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الرسالةالرؤيــــة

التميــز فــي تحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة ألمــن وصحـــة منســوبي 
المستشــفى والمرضــى والــزوار واالســتمرار بمواكبــة الحداثــة 
والتطويــر الــذي مــن شــأنه المحافظــة علــى األمــن بالمستشــفى 

ومــا يتبــع لهــا

العمــل الدائــم علــى رفــع وتطويــر مســتوى وكفــاءة إدارة وأجهــزة 
كافــة  بيــن  المتبــادل  التعــاون  المستشــفى وخلــق  األمــن فــي 
شــرائح المجتمــع وكــوادر األمــن لمــا فيهــا ضمــان إتقــان العمــل 

وتميــزه نحــو مجتمــع آمــن 
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األمـــن

يركــز برنامــج إدارة االمــن علــى تهيئــة بيئــة آمنــة وســليمة للطلبــة والموظفيــن 
والمرضــى والزائريــن حيــث تنتهــج المستشــفى  سياســة)عدم التســامح( مــع 
العنــف وحمايــة حقــوق األفــراد مــع مراعــاة تطبيــق القوانيــن. كذلــك يجــرى توجيه 
منســوبي المستشــفى حســب البرامــج التــي تفردهــا إدارة األمــن لذلــك كمــا 
يتلقــى المرضــى معلومــات عــن كيفيــة الحفــاظ علــى ممتلكاتهــم عنــد التنويــم.

خدمات األمن

ساعات العمل

الحراسة	 
المراقبــــة األمنيــة	 
 التوجية والتثقيف	 
المساعدة في الطوارئ	 
صالحيات التحكـــــم والدخول	 
مساعدة الموظفيــــن والزوار	 
إدارة الحوادث و تقييم الخطر	 
االتصال بالشرطة و اإلبالغ عن حاالت المشتبــه فيها والنشاطات التي يجرمـــــــها القانــــــــون	 
يستفيد المستشفى من خدمات أفراد الخدمات األمنية الخارجيين بإشراف من ضباط األمن	 

24 ساعة على مـــدى األسبوع
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القبـــــوالصـــالة الرئيسيــــة

مصاعد العمليات

مدخل الخدمات

يمنع التدخين معًا باتًا. 	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

يمنع استخدام الهاتف أو التحويلة في األمور الشخصية.	 

يمنع دخول مندوبي الشركـــــــات اال بــــــعد أخذ كــــرت زائــــــر من إدارة األمــــن.	 

يجب التعامل مع المراجعين ومنسوبي المستشفى والطلبة بطريقة حسنة.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريـــح من الجهــــة المختصـــــــة.	 

عدم السماح بصعود المراجعين والزوار أو األطفال نهائيًا إال بورقة تصريح من إدارة عالقات وحقوق المرضـى	 

يجب التعاون مع األقسام في حالة االتصال لوجود مشكلة وابالغ مشرف المؤسسة والجامعة للتوجـه إليهـــا.	 

عدم السماح بدخول المأكوالت أو البطانيات إال بورقة تصريح من التمريض بالقســـــم المنوم بـــــه المريــــــــض.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجــــوال.	 

يجب التدقيق على كروت المرافقين ومطابقة الصورة الموجودة في الكرت بحامل الكرت ويمنع دخول غيرهـم.	 

يمنع التدخين معًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يمنع دخول مندوبي الشركات اال بعد أخذ كرت زائر من إدارة األمن.	 

عدم السماح للمراجعين باستخــــــدام المصاعـــــــــد للصعود إلى اقسام التنويــــم العلويـــــة.	 

مسائلة األشخاص المتجولين وإرشادهم إلى الموقع المراد زيارته أو إخراجهم من الموقع	 

عدم السماح للمراجعين أو الزوار الدخول إلى الكافتيريا مع ابالغهم بأنها خاصة بمنسوبي المستشفى فقط.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعـــــدم االنشغال بالجوال.	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفيـــــــــــن.

يجب االنتباه إلى عربات العمال أو نحوه من ضرب االبواب الزجاجية أو الحديدية أو الحواجز المثبتة بالجدران 	 

واالبالغ عنهم.

يمنع التدخين معًا باتًا.	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع. 	 

يمنع دخول مندوبــــــي الشركــــــات اال بعد أخـــــذ كرت زائــــــر مـــــن إدارة األمـــــن.	 

يمنع استخدام مصاعد العمليات من قبل المراجعين والموظفين والزوار نهائيًا.	 

عــــدم السماح بخـــروج أي أجهزة أو معـــــدات دون تصريـــــح من الجهة المختصـــة. 	 

يجب إبالغ المراجعين من هم مسموح لهم بالدخول في الفترة الصباحية باستعمال مصاعد الصالة الرئيسية.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال.	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بتجمع العمال أو رفع أصواتهم.	 

عدم السماح بوقوف السيارات مقابل المدخل الرئيسي.	 

عدم السماح بخروج المرضى المنومين بلبــــــاس التنويم.	 

يمنع دخول مندوبي الشركات اال بعد أخذ كرت زائر من إدارة األمن.	 

عدم السماح بخــروج أي أجهزة أو معـــــــدات دون تصريـــــح من الجهــــــة المختصــــــة.	 

عدم السماح باستخدام المصعـد المؤدي إلى حضانة االطفال لغيــر المصرح لهــــم.	 

