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_____________________________________________

  لقاء خاص مع مسؤول وحدة الصيانة السابق والمالحظ الفني السيد وائل عدنان الخيكاني

   تحية طيبة واهال وسهال بك استاذ وائل تفضل الكالم لكم

  -تحية ود واحترام وتقدير الى السيد رئيس الجامعة المحترم بأعتباره الراعي االول لمد العون لمديرية
االقسام الداخلية .

  كل الشكر والتقدير والمودة الى السيد مدير االقسام الداخلية المحترم بما يبذله من انجازات في سبيل
الخروج بصورة بهية لمديرية االقسام الداخلية وتعزيز الراحة البناؤنا الطلبة االعزاء .

  والننسى دور السيد معاون مدير االقسام الداخلية في دوره المميز والمثابر من اجل تقديم افضل الخدمات
للطلبة .

  تحية الى جميع طواقم مديرية االقسام الداخلية هؤالء الجنود المجهولين الذين يعملون خلف الكواليس بكل
طاقاتهم من اجل الراحة للطلبة االعزاء .

  نبدء معك استاذ وائل

  س1/ ماهي اعمال قسم الصيانة في المديرية بشكل عام ؟

  بالحقيقة تقوم وحدة الصيانة بعدة امور ومنها صيانة االجهزة والمعدات بما فيها ( االعطال الكهربائية
والسباكة واالعطال الميكانيكية واعمال التدفئة والتبريد والنظافة ) الموجودة في جميع مجمعات االقسام

الداخلية ( اقسام الطالبات ، ومجمع الفنون ، ومجمع مرجان ، واقسام كلية الهندسة في المسيب ) بما فيها ففي
كل مجمع مسؤول صيانة يقوم بمتابعة سجل الصيانة مدى اهتمام فريق الصيانة بمتابعة العطالت وصيانتها

في اسرع وقت .

  س2/ هل لديكم تمثيل في مجمعات االقسام الداخلية ؟

  بالتاكيد لدينا تمثيل للصيانة في جميع المجمعات التي ذكرتها في البداية وحتى اليخفى عليكم ان اغلب عمل
االقسام الداخلية هو صيانة على طول السنة ، فدورنا في االقسام الداخلية دور كبير وبارز مؤثر حيث نقوم

بمتابعة كافة االقسام الداخلية وتاكد من عدم وجود اي خلل في عمل الكهرباء او انابيب الماء او نظافة االقسام
الداخلية من اجل خدمة طلبتنا االعزاء .

  س3/ ماهي الجهات المرتبظة معكم اداريآ ؟

  الجهات المرتبطة اداريآ بوحدة الصيانة هي

  -1وحدة الصيانة بفروعها الكهرباء والميكانيك .

  -2الخدمات والزراعية وااللياة والمخازن والتجهيزات والسباكة .

  س4/هل لديكم خطة للعمل المستقبلي ؟

  نعم يوجد لدينا الكثير من االعمال المستقبلية واذكر جزء منها ، وهو الجزء االهم اال وهو توسعة بنايات
االقسام الداخلية ألخذ اكبر حيز ممكن من الطلبة .

  حيث تقوم وحدة الصيانة بالعمل على تدريب جميع طواقمها لتالفي جميع االعطال وبالسرعة القصوى وهذا
الشي يعتبر من الخطط االنية والمدروسة من قبل مديرية االقسام الداخلية .

  وتعمل ايضآ على امكانية زيادة طوقم المديرية فيما يخص اعمال وحدة الصيانة .


