
  ( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات33محضر االجتماع )محضر االجتماع )

  هـ/ الماجدهـ/ الماجد

    11رقم رقم     صفحةصفحة

 للجنة الدائمة لتجهيز الثالث حمضر االجتماع 
    بكليات اجلامعةبكليات اجلامعة  املعامل واملختربات

 هـ 3343/4343لعام الدراسي ل
 

 

هــ بأـ ت دجديـد دأـايل اللجنـة 25/2/1535بتاريخ  14251/22/2إشارة إلى القرار اإلداري رقم  

ضــمم مأــروع دجهيــز المعامــل  الدائمــة لتجهيــز المعامــل والمختبــرات باليــات الجامعــة ودحديــد ا ول يــة

والمختبــرات وبنــالى دلــى ددــ ة رئــيع اللجنــة  ــعادة ا  ــتال الــدلت ر وليــل الجامعــة للأــ وت التعليميــة 

هـــ  ــ  يــ   ال ــب  1533/1535وا لاديميــة دــم بحمــد ا دقــد االجتمــاع ال الــم للجنــة للعــا  الدرا ــ  

 الم ض دات التالية :هـ ال ادة ال احدة ظهراى وقد ناقأ  اللجنة 32/2/1535

 

رحب رئيس اللجنة سعادة الدكتور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بأعضاء اللجنة    أوالً:

متمنياً لهم التوفيق  والدقداد كمقا  قدر  قتقد وه قديقد لدقعادة القدكتور   حمقد بقال  يقد ال ق  ن  رئقيس 

مي  عضقو اللجنقة الدقاب ( علق  مقا  قدماد مقال اللجنة الداب ( ولدعادة الدكتور   علي بقال مممقد الدقل

 جهود في المشاركة في هطويق أعمال اللجنة في الفتقة الداب ة.

 

 هتليف كل مال :  ثانياً:

 الدكتور  عبدالقحمال بال سعد العن قي .1

 الدكتور  أحمد بال حامد الغامدي .2

 األستاذ  فهد بال سليمان اليوسف .3

 

ات إلى اللجنة والر ع به لالجتماع القاد  إلقراره دمهيداى لر عـه بالتن يق بينهم ودصميم نم لج لتقديم الطلب

 دلى م قع ال لالة واإلدالت دنه.

 

هققب بشققأن 1747 2 4بتققاري   4 4 77444كتققاع عميققد كليققة علققور األزريققة وال راعققة ر ققم  ثال ققاً:

 ( م تبقققاك منهققا م تبققق8لاير ( لتوسققعة م تبقققاك التليققة وهشققمل   202220222ه صققيم مبلقق    

 مقك ي واحد وث ث م تبقاك هدريدية وأربع م تبقاك بم ية مع خمس زقف لتمضيق العيناك.

        

 -:التوصية   

 ( ملي ت لاير للالية ال تامال دملية الت  عة. 2د ص  اللجنة بالم ا قة دلى دخصيص مبلغ ) 



  ( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات33محضر االجتماع )محضر االجتماع )

  هـ/ الماجدهـ/ الماجد

    22رقم رقم     صفحةصفحة

 

 ه صيم مبل  هب بشأن1744 11 24بتاري   4 4 447417كتاع عميد كلية الهندسة ر م  رابعاً:

 الهندسي لط ع كلية الهندسة. واإلبداعلاير ( لتجهي  مقك  االبتتار  409190242  

        

 -التوصية:   

( ملي ت لاير لالية الهند ة لتجهيز مرلز االبتاـار  3د ص  اللجنة بالم ا قة دلى دخصيص مبلغ )  

 الهند   بالالية. واإلبداع

 

بتققاري   1 4 441148كتققاع سققعادة وكيققل الجامعققة للدراسققاك العليققا والبمقق  العلمققي ر ققم  خامدققاً:

لاير ( لشقققاء التجهيقق اك المعمليققة لمقكقق   101190742هققب بطلققب ه صققيم مبلقق    1744 11 17

 ه نياك الطا ة المدتدامة.

     

 -التوصية:   

د ص  اللجنة بالاتابة لمرلز دقنيات الطاقة الم تدامة بطلب دقرير دم ما خصص لـه مـم ددـم مـم  

بن د الجامعة ا خرى واإلنجـااات التـ  حققهـا المرلـزف ودفـ يس رئـيع اللجنـة بادخـال القـرار المنا ـب 

 و ق ما يرد مم المرلز. 

 

 

بتققاري   4 4 41422العلمققي ر ققم كتققاع سققعادة وكيققل الجامعققة للدراسققاك العليققا والبمقق   سادسققاً:

لاير ( لشققققاء هجهيققق اك معمليقققة لتليقققة  108280222هقققب بطلقققب ه صقققيم مبلققق    1744 11 17

 الصيدلة.

    

 -التوصية:

د ص  اللجنة بالاتابة لالية الصيدلة بطلب دقرير دم ما خصص للالية مـم ددـم مـم بنـ د الجامعـة  

لجهاا والمبلغ المطل ب حيم انـه مر ـق مـع لتـاب  ـعادة ا خرى واإلنجااات الت  حققتهاف والت لد مم ا

 ( طلبات لجهاا حي د ا شعة ال ينية ب  عار مختلفة.3وليل الجامعة للدرا ات العليا )

 

 



  ( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات33محضر االجتماع )محضر االجتماع )

  هـ/ الماجدهـ/ الماجد

    33رقم رقم     صفحةصفحة

 

كتققاع سققعادة مدققاعد وكيققل الجامعققة للدراسققاك العليققا والبمقق  العلمققي للتقاسققي البم يققة ر ققم  سققابعاً:

لاير ( السقتتمال  4470947022ه صقيم مبلق    هقب بطلقب 1747 7 24بتاري   12 41 81422

 هجهي اك معامل كقسي أبماث المنتجاك الميوانية.

    

 -التوصية: 

 .لاير( لأرال ا جهزة البح ية 324.222د ص  اللجنة بتخصيص مبلغ ) 

 

 

 وقد انتهى االجتماع دند ال ادة ال ال ة دصراى. 

 

        

  واللببببببه الموفبببببب  ببب،،،          

 