يمنع التدخين منعًا باتًا من قبل المراجعين أو منسوبي المستشفى أمام المدخل.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعــــدم االنشغال بالجوال	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفيـــــــــــن.

يجب تفتيش عمال الشركات المتعاقدة بالمستشفى إثناء خروجهم وإبالغ المشرف المناوب عن أي مالحظه 	 

توجد بحوزتهم.

يجـب التأكـــد من تعليق البطاقة التعريفيـة لمنسوبــــي المستشفى والطلبــة والعمال  أثنـــــاء الدخـول والرفـع 	 
بأسماـء المخالفيـن.

عدم السماح بنزول المريض من االقسام العلوية إلى الصالة الرئيسية اال بوجود المرافق له وعدم التجول 	 
في المستشفى بلباس التنويم.

 يجب التأكد من تعليق البطاقـــة التعريفية لمنسوبـــي المستشفى والطلبــــة والعمــــــل أثناء الدخول والرفــــع 	 
بأسماء المخالفين. 

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء 	 
المشرف المناوب إذا لزم االمـــر.

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالميـــة واستدعــــاء 	 
المشرف المناوب إذا لزم االمر.
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المظلةمبنى العيادات الخاصة

مصاعد القسطرة

الطوارئ

يمنع خروج المرضى بلباس التنويم.	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم ترك الباب الرئيسي للمبنى مفتوح .	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح بصعود المراجعين والزوار اال بعد االتصال على قسم التمريــــــــــض.	 

يمنع التدخين منعًا باتًا من قبل المراجعين ومنسوبي المستشفى امام المدخل. 	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشــــــغال بالجوال	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفين.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بتجمع المواطنيــن عند المداخل الرئيسيــــــة للطوارئ.	 

يجب ابعاد المراجعين اثناء إنزال المصابين من سيارات اإلسعاف.	 

يجب التصرف بحكمه وعدم الدخول مع المراجعين أو الزوار بمشادات كالمية.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معـــــــــدات دون تصريــــح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح بوقوف السيارات أو االنتظار عند الحواجـــز او في المســــــــار واخراجهم بشكل سريــــــــع.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

عدم السماح بوقوف السيارات و االنتظار في مسار سيارات االسعاف ويجب ان يكون المسار خاليًا الستقبال 	 

الحاالت الطارئة.

يجب التعاون من الحاالت الطارئة باستدعاء المسعفين إلنزال المريض والتنبيه على السائق بإخراج السيــــــارات 	 

من الموقـــــــــع.

يجب التعامل مع المراجعيـــن والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخـــــــول معهم في مشادات كالميــــة واستدعاء 	 

المشرف المناوب إذا لزم االمر.

يجب التحلي بالصبر والحكمة مع المراجعين والمرضى والموظفين وعدم الدخول بمشادات كالمية معهم عند 	 

رفضهم اتباع التعليمات وإبالغ المشرف المناوب بالتفاهم معهم.

يمنع التدخين منعًا باتًا 	 

يمنع خروج المرضى بلباس التنويم.	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع	 

عدم ترك الباب الرئيسي للمبنى مفتوح.	 

يمنع دخول مندوبــــــــي الشركات اال بعد أخذ كرت زائـــــر من إدارة األمن.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغــــال بالجوال	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفين.

عدم السماح بصعود المراجعين والزوار والمرضى في الفترة الصباحية والمسائية او خارج اوقات الزيارة اال 	 

بورقة تصريح من إدارة عالقات وحقوق المرضى.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

يجب المحافظة على كراسي المتحركة للمرضى.	 

يمنع جلوس حارس األمن بغرفة الطبيب أو التمريض.	 

يجب تنظيم المراجعين والمرضى اثناء دخولهم إلى الطبيب المنــــــــاوب.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح للمراجعين الرجــال بالوقوف امام مدخل كشف النساء أو الدخول.	 

عدم السماح للمراجعيــــــــن والزوار الوقوف والتجمــــع امام مداخــــــــــل الطوارئ.	 

عدم السماح بوقوف المريض أو المراجع في الممرات وارشادهم بالجلوس في كراسي االنتظار.	 

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالميــــــة.	 

يجب التدخل في حالة التعدي على الطبيب وابالغ المشرف واستدعــــــــاء العسكري المناوب اذا لزم االمــــــــــــــــر.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجـــــوال.	 

في حالة عدم استجابة المراجع و المريض للتعليمات إبالغ المشرف واستدعاء العسكري المناوب إذا لزم االمر.	 

يجب إخراج المرافقيــــن مع المرضــــى من داخل مالحظة الرجال وإرشادهم بالجلوس على كراســــي االنتظــــار و 	 

االكتفاء بمرافقة شخص واحد مع المريض.
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مبنى العيون والجلدية

مبنى الطب النفسي

مدخل المدير الطبي

العيادات

يمنع التدخين منعًا باتًا.	 

يجب المحافظة على نظافـــــــة الموقـــــع.	 

عدم ترك الباب الرئيسي للمبنى مفتوح.	 

يمنع وقــــوف المراجعيــــــن فــــي الممرات أو عنـــــــــد ابواب العيـــــــادات.	 

يمنع دخول مندوبي الشركات اال بعد أخذ كرت زائــــــر من إدارة األمــــــــن.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفين.

يمنع التدخين منعًا باتًا.	 

يجب المحافظة على نظافـــــــة الموقـــــع.	 

يجب تفتيش الزوار وقت الدخول والتأكد من عــــــدم حملهم االت حــــادة.	 

