أولية.

الخبرة العملية :سنتان خبرة في عمل الحراسة.
المؤهالت العملية:


مهارات تواصل فعالة



حس أمني في لحظ األمور غير االعتيادية.



اللياقة البدنية.

المهارات اللغوية :إتقان اللغة العربية.
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