
 ( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات4محضر االجتماع )

  1رقم   صفحة

  
  "حمضر االجتماع الرابع""حمضر االجتماع الرابع"

  للجنة الدائمة لتجهيز املعامل واملختربات بكليات اجلامعةللجنة الدائمة لتجهيز املعامل واملختربات بكليات اجلامعة
  هـهـ33133313//33113311للعام الدراسي للعام الدراسي 

 

هـ بشأن تجديد تشكيل اللجنة الدائمة 24/2/1444بتاريخ  14241/22/2إشارة إلى القرار اإلداري رقم 

ضزززمش مشزززروع تجهيزززز المعامزززل  اتلتجهيزززز المعامزززل والمختبزززرات بكليزززات الجامعزززة وتحديزززد ا ول يززز

والمختبززرات وبنززالى دلززى ددزز ة رئززيع اللجنززة  ززعادة ا  ززتال الززدلت ر وليززل الجامعززة للشزز ون التعليميززة 

هززـ  زز  يزز   اال نززيش 1444/1444وا لاديميززة تززم بحمززد ا دقززد االجتمززاع الرابززم للجنززة للعززا  الدرا زز  

 الم ض دات التالية: هـ السادة ال احدة ظهراى وقد ناقشت اللجنة6/4/1444

 

هـ بشأن تخصزي  11/2/1444وتاريخ  61146/1/4لتاب دميد للية دل   ا غذية والزرادة رقم  أوالً:

لاير ( لتزز  ير تجهيزززات نززج إنتززاج  متكامززل شززبج صززناد  إلنتززا  العصززائر ودبززع  280118222مبلزز) ) 

 التم ر.

 التوصية:

 لاير (. 482228222ت ص  اللجنة بالم ا قة بما ال يتجاوز ) 

 

هزـ 20/4/1444وتزاريخ  121611/26/1لتاب المشرف دلى مرلز تقنيات الطاقزة المسزتدامة رقزم  ثانياً:

  بشأن شرال تجهيزات اضا ية للمحطة التجريبية للطاقة الشمسية.

 التوصية:

 لاير (. 182228222ت ص  اللجنة بالم ا قة بما ال يتجاوز ) 

 

وتزززاريخ   124414/1/2دارة العامزززة للتخطزززيج والميزانيزززة والمتابعزززة رقزززم لتزززاب مزززدير دزززا  اإل ثالثااااً:

لاير ( لتززأميش احتيززا  معهززد التصززنيم المتقززد  مززش  182228222هززـ بشززأن تخصززي  مبلزز) )  14/4/1444

 االجهزة والم اد المعملية ورن  برامج التصميم والتصنيم الهند  .

 التوصية:

 لاير (. 482228222ز ) ت ص  اللجنة بالم ا قة بما ال يتجاو

 



 ( للجنة الدائمة لتجهيز المعامل والمختبرات4محضر االجتماع )

  2رقم   صفحة

 

 
 

هزـ بشزأن  42/2/1444وتزاريخ  12041/10/4لتاب دميزدة ققسزا  العلز   والدرا زات الطبيزة رقزم  رابعاً:

 لاير ( لشرال قجهزة دلمية لقسم البصريات والعل   اإلشعادية. 284118422تخصي  مبل) ) 

 التوصية:

 الجامعية تفادياى لتلف ا جهزة مم الفك والترليب.ت ص  اللجنة بتأجيل التخصي  لحيش االنتقال للمدينة 
 

هزـ بشزأن  24/4/1444وتزاريخ  01444/10/4لتاب دميدة ققسا  العل   والدرا ات الطبيزة رقزم  خامساً:

تخصي  ميزانية تشغيلية للصرف دلى الصيانة وشرال الكيماويات والم اد المستهلكة وقطم الغيزار وقققزم 

 التحليل.

 التوصية:

لزيع مزش ضزمش دناصزر مشزروع تجهيزز المعامزل والمختبزرات ويمكزش تزأميش المطلز ب المطلز ب االحتيا  

 إلدارة المشتريات. مباشرةى بالر م 

 

 ادتماد نم ل  لتقديم الطلبات إلى اللجنة و ير م لم قم ال لالة بعد ادتماد المحضر. سادساً:

 

 .اى الجتماع دند السادة الثالثة دصروقد انتهى ا

 

   واللــــــه الموفــــــق ـــ،،،
 