يجب رفع المالحظات للمشرف المنـــــــــاوب وقت حدوثها دون تأخيــــــــــر.	 

يمنع خروج المريض المنوم من المبنى اال بتصريح من قسم التمريض.	 

يجب تنظيم دخول الزوار وقت الزيـــــارة واخراجــهم بعـــــــد انتهاء فتــــرة الزيـــــــارة.	 

يمنع دخول مندوبــــــي الشركــــــات اال بعد أخـــــذ كرت زائــــــر مـــــن إدارة األمــــــن.	 

عــــدم السماح بخـــروج أي أجهزة أو معـــــدات دون تصريـــــح من الجهة المختصـــة. 	 

عدم السماح للمراجعين بالدخـــــول إلى المبنى لمراجعة الطبيب أو االستقبـــــال.	 

عدم السماح للمراجعين بالدخول إلى المبنى خارج اوقات الزيارة اال بورقة موعد لليوم ذاته.	 

التدخل الفوري أثناء وجود مريـــــض نفسي متهيـــــج ومساعدة قسم التمريض اثنــــاء الطلب.	 

اليقظة وعدم النوم او االنسحاب مــــن الموقع اال بعد االستــــــئذان مـــــن المشـرف وعـــــدم االنشغال بالجوال	 

يجب التشيك على جميع األبواب وإغالقها بعد نهاية الدوام وعمل تقارير أمنيــــــة في حـــــالة وجــود مالحظات.	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفين.

يجب التدخل في حـــــالة تعـــدي أحد المراجعين أو المرضى على موظف االستقبال أو األطباء وإبالغ المشرف 	 

واستدعاء العسكري المناوب إذا لزم األمر. 

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء 	 

المشرف المناوب إذا لزم االمر.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بتجمع المراجعين أو الزوار إمام المدخل أو في الممرات.	 

يجب اإلبــــالغ عــــن المالحظــــات وقـــت حدوثــــها للمشــــرف المنـــاوب.	 

يمنع دخول مندوبــــــي الشركات اال بعد أخذ كرت زائر من إدارة األمن.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء تواجدهم بالموقـــــع 	 

والرفع بأسماء المخالفين.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بجلوس الرجـــال في األماكـــــن الخاصة بالنســـاء.	 

يجب إرشاد المراجعين بموقع العيادة الخاصة به وانتظار دوره.	 

يجب إبالغ المشرف المناوب عن أي مشكله تحدث بالموقــــع.	 

عدم السماح بتجمع المراجعين في الممرات أو المداخل تجنبًا االزدحام.	 

يجب تنظيـــــــم صفوف المراجعين ألخذ مواعيــــدهم بالشكــــل الصحيـح.	 

يمنع اخذ أوراق المواعيــــد الخاصة بالمراجعين وهـذا مخـــــالف للنظــــــام. 	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

يجب التحلي بالصبر والحكمة وعدم الدخول في مشادات كالمية مع المراجعين وعند وجود مالحظة استدعاء 	 

المشرف.
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B العناية المركزة والقلبمبنى األكاديمية

بوابة المجمع السكني رقم ٢ بنـــك الدم

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بدخــــــول المراجعيـــــن والزوار للمبنى أال بــــإذن من اإلدارة.	 

يجب رفع الحاالت والمشاكل للمشرف المناوب وقت حدوثها دون تأخير.	 

يمنع دخول مندوبي الشركات اال بعد أخـــــــذ كرت زائــــر من إدارة األمـــــن.	 

عدم السماح  بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئـــذان من المشرف وعدم االنشغـــال بالجوال	 

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال قبل الدخول للمبنى والرفع 	 

بأسماء المخالفين.

عدم السماح بجلوس وتجمع الطالب والطالبات في الممرات وقرب المدخل والدرج الخاص بالمبنى 	 

وإرشادهم بالمواقع المخصصة لهم.

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء 	 

المشـــرف المنــــــاوب إذا لــزم االمـــــر.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

التعامــل مع الزوار بطريقــــة حسنــــة.	 

عدم السماح بدخول األطعمة والمشروبات للعنايات.	 

يمنع دخول مندوبي الشركات اال بعد أخذ كرت زائــــــــــر من إدارة األمــــن.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

يجب تنظيم دخول الزوار في اوقات الزيارة عدد شخصيــــــــن لكـــــل مريـــض على ان يتــــم جلوسهم 5 دقائــــــــق.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعـــدم االنشغال بالجــــوال	 

يجب التعامل مع الزوار والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء المشرف 	 

المناوب إذا لزم االمر.

عدم السماح بدخول المراجعين في وقت خارج أوقــــــــات الزيارة إال بعد أخذ ورقة من إدارة عالقــــات وحقـــــــــوق 	 

المرضـــى.

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفين.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بدخول أي شخص داخل السكن.	 

يجب رفع جميع المالحظات إلى إدارة االمـــن.	 

يمنـــــع وقوف السيـــــــارات في الممـــــــــــر الخــــــاص للموقــــــع.	 

يجب اخذ بطاقات الممرضات عند ذهابهن للسوق إلى السوق.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح التجمع داخل البوابة من ضيوف أو اصدقاء أو رجال األمـــن.	 

يجب التأكد من البطاقة للساكنين قبل الدخول والعمال المقاولين اثناء الدخول للصيانة.	 

يجب استدعاء المشرف للدخول مع عمال الصيانة وتسجيــــــل الشقة المراد العمـــــل بها.	 

