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 .الكليةدارة إلهي جلنة داخلية يف كلية الطب تتبع :  

  : 

 ل مبنى الكلية من الداخل واخلارجتقديم مبادرات لتجمي. 

  .دراسة نسبة رضا املستفيدين من مبنى الكلية ملا جيدوه من مرافق وخدمات داخل مبنى الكلية 

  .استقبال املقرتحات لتحسني مبنى الكلية وتقدميها إلدارة الكلية مع خطط تنفيذية مقرتحة 

 املساحات احلرة يف داخل املبنى وخارجة ) كوضع إعالنات عن أنشطة طالبية  الستخداملية وضع آ

 إيضاح بهدف العرض ( وفق شروط واضحة وملزمة للمستفيدين.  اتوندوات وملصقات و لوح

  .السعي لتوفري خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة يف مرافق مبنى كلية الطب 

  .إجياد دليل مبسط يشرح تفاصيل املبنى يرشد الزائر عن زيارته للمبنى 

 و صحي يف ممرات الكلية.  العمل على إجياد الفتات توعوية ذات طابع إسالمي 

 ولني يف كلية الطب. ختصيص مواقف سيارات للزوار واملسؤ 

  .االهتمام بشاشات العرض يف املمرات وجتديد حمتواها التوعوي بشكل دوري ومستمر 

 دالة على مكاتب الكلية ومرافقها وضع الفتات . 

  الدراسية وكافة مرافقهمبكاتبه ومعامله وقاعاته احملافظة على سالمة املبنى التأكد من. 

 من جتهيزات وأثاث. حمتويات املبنىسالمة   التأكد من 

 .االشراف على أعمال الصيانة الوقائية واإلصالحية للمبنى 

 التعليميةيف خدمة العملية  املبنىوظيف مرافق التأكد من ت. 

  إصالحتفقد املبنى باستمرار والتـعرف على ما حيتاجه من. 

 مبنى الكلية حمتوياتللمحافظة على  باتالب والطالتوعية الط. 

  الضروريةاملكتبة واملختربات ومرافق النشاط باللوازم و القاعات الدراسية جتهيزمتابعة. 

  على توظيف املرافق على النحو املطلوب كافة مستخدمي مرافق املبنىتشجيع. 

  من نظافة وختلص من احملافظة على سالمة البيئة الداخلية للمبنى بالشروط الصحية املثالية

 تهوية.الالنفايات و



 ( املياه والكهرباء واإلضاءة والتكييف واملصاعد والصرف  متابعة اخلدمات اللوجستية للمبنى

 ( والتأكد من توفر الشروط املثالية فيها. الصحي

 .متابعة أداء الكافترييا وكافة اجلهات املزودة للمبنى باألطعمة 

 أو أي من اجلهات املختصة يف اجلامعة  رة الصيانة واملشاريعمع إدا بالغ إدارة الكلية والتواصلإ

 مالحظات أو أعطال. ةعن أي لإلبالغ

  التقارير الالزمة والرفع بها للجان اجلودة وادارة الكلية وعمادتها. وإعدادمتابعة أعمال فرق الصيانة 


