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مق ــــــــــــــــــــدمة
تعتبررررررررر النظافررررررررة مظهرررررررررا ح رررررررراريا يرررررررردل علررررررررى ر رررررررر المجتمررررررررع وتح ررررررررره
و د حث ديننا اإلسالم على النظافة وااللتزام بها ف أكثر من موضع ف الكتاب والسرنة فولر
بذلك إلى أعلى درجات الر

والتح ر وساد العالم بتعاليمره .فاإلسرالم ديرن النظافرةل رال رسرولنا

الكرررررررررريم لرررررررررلى ف عليررررررررره وسرررررررررلم ل

نظفررررررررروا أفنيرررررررررتكم وال تتشررررررررربهوا بررررررررراليهود

أي ررا بينتنررا يجررح أن نحررافأل عليهررا ألنهررا هبررة ونعمررة مررن ف تعررالى تسررتوجح الشرركر والرعايررة
والمحافظة عليها نظيفة.
ولما كانت نظافة الكلية واإلدارات والوحدات التابعة لها عنوان لح ارتنا وإنعكاسا
لمدى تقدمنا وازدهارنا فقد منا كفريق عم بوضع خطة مبسطة للنظافة فى كليتنا المو رة
(بينتنا الصغيرة والتى نحن جزء منها) لنكون دوة لغيرنا ,آلننا نحم راية العلم خفا ة
ويجح علينا أن نحث ونحرص على النظافة والنظام فيما بيننا والمحافظة على مكتسبات
كليتنا فالنظافة مسنولية الجميع.
فعلى الجميع المساهمة ف الحفاظ على نظافة ل -القاعة أو المدرج أو المعم الذي يدرس
فيرره المكتررح الررذي يعمر برره المكرران الررذي يسررتريي فيرره حتررى نعرري
ونعط لورة حسنة عن الكلية الت نعم أو ندرس بها .
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فر محرري نظير

ولررح

تقسم خطة النظافة داخ الكلية على ثالث أجزاء كاألتىل

أ) خطة النظافة اليومية
و هىىأ مالىىلن افة للىىم افالتاىىم افىىىأ لىىىو لىىأ افضياىىم ولمىىل الغرىىال
وافصلال
البيان

وافلل ى ا

واف ى

والثلث وإزافم الل بم تن ايأ افةلالذ وا فمبلباك بةلءا ايأ افجدون افىلفأ:
المدة

التو يت

المسنولية

األرضررررريات  60د يقة

9 30- 8 45

 أمين الكلية

عمال الكلية

فرررررررررررررررررررررررى

 العميد

يقررررررروم بتررررررروزيعهم  مشرف المبنى

الممررررررررررات

 رؤساء األ سام

أمين الكلية بجداول  مرا ح الدور

والصاالت

التنفيذ

المتابعة
 أمين الكلية

معلنة ويرسر نسر

المررررردرجات  30د يقة

منهرررررررررررا للعميرررررررررررد

9 00- 8 30

واال سرررام كمرررا هرررو

والمعام
الحرررررررررردا ق  60د يقة

موضرررري بررررالنموذج

10 30- 9 30

المرفق

والساحات
حجررررررررررررات  120د يقة

12 30- 10 30

أع رررررررررررراء
هينررررررررررررررررررة
التدريس
مشرف المبنى ل يكل

امرين الكليرة عامر مرن عمرال الخردمات المعاونرة لكر مبنرى ويكرون دوره االفرراف ومتابعرة

اعمال النظافة بالمبنى.
مرا ح الدور ل تكل

األ سام العلمية أحد اإل داريين بالقسم لك دور  .ويكون دورة مرا برة مسرتوى النظافرة بالردور

ويكتح تقرير اسبوعى لرينس القسم .
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الدور اآلول
الوحدة