عدم السماح بخروج الساكنات مع سيــــــــــارات االجرة والرفع بأسماء الراجعيــــــن إلى السكن بسيــــارات األجرة.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

عدم السماح بخروج أي ممرضه إال بتصريح من إدارة اإلسكان أو إدارة المستشفى والممرضات المتزوجـــــات 	 

بكرت يحتوي على صورة الزوج والزوجة.

يجب التعامل مع الزوار والساكنين بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء 	 

المشرف المناوب إذا لزم االمر.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

يمنع دخول مندوبي الشركات اال بعد أخذ كرت زائر من إدارة األمن.	 

يمنع خروج أي أجهزة أو معدات دون تصريــــــح من الجهة المختصـــة.	 

يجب تنظيم المراجعين بجلوسهم  في االستراحة إلى حين يتم استدعائهم.	 

عدم السماح للمرضى المنومين بلباس التنويم الخروج من البوابة التي تطل على الشــــارع الخارجي. 	 

يجب التجول بصفة مستمرة داخل المبنى والتأكد من أبواب الطوارئ مغلقة وتفتح من الداخل فقط.	 

يجب التدخل في حالة تعدي أحد المراجعين أو المرضى على موظف االستقبال أو األطباء وإبالغ المشرف 	 

واستدعاء العسكري المناوب إذا لزم األمر. 

يجب التعامل مع المراجعين والمرضــى بأخالق حسنة وعدم الدخــــول معهم في مشادات كالمية واستدعاء 	 

المشـــــــــرف المنـــــــاوب إذا لــــــــزم االمــــر.

يجب التأكد من تعليق البطاقة التعريفية لمنسوبي المستشفى والطلبة والعمال اثناء الدخول والرفع بأسماء 	 

المخالفين.
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مواقف األطبـــاء

بوابة المجمع السكني رقم ١

بوابة ١ /  بوابة ٢

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

التجول بالمواقف باستمرار والرفع بالمخالفـــــــين والمالحظات أن وجدت.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصـــة.	 

يجب التشييك اليومي على تصاريح دخول السيارات )ملصق( والرفع بالمالحظات.	 

يجب استدعاء المشرف المناوب لتحرير مخالفة عند وجود بالغ عن سيارة مخالفة داخل المواقف.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

يجب إيقاف السيارات التي ال تحمل تصريــح مواقف )ملصق( والتأكــــد بأن البطاقة التعريفية للسائــــق وأنها 	 

ليست لموظف أخر.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح بدخول األشخاص الغير ساكنين إلى المجمع السكني في جميع الفتــرات.	 

يجب إغالق األعمدة بصفة مستمرة وعدم تركها مفتوحة لضبط عملية الدخول والخروج.	 

عدم اطفاء انوار البوابة الداخلية والخارجية وعدم تجمع الساكنين أو الزوار او االصدقاء في البوابة.	 

عدم السماح للسيارات المظللة الكاتم والتي ال تحمل لوحات أو السيارات المخالفة لنظـــــام المرور.	 

عند وجود ســـــيارات مخالفة في داخـــل المجمع السكني يجب ابـــــالغ مشرفي األمـــن لمخالفتــهم.	 

يجب التنبيه على الساكنين بتركيب تصريح لسياراتهم )ملصق( خاص بالمجمع السكني مع تدوين المعلومــــات 	 

بكشف الخاص بذلك وفي حالة عدم التركيب بعد مهلة أسبوع واحد يمنع دخول السيارة إلى المجمع السكني

يجب تسجيل بيانات الزوار ومعلومات السيارة بسجل الزوار قبـل الدخول مع ذكـــــر رقم الشقة أو الفيــــال المراد 	 

الدخول إليها وتفتيش السيارات قبل الخروج من المجمع السكني.

عدم السماح  بدخول سيارات المطاعم إلى المجمع السكني اال بعد االتصال على صاحب الطلب والتأكد مــــن 	 

رقم الشقة أو الفيال وتسجيل البيانات في كشف الخاص بذلك.

يجب ابالغ مشرفين االمن في حالة وجود بالغ عن سرقات في احدى الشقق أو الفيــــال للحضور إلى الموقــع 	 

لالطالع واالتصال على الشرطة إلكمال الالزم.

عدم السماح بقيادة السيارات من قبل صغار السن وايقافهم وابالغ ولي أمرهم وأخذ تعهد بعدم تكرار ذلك 	 

حتـــى ال يتـــــم الرفـــع بهـــم للجهات المختــصة.

يجب االتصال فورًا على الصيانة ومشرفين االمن في حـــالة االبالغ عن وجود حريق داخــــل المجمع السكنــــــي 	 

وابالغ  الدفاع المدني للحضور.

يمنع التدخين منعًا باتًا	 

يجب تنظيم عملية خروج السيارات.	 

يجب وقوف الحارس خارج البــوابة لمالحظة المواقــف.	 

عدم السماح بوقوف السيارات إمام البوابة أو الحواجز.	 

يمنع وقوف السيـــــارات عنــــــد غرفــــــة توريــد الكهربــــــاء.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح بخروج عربات المرضى من البوابة أو خروج المرضى بلباس التنويـــــم.	 

عدم السماح بوقوف السيارات بمنتصف الطريق أو الحجز على سيارات المراجعين.	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحــــاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغــال بالجوال	 

عدم السماح بوقوف سيارات المراجعين في مواقف ذوي االحتياجات الخاصة من ال يوجد لديهم كرت ذوي 	 

االحتياجات الخاصــــة.

