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الجامعة في ةالفيديوي المراقبة ومةنظم تعليمات
 

 

 
 تاريخ من إعتبارا   بها ويعمل "ةالفيديوي المراقبة ومةمنظ تعليمات" التعليمات هذه تسمى : ( ) المادة

 .إقرارها

يكون لاللفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها تاليا  إال إذا دلت :  (2)المادة 

 :القرينة على غير ذلك

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية : الجامعة

 .له التابعة والمرافق الجامعة حرم :الجامعي الحرم

 .رئيس الجامعة : الرئيس

 .مدير مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :مدير المركز

 .يمدير دائرة األمن الجامع :مدير الدائرة

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مركز :المركز

 .يدائرة األمن الجامع :الدائرة

 .منظومة المراقبة الفيديوية :المنظومة

 

 بالتغطية شمولها على الموافقة صدرت أماكن واية عيالجام الحرم على التعليمات هذه تسري : (3) المادة

 المنظومة هذه بوجود وزوارها طلبتهاو الجامعة في العاملين كافة اشعار يتم ان على ،بالمنظومة

 .للعيان وظاهرة مكتوبة الفتات اللخ من

 قرارب ستقبالم للتغطية الغاءات أو أضافات وأي المنظومةب التغطية تشملها التي األماكن تحدد :  (4) المادة

 .معنية جهة أي من بطلب أو الدائرة مدير من توصية بناء   الرئيس من

  : (5) المادة

 الفتات ضعو مع مخفي بشكل وضعها يجوز وال للعيان ظاهرة الكاميرات هذه تكون أن يجب - أ

 ".بالكاميرات مراقب المكان" عبارة تتضمن ارشادية

 تبديل وغرف اتموالمنا الصحية الوحدات في اميراتالك تركيب األحوال من حال باي يجوز ال  - ب

  .المرضى المخصصة واإلجراءات الفحص وغرف المالبس

 الجامعة في والمتابعة الرقابة بواجبات ينالموظف قيام عن بديال   األنظمة تلك استخدام يعتبر ال : (6) المادة

 .والخاصة العامة الممتلكات على والحفاظ ومرافقها

 أوعية مع التعامل سياسة تسجيالت أو صور أو وهاتفيدي من المنظومة مخرجات على تطبق : (7) المادة

 أو تحقيق أي في إليها يُستند او المخرجات بهذه تدُ يُع أن ويمكن الجامعة في المعتمدة المعلومات

  .المختصة المرجعيات من أي تجريها تفتيش او تدقيق

 أو كليا   العمل عن انقطاعها فترات توثيق يتم أن لىع ،الساعة مدار على ومةنظالم هذه تعمل : (8) المادة

 العمل عن التوقف فترة يحدد الجامعة لرئيس زمركال مدير عن يصدر فني تقرير بموجب جزيئا  

  .التوقف هذا وأسباب

 الحية المراقبة ؤوليةسم الدائرة تتولى التعليمات هذه من (  ) المادة في سيرد ما مراعاة مع : (9) المادة

 الدعم ةيمسؤول زمركال يتولى فيما الالزمة اإلجراءات إتخاذ بهدف ومةنظالم مخرجات لشاشات

  .الرئيس البيانات مركز في به الخاصة والمعلومات البيانات وحفظ ةممنظوال هذه لعمل الفني

 .المنظومة مخرجات استعراض خطيا يخوله من أو الدائرة لمدير يسمح :(1 ) المادة
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 (:  ) المادة

 دخول ويمنع تكليفهم واوقات الحية المراقبة غرفة في بالعمل المكلفين فريق الدائرة مدير يحدد - أ

 .غيرهم

 عملهم طبيعة تقتضي من وكذلك المادة هذه من (أ) الفقرة في المكلفين األفراد وخروج دخول يتم  - ب

 الدائرة مدير من معتمد سجل بموجب ذلك توثيق يتم ان على المدير من حيتصر بموجب الدخول

  .منهم لكل والمغادرة الدخول وسبب وقت به يحدد

 إمكانية أو صالحية له من كل وعلى اقبةالمر غرفة داخل عملهم اثناء الفريق على يحظر - ت

 والمالحقة المساءلة طائلة وتحت المخزنة المعلومات على أو المنظومة مخرجات على االطالع

  -: يلي ما القانونية

 لغايات تستعمل أن يمكن وسيلة أية إدخال أو المنظومة مخرجات من أي نقل او نسخ او تصوير (1

  .المراقبة غرفة داخل المعلومات نقل او نسخ او تصوير

 تداولها أو عنها االفصاح أو بها الحديث أو المنظومة تنتجها التي المعلومات استخدام او إفشاء (2

 متعلقة معلومات بأي خطيا   عالمهإو المباشر المسؤول بإستثناء الغرفة خارج جهة أي مع

 .بالمنظومة

  .لطعاما تناول أو التدخين (3

  .مدخلها وعلى الغرفة داخل تثبت كاميرات خالل من للمراقبة ومةنظلما مراقبة غرفة تخضع (: 2) المادة

 الرجوع لغايات وذلك االقل على يوما   (27) لمدة توثيقها يتمو التسجيالت بكافة زمركال يحتفظ : ( 3) المادة

 مدير رريق ما أو المعلومات أوعية مع التعامل سياسة علية تنص ما تثناءسبا زومالل عند إليها

 .همن بنسخة االحتفاظ او أطول لمدة به  الحتفاظا الدائرة

 ألي االطالع صالحية وإعطاء النظام مخرجات من أي على الطالعا يقدرها وألسباب للرئيس (: 5) المادة

 النظام مخرجات من أي ارسال له كما .المخرجات هذه على اطالعها ضرورة يرى جهة

 .ا  رسمي تطلبها التي القضائية للجهات

  .التعليمات هذه في ذكرها يرد لم التي االتحال في رئيسال يبت :( 6) المادة

 
 

 