العام المسنول

مبنى
الكيمياء

عبدالعاط عبدالفتاح جمي
ام هافم هافم الصواف

مبنى
الطبيعة

مبنى
البيولوجى

مكان العم
معام

سم الكيمياء

تو يت النظافة
اليومية

المشرف على الدور

1 30 - 9 00

أ.حلمى أمين

لبحية احمد فلب
محمد محمد الخرسيت
السيد ابو اليزيد النادي
عفاف ابوالمجد الشقرة

التوريدات
الخزينة
الحسابات
الحسابات

رضا احمد الهيتم
عبد المول احمد المليج
محمود سيد احمد يس
كريمة ابراهيم الخول
جمالت رزق منصور
ففيقة محمد عطا
أبو طالح السيد ابو طالح
وفاءاسماعي الدسو ى
حامد ابوالعزم دنيا

الدراسات العليا
العال ات الثقافية
االرفي
االرفي
الشنون االدارية
المجله
الشنون العامة
الشنون العامة
الشنون العامة

1 30 - 9 00

اعة الكمبيوتر

1 30 - 9 00

1 30 - 9 00

مبنى اعة
الكمبيوتر

سعد سليمان البربرى

الحديقة
الوسطى

فو ية عبدالرحمن عطا

الحديقة
الخلفية

عفاف سالم الطوي
حسيبة سالم الطوي

نظافة الكلية من الداخ
نظافة الكلية من الخارج

فنون
الطالب

وفاء محمد الموزى
جمعة حسن ابوزيد

فنون الطالب

رعاية
الطالب

سمي ر السيد الوفاحى

رعاية الطالب

1 30 - 9 00

مبنى اإلدارة

فايزة محمد مكاوى

مكتح العميد والوكالء

1 30 - 9 00

نظافة الكلية من الداخ
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أ.حلمى أمين

أ.محمد يوس

مرعى

أ.عالء الين سويلم

9 30 - 8 45

أ.محمد يوس

مرعى

9 30 - 8 45

أ.محمد يوس

مرعى

1 30 - 9 00

أ .عالء الين سويلم
أ.عالء الين سويلم
أ.محمد يوس

مرعى

الدور الثانى
الوحدة

العام المسنول

مكان العم

المدرجات
والمجمعات
الدراسية

مبروكة عبدالسالم الجناينى
خ رة السيد طقاط
لبحية مرزة

الطبيعة

خ رة الغباف النجار
ثناء السيد فودة
ام عطية الشي

مدرج 1
مدرج 5
اعة السمينار
معام سم
الطبيعة ومكاتح
أع اء هينة
التدريس

مبنى
البيولوجى

احمد رزق الجم
مبروكه عبد السالم الجناين
رم ان عبد الرازق خطاب
نور الصباح السيد احمد
نادية السيد المظالى

معام سم النبات
ومكاتح أع اء
هينة التدريس

تو يت النظافة
اليومية

المشرف على
الدور

9 00 - 8 30

أ.عالء الدين
سويلم

1 30 - 9 00

أ.ياسر النحاس
علوان

1 30 - 9 00

أ.عادل محمد
البدوى

الدور الثالث
الوحدة

العام المسنول

مكان العم

تو يت النظافة
ا ليومية

مبنى
الكيمياء

يوجد عام موسمى وليس
دا م

معام سم الكيمياء
ومكاتح أع اء هينة
التدريس

1 30 - 8 30

محاسن محمد ر ية
السيدة ابو اليزيد حمزة
محمد فرغل
فتحية مختار عبد السميع
أمنه محمد عطا
زينح ا حمد عبدف

مدرج 6
تجلع 1
تجلع 1
تجلع 3
مدرج 2
مجمع 5

9 00 - 8 30

المدرجات
والمجمعات
الدراسية

مبنى
الطبيعة

ثناء السيد فودة

مبنى
البيولوجى

ابواليزيد عبد الغنى حسين
عبد الرؤوف عبد الفتاح

معام سم الطبيعة
ومكاتح أع اء هينة
التدريس
سم الن بات
ومكاتح أع اء هينة
التدريس
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المشرف على
الدور
أ.حلمى أمين