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخـــالق حسنـة وعــــدم الدخول معهم في مشـــــادات كالمية واستدعــــاء 	 

المشرف المناوب إذا لزم االمر.

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغــــــال بالجوال	 

يجب التعامل مع الزوار والساكنين بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء المشرف 	 

المناوب إذا لزم االمر.

عدم السماح بخروج العامالت المنزليات خارج المجمع السكني وضبـط محاوالت الهروب من البوابة واالتصــــال 	 

على الكفيل. 
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بوابة ٣

حارســــات األمن

بوابة ٤

يمنع التدخين منعًا باتًا .	 

يجب تسهيـــــــل عمليـــــة دخـــول سيـــــارات اإلسعــــاف.	 

يجب تنظيم عملية دخول السيارات من بوابة الطوارئ.	 

يجب منع دخول سيارات االجرة التي ال يوجد بها ركاب.	 

يجب اخراج السيارات من امام البوابة و على الطـرقـــات الداخلية.	 

يجب تسهيل دخول المراجعين ومنسوبي المستشفى والطلبة.	 

يمنع خروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصـــة.	 

عدم السماح بوقوف السيارات في المسار الخاص بسيارات االسعاف.	 

يجب السمــــاح بدخــــول السيــــارات لمواقـف رقــم 4 التــــي لديــها ملصــــق فقط يحمــــل الرقـــم 4 فــــي اعـــاله.	 

يجب اليقظة وعدم النـــوم او االنسحاب من الموقــــع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنـة وعدم الدخول معهم في مشــــادات كالميــــة واستدعـــــاء 	 

المشرف المناوب إذا لزم االمر.

عدم السماح بوقوف سيارات المراجعين أو الموظفين فـــــي المــواقف الخاصة للشرطــــة والمرور او مواقـــف 	 

ذوي االحتياجات الخاصة.

عدم السماح بخروج عربـــات المرضى الخاصــــة بالمستشفى من البوابة أو خروج المرضـــى المنوميـــــن بلبـــاس 	 

التنويم.

منع التدخين منعًا باتًا .	 

يجب المـحافظة على نظافــــة الموقـــع.	 

يجب إخراج الزوار بعد انتهاء فترة الزيارة. 	 

يجب التقيد بالزي الرسمي كاماًل وعدم وضع المساحيق.	 

عدم الجلوس في مكاتب الموظفــات أو غرف المرضـى.	 

عدم السماح بدخول األطفال في أوقات الزيارة إلى أقسام التنويــم.	 

يمنع خروج أي أجهــــزة أو معــــدات دون تصريــــح من الجهــــة المختصة.	 

يجب التأكد من وجود كـــرت مرافقة لـــدى المرافقين تثبــــــت مرافقتـــهم للمريضـــة.	 

يجب تقيد حارسة األمن بجدول التوزيع والراحات وعدم التدخل في شئون األخريــن.	 

يجب التقيد باألوامر والتعليمات التي تصدر من إدارة األمن والمشرفين المناوبين.	 

عدم السماح للمرضى المنومين الخروج من القسم وإبالغ قسم التمريض بذلك وأخذ االذن منهم.	 

عدم السماح بدخول الزائرات بعد نهاية الزيارة إال بورقه تصريح من إدارة عالقات وحقوق المرضـــى.	 

سؤال المراجعيـــــن أثنــــــاء تواجدهــــم في االقسام وارشادهــــم إلى المكـــان المراد الذهـــــــــاب إليه.	 

يجب التشييك على الموقع قبل االستالم وفي حالة وجود مالحظات يرفع تقرير بذلك مع إبــــالغ المشرف	 

عدم ترك الموقع بعد انتهاء فترة العمل حتى يتم حضور حارسة األمن المستلمة وإبالغ المشرف بالتأخيـــــر.	 

يجب استالم أغراض المرضى المسموح بها من التمريض أو إدارة عالقــــات وحقوق المرضـــى من الصــالة 	 

الرئيسية وتوصيلها إلى المريض بالغرفة

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعــــاء 	 

المشرف المناوب إذا لزم االمر.

يجب المتابعة على جميع منسوبات المستشفى بتعليق البطاقة التعريفية والتأكد من صالحيتها وصاحبتها 	 

والرفع بأسماء المخالفين..

عدم السماح بتجول المرافقات في األقسام بعد انتهاء وقت الزيارة ويمنع جلوس المرافقات في موقع 	 

استالم المشرفات.

يجب التشيك على العامالت في جميع األقسام عند نهاية عملهن وإبالغ المشرف المناوب عن أي مالحظه 	 

توجــد لدى العاملــة.

يجب استخراج أوراق المرافقات والتأكد منها بقسم التمريض حتى يتم عمل كرت مرافقة من إدارة االمن 	 

القسم النسائـــــي.

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغال بالجوال	 

يمنع التدخين منعًا باتًا .	 

يجب المحافظة على نظافة الموقع.	 

يجب السماح بدخول السيارات التي لديـــها ملصــق رقم 1 ورقم 2 فقط.	 

عدم السماح بوقوف السيارات إمام البوابة أو على الطرقــــات الداخليــة.	 

عدم السماح بخروج أي أجهزة أو معدات دون تصريح من الجهة المختصة.	 

عدم السماح بوقوف سيارات مراجعين وحدة غسيل الكلى في مواقف الموظفين.	 

