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 "الثانيحمضر االجتماع "

 للجنة الدائمة لتجهيز املعامل واملختربات بكليات اجلامعة

 هـ1411/1414للعام الدراسي 
 

هـ بشأن تشكيل جلنة دائمة لتجهيز املعامل 7/7/1411بتاريخ  111151/12/1إشارة إىل القرار اإلداري رقم 

يز املعامل واملختربات وبناًء على دعوة رئيس اللجنة سعادة واملختربات بكليات اجلامعة وحتديد األولوية ضمن مشروع جته

للجنة للعام الدراسي  الثانياألستاذ الدكتور وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية مت حبمد اهلل عقد االجتماع 

 عات التالية:ومتت دراسة ومراجعة املوضو احلادية عشر صباحًاهـ الساعة 5/1/1414 االثننيهـ يف يوم 1411/1414

 ً: مقرتح كلية العلوم بإنشاء املخترب املركزي,أوال

 -التوصية:

 : ما يلياللجنة  ترىناقشت اللجنة مقرتح كلية العلوم بإنشاء املخترب املركزي و

لإلشراف حبوث( )معهد من حيث املبدأ فإن  فكرة إنشاء جهة مركزية بالكليات أو على مستوى اجلامعة -أ

فكرة معمول بها يف ظر عن مكان تواجد اجلهاز استخدام األجهزة البحثية وإتاحة ذلك للباحثني بغض الن واملتابعة وتسهيل

 .واملراكز البحثيةبعض اجلامعات 

مل توضح الكلية العالقة بني املخترب املركزي املقرتح تنفيذه ومركز البحوث بالكلية والعالقة االشرافية -ب

 لية وكذلك آلية االستفادة من األجهزة املوجودة داخل مركز البحوث.واإلدارية بني الوحدتني داخل الك

مل توضح الكلية مدى االستفادة من األجهزة املتوفرة باألقسام واملراكز وكراسي البحث التابعة للكلية -ت

 وامكانية االستفادة منها ضمن املخترب املركزي.

ق مع األقسام وكافة املراكز والوحدات داخل ميكن للكلية االستفادة من وضع آلية لإلشراف والتنسي-ث

 الكلية لتعميم االستفادة من األجهزة املتوفرة بها.

ترى اللجنة أن الكلية يف حاجة لوضع خطة عمل للفرتة القادمة حبيث يتم تأمني املتطلبات املشار إليها يف مقرتح -ج

 الكلية على عدة مراحل.

سي البحث باجلامعة واليت حصلت على دعم من اجلامعة يف الفرتة نظرًا إىل كثرة املراكز والوحدات وكرا-ح

 املاضية ويتوفر لديها عدد كبري من األجهزة فيمكن النظر يف تعميم االستفادة منها وإتاحة ذلك ألعضاء هيئة التدريس 
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رف باملخترب املركزي شبه االفرتاضي ليتم ربط هذه املراكز وطالب الدراسات العليا والباحثني وذلك بإنشاء ما يع

 يتم التواصل معها إلكرتونيًا منلوالوحدات إلكرتونيًا وحصر مجيع ما يتوفر لديها من أجهزة وحتديد آلية االستفادة منها 

إن شركة سابك تستخدم على سبيل املثال ف)مثل هذه اآلليات يف بعض املراكز البحثية  ني, علمًا بأنه تتوفرالباحث قبل

وهو برنامج إلكرتوني ميكن من  Laboratory Information Management System( LIMSبرنامج مبسمى )

التحكم واملتابعة جلميع املعلومات املتعلقة بإجراء التحاليل والتجارب الكيميائية والتحكم باألجهزة ومتابعة الفنيني 

ميكن دراسة هذه الفكرة الحقًا والتفصيالت وح البحثية والسالمة يف املختربات والباحثني وضمان اجلودة وتطبيق اللوائ

 الالزمة هلا إذا رأت اجلامعة مناسبة تطبيقها(.

 

ريال (  519191152 ) هـ بشأن ختصيص مبلغ17/11/1411بتاريخ  174514/5/1 كتاب عميد كلية اهلندسة رقم :ثانيُا

 ي لطالب كلية اهلندسة.لتجهيز مركز االبتكار واالبداع اهلندس

 -التوصية:

( مليون ريال لكلية اهلندسة لتجهيز مركز اإلبتكار واالبداع اهلندسي  1 ) ملوافقة على ختصيص مبلغتوصي اللجنة با

 بالكلية.

 

هـ بطلب 14/11/1411تاريخ ب 151173/1/1 كتاب سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم :ثالثًا

 ريال ( لشراء التجهيزات املعملية ملركز تقنيات الطاقة املستدامة. 111191411مبلغ ) ختصيص 

 -التوصية:

ى تقرير عن ما خصص له من دعم من بنود اجلامعة األخرتوصي اللجنة بالكتابة ملركز تقنيات الطاقة املستدامة بطلب 

 واإلجنازات اليت حققها املركز.

 

 

 

 

 ظهرًا. الثانية عشرةعة وقد انتهى االجتماع عند السا