أ.محمد يوس
مرعى

1 30 - 9 00

أ.ياسر النحاس
علوان

1 30 - 9 00

أ.عادل محمد
البدوى

الدور الرابع
الوحدة

العام المسنول

مكان العم

تو يت النظافة
اليومية

المشرف على
الدور

مبنى
الكيمياء
المدرجات
والمجمعات
الدراسية

يوجد عام موسمى
وليس دا م

معام سم الكيمياء ومكاتح
أع اء هينة التدريس

1 30 - 8 30

أ.حلمى أمين

زينح محمد البابلى
بديعة الصاوى

مدرج 3
مدرج 7

9 00 - 8 30

أ.عالء الدين
سويلم

مبنى
البيولوجى

سعد احمد فلبى

سم النبات
سم علم الحيوان
ومكاتح أع اء هينة التدريس

مبنى
الرياضيات

هانم الحسينى رزق
عبدالنالر محمد سليم

سم الرياضيات
ومكاتح أع اء هينة التدريس

1 30 - 9 00
1 30 - 9 00

أ.عادل محمد
البدوى
أ.سامى
عبدالرحمن
إسماعي

الدور الخامس
الوحدة

العام المسنول

مكان العم

تو يت النظافة
اليومية

المشرف على الدور

مبنى
الكيمياء
المدرجات
والمجمعات
الدراسية

يوجد عام موسمى
وليس دا م

معام سم الكيمياء ومكاتح
أع اء هينة التدريس

1 30 - 8 30

أ.حلمى أمين

هويدا محمد العيسوى

مدرج 4

9 00 - 8 30

سم الجيولوجيا
ومكاتح أع اء هينة التدريس

1 30 - 9 00

مبنى
الطبيعة

السيد عبدالعال الصعيدى
سليمان عبدالرازق حامد

مبنى
البيولوجى

سامية بيومى متولى

سم علم الحيوان
ومكاتح أع اء هينة التدريس

1 30 - 9 00

أ.محمد يوس

مرعى

أ.ياسر النحاس علوان

أ.عادل محمد البدوى

الدور السادس
الوحدة

العام المسنول

مكان العم

تو يت النظافة
اليومية

المشرف على
الدور

مبنى
الكيمياء

يوجد عام موسمى
وليس دا م

معام سم الكيمياء
و مكاتح أع اء هينة
التدريس

1 30 - 8 30

أ.حلمى أمين
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مبنى
الطبيعة
مبنى
البيولوجى
مبنى
الرياضيات

نصر السيد ابو غنام
عاط محمد ابوفهيه
سلمان عبدالرازق عياد
عبدالعزير زين الدين
لابرين طه السعيد
محمود فوزى فلبى
حسن حسن مصطفى

سم الجيولوجيا
ومكاتح أع اء هينة
التدريس
سم علم الحيوان
ومكاتح أع اء هينة
التدريس
سم الرياضيات
ومكاتح أع اء هينة
التدريس
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1 30 - 9 00