يجب وقوف الحارس خـــارج البوابة لمالحظة مواقف مرضى وحــــدة غسيـل الكلــــــى.	 

يمنع دخول سيــــــارات منسوبــــات المستشفـى بدخــــول مواقـــف األطبــــاء القبـــــــو.	 

يجب تسجيل السيارات عنــد الدخول بعد الدوام الرسمي في السجـــل الخاص بذلك.	 

عدم السماح بدخول سيارات المراجعين لغسيل الكلى ويسمح فقط من لديه غسيل.	 

عدم السماح بخروج عربـــات المرضى من البوابـــــة أو خــــروج المرضى بلبـــاس التنويم. 	 

يجب اليقظة وعدم النوم او االنسحاب من الموقع اال بعد االستئذان من المشرف وعدم االنشغـال بالجوال	 

يجب دخول منسوبات المستشفى بعد التأكد من بطاقتهن التعريفيـة للنزول في الفترة الصبـــاحيــة أو أثنــــاء 	 

انتهاء الدوام وال يسمح لهم الوقوف في مواقف المرضى.

السماح بدخول مراجعين وحدة غسيل الكلى مع التأكد من وجود الكرت الصادر من إدارة األمن والتنبيه على 	 

المراجعين الجدد باستخراج البطاقة.

يجب التعامل مع المراجعين والمرضى بأخالق حسنة وعدم الدخول معهم في مشادات كالمية واستدعاء 	 

المشرف المناوب إذا لــــزم االمر.
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الرموزمشرفين األمن

التشيك على سكن رقم ) 1, 2 ، 8 (.	 

عدم السماح بتواجــــــــد االصدقـاء اثنـــــاء العمل.	 

عدم السماح بالتدخين بداخل حرم المستشفى.	 

التعامل مع المراجعين بالشكل الذي يليـــــــق به .	 

عدم تجمع رجال األمن في موقـــع واحـد أثنــــــــــاء االستــــالم .	 

يجب تنظيم السير بالمظلة والتشديد بعدم وجود سيـــــــــارات .	 

يجب كتابة التقارير األمنية في حالة وجود مالحظات أوحوادث.	 

يجب التشديد على األفراد بعدم صعود أي زائر خارج أوقات الزيارة .	 

يجب وضع رجل األمــــــن المتمكن وذو الخبرة في المواقـــع المهمة.	 

يجب المتابعة والتشييك المستمر على رجال األمن في مواقعهـم.	 

يمنع خروج أي أجـــهزة أو معدات دون تصريــــح من الجهـــة المختصــــة.	 

الدخول مع عمال الصيانـــة وتسجيل الشقة المتوجه لها في سكن 2.	 

يجب اليقظة وعــــدم النـــــوم او االنسحـــاب مـــن الموقع وعــــدم االنشغـــال بالجـــوال أو غير٠	 

يجب التشييك على جميع المبــــــاني واالبــــواب بصفة مستمرة والرفــــع بتقاريـــر يوميـــــــــــة.	 

يجب التشديد على االفراد بعدم خــــــــروج أي مريـــــض من المستشفى بلبــــاس التنويـــــــم .	 

يجب توزيع مشرفات األمن والتشيك عليهم وتحضيرهم في كشـــــف الحضور واالنصراف.	 

يمنع منعًا باتًا تدخين حراس األمن والمراجعين ومنسوبي المستشفى داخل المستشفى.	 

يجب تحضير رجـــال األمــــن وقــــت االستـالم والتوقيــــع فــــي كشــف الحضور واالنصـــراف.	 

يجب التأكــــــد بأن جميع رجـــــال األمن فـــــي مواقعهم ومؤديـــــن أعمالهـــــم على أكمل وجـه.	 

محاسبة حراس االمن المخالفين للتعليـــمات والتوجيــــهات والمقصريـــــن فــــي أداء االعمـال.	 

عدم السماح لحراس االمن الغير مستلمين بالتواجد داخل حرم المستشفى وإبالغهم باالنـصراف.	 

يمنع التسليم والخروج من العمل قبل حضور المشرف المناوب المستلم وإبــــالغه بالمالحظـــــات.	 

التشيك على جميع المرافق والممرات والتأكد خلوها من الكراسي المتحركة وإن وجدت إرجاعها إلي موقــعها.	 

عدم السماح بالزيارة في غير أوقاتها إال عن طريق إدارة عالقـــات وحقــــوق المرضى في الفتــــــرة الصباحيـــــــة	 

يجب التشيك على جميع األجهزة الالسلكية بأنها متواجدةوصالحة لالستعمال وتوزيعها حسب موقع كل جهـاز.	 

يجب التأكد من تواجـــــد المفاتيح الماستركي كاملـــــة وسليمة عند االستالم والتسليم بين المشرفيــــن وابـــالغ 	 

المسئول في الحال عند وجود مالحظات.

 التشديد على حراس األمن المستلميــــــن في البوابات بمنــــع خروج المرضى بلباس التنويم وكذلك خروج 	 

عربات المرضى المتحركة الخاصة بالمستشفى من البوابات.

يتم تسليم كشوفـــــات الحضــــور واالنصراف والتقاريـــر األمنيــــة والمخالفات والمفقودات والمضبوطـات إلى 	 

مشرف الجامعة قبل انتهاء فترة العمل.

يجب متابعة تقيد حراس االمن بالزي الرسمـــي كاماًل والنظافة العامـــــة في الموقع ونظافــــة الحارس ويمنــــع 	 

اطالة الشعر أو خالفة واستبعاده عن العمل.

التوجه إلى مكان الحريق.. 1

اعالن كود ريد في حالة الحريق واالتصال على تحويلة رقم 2222 واعطائه موقـــــع الحريــــــق.. 2

 اخالء المنطقة مــــن المرضى والمراجعين والزوار والموظفين والقيام بعملية إحصـــــاء لهم. 3

 للتأكد من عدم وجود مفقودين.

استخدام طفايات الحريق في حالة إمكانية السيطرة عليه.. 4

ابالغ الدفاع المدني في حالة عدم السيطرة على الحريق بعد أخذ األوامر من السلطة العليا.. 5

اعالن ) CODE GREEN ( الرمز األخضر عند االنتهاء من الحالة.. 6

الفحص البصري للمادة المجهولة. . 1

اخالء المنطقة من المرضى والمراجعين والزوار والموظفين.. 2

تفعيل جرس انذار الحريق.. 3

ابالغ السنترال بإعالن الكود وجود قنبلة أو متفجرات )كود وايت( موقوع وجودها.. 4

الطلب من خالل السنتـــرال بإخالء المبنى الذي به المـــــــادة المجهولـــــــة بالكامـــل.. 5

إبالغ الجهات المختصة التخـــاذ الالزم والمسئوليــــــن بالمستشفى.. 6

اعالن )  CODE GREEN  (الرمز األخضر عند االنتهاء من الحالة.. 7

اغالق جميع ابواب المستشفى وعدم خروج أو دخول أي مراجع أو زائر أو موظف.. 1

 مسح المستشفى بالكامل والمنطقة الموجود بها االختطاف دون إثارة شبهات بوجود تفتيش جـاري. 2

 في نفس اللحظة.

تفتيش االكياس والحقائب الكبيرة.. 3

اعالن )كود بينك( في حالة عدم العثور عليه.. 4

في حالة العثور على الطفل احضار الطفل المخطوف مع الشخص الخاطف للعسكري المناوب.. 5

اعالن )  CODE GREEN  ( الرمز األخضر عند االنتهاء من الحالة.. 6

الرمز األحمر – حريق

CODE RED

الرمز االبيض - المتفجرات.

CODE WHITE

الرمز الوردي – اختطاف طفل.

CODE PINK
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اعالن الكود )مستر ستورنغ(.. 1

التوجه إلى موقع الحدث.. 2

اغالق المنطقة التي توجد بها الحالة واخالئها من المراجعين.. 3

السيطرة على المعتدي دون احداث اصابات ومحاولة نقلة إلى البهو.. 4

في حالة المعتدي مريض ابالغ الطبيب المختص للتعامل مع الحالة وفي حالة المعتدي مراجع أو زائر ابالغ . 5

العسكري المناوب أو استدعاء الشرطة.

اعالن )  CODE GREEN ( الرمز األخضر عند االنتهاء من الحالة.. 6

الرمز البني – شجار وعنف.

MR.STORNG

البطاقات المسموح لها الدخول لألقسام العلوية

كيفية التعامل مع أنماط المراجعين

األطباء

الطلبة

المقاولامتياز التمريضامتياز العلوم الطبية

الممرضين

مهندسين وفنيين

الفنيين الصحيين

امتياز الطب

نوع م
األسلوب المناسب للتعامل معهأهم خصاصهالمراجع

الجاهل1
أفكاره غير قابله للنقاش ، يوجد الكثير 

من الخلط في ذهنيته ، يسخر من 
آراءه بشكل مضخك ، متمسك بآرائه 

، صعب اإلقناع.

التدخل معه في نقاش عقيم.- 1
وضح له مدى إمكانيتك المقدمة.- 2
اكتشف منه عدم رضاه.- 3
ركز على ضرب االمثله األقرب منه.- 4

الساخط2
قليل االبتسام ، قليل الكالم ، 

يتحدث عن نفسه ، اليحب المناقش 
، الموضوعية ، يهاجم مؤسستك أو 

إدارتك ، يتكلم برداءة الخدمة.

ابتسم له من غير إفراط.- 1
امتص غضبه بالهدوء.- 2
ال تجادله كثيرًا.- 3
أيده في بعض مزاعمه مجامله له.- 4
اطلب منه مايريد بدقه.- 5
أكد له إن األخطاء السابقه لن تتكرر.- 6

المتسرع3

فاقد األعصاب في كثير من األحيان 
، يحب أن يحصل على الخدم ، بأسرع 
وقت ممكن ، يكره األنتظار ، اليدخل 

في الكثير من التفاصيل ، وقته 
ضيق سريع النسيان.

حدثه بإيجاز.- 1
التدخل معه في التفاصيل.- 2
قدم له النماذج الجاهزة لديك.- 3
ركز على الوقت النجاز الخدمة بدال من الجودة.- 4
أعطه أسعار عليه نسبيا.- 5

الخجول4
قليل الكالم ، قليل االعتراضات ، 

يجلس بعيدا عن مكتبك ، واسع 
الصدر ، يفكر بدقه فيما تقول دون 

التعليق ، يتأثر بالبراهين العلمية.

شجعه على الحديث بسؤاله عما يريد.- 1
التكثر الحديث معه .- 2
قدم له خدماتك بشرح وافي.- 3
عامله بأحترام دون إن تحرج حياءه.- 4

المرح5
دائم األبتسام والدعابة ، يخرج عن 

الموضوع الرئيسي دائما ، كثير 
الكالم والتعليق على األشياء ، ال 

يتمسك برأيه كثيرا.