أ.ياسر النحاس
علوان

1 30 - 9 00

أ.عادل محمد
البدوى

1 30 - 9 00

أ.سامى
عبدالرحمن
إسماعي

نموذج متابعة النظافة اليومية للوحدات

المبنىل

اسم الوحدةل

السبت

الدورل

االحد

الكودل

االثنين

الثالثاء

اسم العام ل

االربعاء

تو يع العام

تو يع مشرف المبنى

المسنول عن الوحدة

مالحظات

أمين الكليةل

ر يس القسمل

8

الخميس

ب) خطة النظافة األسبوعية
ماللن افة للم اال بسبلاام لمل لة ا
بىىلفىة ا

ويلىىا الغرىىال

زال افةلالىذ والبىلاا بلبسىى للن افلىلاخ اف ل ىم

والغ ىىحم وافلىىل ل

وللمىىا اف ىىداخ بةىىلءا ايىىأ افجىىدون

افىلفأ:
البيان

المد ة

غسررررررررررررررري

 120د يقة

التو يت

المسنولية

التنفيذ

المتابعة

10 30- 8 30

 أمين الكلية

عمال الكلية

األرضررررريات

يوم السبت من ك

 العميد

يقررررررروم بتررررررروزيعهم  مشرف المبنى

واألرلفة

أسبوع

 رؤساء األ سام

أمين الكلية بجداول  مرا ح الدور

المررررردرجات  120د يقة
والمعام
تمشررررررررررررري
الحدا ق

 120د يقة

معلنة ويرسر نسر

10 30- 8 30
يوم الخميس من

منهرررررررررررا للعميرررررررررررد

ك أسبوع

واال سرررام كمرررا هرررو

2 00- 12 00

موضرررري بررررالنموذج

يوم الخميس من

المرفق

ك أسبوع
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 أمين الكلية

نموذج متابعة النظافة االسبوعية للوحدات

اسم الوحدةل

المبنىل

الكودل

الدورل

اليومل

اسم العام ل

الساعةل

تو يع العام

تو يع مشرف المبنى

المسنول عن الوحدة

مالحظات

أمين الكليةل

ر يس القسمل
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ج) خطة النظافة الدورية
مالىىلن افة للىىم ا افدوغيىىم لمىىل لة اىى
الشجلغو لة ا

مبسطح وواهل

اامىىل

افلاىىلو اف يليىىم ويلىى افلىىجل و للمىىا

افلبلمأ بةلءا ايأ افجدون افىلفأ:

البيان

عدد المرات

التو يت

المسنولية

تنظي

مرة واحدة

11 00- 9 00

 أمين الكلية

فهريا

اليوم األول من ك

 ر يس الخدمات

خزانات
المياه
تنظي

التنفيذ

المتابعة
 أمين الكلية

عمال السباكة

فهر

 ر يس الخدمات
 مشرف المبنى

 أمين الكلية

عمال الكلية

 أمين الكلية
 مشرف المبنى

مرة واحدة

12 00 - 9 00

االسطي

فهريا

اليوم الثانى من ك

يقوم بتوزيعهم

فهر

أمين الكلية بجداول
معلنة

تمشي

مرتين ك

االسبوع األخير من

 أمين الكلية

األفجار

عام

أغسطس

 ر يس الخدمات

عمال الحدا ق

 أمين الكلية
 مشرف الحدا ق

واألسبوع األول
من إجازة نص
العام
تنظي
وجهات

مرة ك عام

االسبوع األخير من

 أمين الكلية

يتم ال تعا د مع

 أمين الكلية

أغسطس

 العميد

فركة متخصصة

 العميد

المبانى
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نموذج متابعة النظافة الدورية

اسم المرفقل

تولي

اليومل

التاري ل

الساعةل

العملية

تو يع العام

تو يع مشرف المبنى

المالحظات

أمين الكليةل

ر يس الخدماتل
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الخطة االستراتيجة لمتابعة وتحسين مستوى النظافة
أ ) يتم اعتمراد نمراذج المتابعرة لكر ع امر أو موظر

وتسرتخدم فرى تقريم األداء وتحديرد

مدى أ حقيتة للحوافز والمكافنات.
ب) يررتم مرا جعررة نمرراذج المتابعررة لتحديررد المشرراك المتعلقررة بنظافررة المبررانى والحرردا ق
والساحات مث عدم وجود لناديق القمامة .........ال .
ج) يتم مراجعة الخطة ونماذج المتابعة على فترات لتحديرد مردى عدالرة التوزيرع ومردى
كفاية العمال للمهام المكلفون بها وتحديد العدد المطلوب تعيينه من ا لعمال الجدد.
د ) عم استبيانات عن رضراء أع راء هينرة التردريس والطرالب والعراملين بالكليرة عرن
مستوى النظافة.
ه ) تحليررر االسرررتبيانات ونمررراذج المتابعرررة لتحديرررد المشررراك و دراسرررة أ وجررره القصرررور
وبالتالى يمكن تقويم األداء وإيجاد حلول للمشاك .
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