جامله قليال على بعض دعابته.- 1
تأكد من ان وقتك ثمين فال تضيعه معه.- 2
.انتهز الوقت المناسب للدخول لصلب الموضوع - 3
فرق بدقه بين دعابته وجده في الحديث.- 4
اعرض له جديتك بدعابة.- 5

المتشكك6

قليل السؤال والمالحظات ، يتأكد 
من كل التفاصيل الدقيقة ، يعيد 
مطالبة ألكثر من مرة ، يتردد كثيرا 

في اتخاذ القرار ، يتأمل ، يبتسم من 
حين ألخر.

اجب عن كل سؤاالته دون تذمر.- 1
ادخل معه في التفاصيل التي يريدم عرفتها.- 2
ساعده في أتخاذ القرار.- 3
ال تتذمر من أسلوبه في الحديث- 4

ال تخسر وقتك بسببه وكن حازما بعض الشيء5- 

الكبير في 7
السن

يتحدث ببطء ، يعطي الكثير من االراء 
المجربة يحدثك عن انجازاته ، ينسى 

بسرعة ، يخرج عن الموضوع.

اظهر له األحترام والتقدير.- 1
اثني على تجاربه وانجازاته الشخصية.- 2
اكتب له المعلومات على ورقة لكي يحتفظ بها.- 3
ذكره بالموضوع الرئيسي.- 4
أعطه فرصه للتفكير والمراجعة.- 5
ودعه باحترام.- 6

الواعي / 8
المتفهم

يناقش بموضوعية ، يفكر ، يتحدث 
بهدوء وثقه ، يقترح أفكار جديدة 

يتقبل األفكار األخرى ، يعتز بأفكاره 
أيضا.

حدثه بشكل موضوعي.- 1
عدد السلبيات وااليجابيات لكل خدمه.- 2
دعه يتحذ قراره بنفسه.- 3
التنتقد أفكاره.- 4
حدثه بأحترام وهدوء.- 5
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مهارات التعامل مع الجمهور

 يجب أن نعلم أن االهتمام باإلنسان من الناحية التطبيقية و التعامليه انطلق من تعاليم ديننا اإلسالمـي 

الحنيف:

أ – تعريف الجمهور:

الجمهور هو مجموعة من اإلفراد المختلفين في أطباعهم وأذواقهم وأعمارهم أيضا ، قدموا إلدارتك من أجل 

الحصول على خدمه محددة.

ب - تعريف أخر:

الجمهور هو مجموع المراجعين الذي هو دائما على حق.

والذي بدونه ال يمكنك االستمرار في عملك  ، فبدونه تفقد مبررات وجودك أنت في عملك.

ج – ماهي احتياجات المراجعين ؟

حسن االستقبال.  -1

المعاملة الحسنة.  -2

دقة المعلومات المعطاة لهم.  -3

سرعة االنجاز.  -4

الدقة في المواعيد.  -5

د – األنماط السلوكية للمراجعين:

المراجع الجاهل.  -1

المراجع الساخط.  -2

المراجع المتسرع.  -3

المراجع الخجول.  -4

المراجع المتشكك.  -5

المراجع الكبير في العمر.  -6

المراجع الواعي.  -7

أرقام المباني الداخلية

رقم المبنىأسم المبنى

100مبنى المستشفى الرئيسي

110مبنى القسطرة القلبية

120مبنى الطوارئ

130مبنى وحدة المناظير والعناية المركزة والخدمات الصحية الخاصة

200مبنى الطب النفسي

300مبنى العيادات الخارجية

400مبنى اإلدارة العامة وبنك الدم

500مبنى األكاديمية

510مبنى الخدمات االجتماعية والتقارير الطبية

600مبنى الخدمات المساندة

610مبنى إدارة الحركة

700مبنى التمرين الطبي

710مبنى مستودع المختبرات

800مبنى وحدة غسيل الكلى
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Location        الموقع#Extension    مالحظاترقم التحويلة

غرفة التحكم والسيطرة )الطوارئ(
)Command And Control Room )Operations199924 ساعة

المشرف على إدارة األمن
Security Supervisor 67528966715

رئيس األمن
Security Chief1288

SE
CU

RI
TY

 - 
من

أل
ا

مدير الحراسات األمنية
Security Guards Director6782

استخراج البطاقات التعريفية
I.D Issue6567

السكرتارية
Secretary6762

البوابة الشمالية رقم 1
North Gate No. 16754

البوابة الشمالية رقم 2
North Gate No. 26746

البوابة الجنوبية رقم 3
South Gate No. 36569

البوابة الجنوبية 4
South Gate No. 46570

بوابة المواقف متعددة األدوار
Multi Floor Parking Gate1881

المجمع السكني رقم 1
Housing Compound Site 16666

المجمع السكني رقم 2
Housing Compound Site 26565

الصالة الرئيسية
Lobby

2144
2142

مبنى المناظير والعناية المركزة
Endoscopy And Intensive Care Unit1280

مبنى األكاديمية
Academic Affairs3145

مبنى النفسية
Psychiatry

Ground Floor 1501الدور االرضي

First Floor 1526الدور االول

Second Floor 1541الدور الثاني

Security Dept. Email : Security.kfhu@iau.edu.sa

أرقام تهمك




