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 1 صيانة تاسيسات كهربائية رئيسا 25/3/2003في  13/2339/ 2

 2 شراء ستائر وكاربت لمختبرات االقسام العلمية رئيسا 10/11/2003في  13/2499/ 2
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 9 تنفيذ حملة الصيانة لترميم المباني والتاسيسات الكهربائية رئيسا 21/6/2004في  18/1769/ 7

 10 تبديل كيلونات كافة ابواب الكلية رئيسا 8/2/2005في  35/223/ 7

 11 اجراء الصيانة العامة على مواقع الكلية رئيسا 26/10/2005في  18/3126/ 7

 12 لجنة االعمار لالعمال المدنية  عضوا 9/6/2003في  35/1953/ 7

 13 االشراف على بناء غرف حراسة لبنايات الكلية عضوا 2/11/2003في  13/2400/ 2
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العائدة للمقاول المنفذ لبناية الورش  متابعة حركة االليات عضوا 9/11/2009في  35/8834/ 7

 والمختبرات
25 
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 27 جرد اثاث الكلية  عضوا 13/11/2017في  15/1584/ 2

تقنيات البناء  لجنة ترميز المختبرات العلمية لقسم هندسة عضوا 10/4/2018في  35/1989/ 7

 واالنشاءات
28 

 29 ارسال الكشوفات الى صندوق االعمار عضوا 28/5/2018في  35/2633/ 7
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 2 للحرص على تنفيذ الواجبات باخالص الكلية التقنية 19/12/2002في  11/4358/ 2

للجهود القيمة المبذولة  لالنتقال للموقع الجديد وتهيئة  الكلية التقنية 1/3/2003في  11/674/ 3

 المختبرات
3 

 4 صيانة الكلية  الكلية التقنية 19/5/2003في  11/1095/ 2

 5 انتهاء فترة العميد بالكلية الكلية التقنية 19/5/2003في  11/1099/ 2

 6 2003الجهود المبذولة للعام الدراسي  الكلية التقنية 24/8/2003في  11/1648/ 2

 7 اعمار الكلية الجهود المبذولة في الكلية التقنية 8/12/2004في  11/4472/ 2

 8 للجهود المبذولة في تشغيل المولدة الكهربائية الكلية التقنية 12/12/2004في  11/4511/ 2

 9 تهيئة القاعات الدراسية واللجان االمتحانية الكلية التقنية 23/5/2004في  11/1425/ 2

 10 الرواتب في الموعد المحددللجهود المبذولة في ايصال  الكلية التقنية 19/4/2004في  11/1199/ 2

 11 تحويل بناية شؤون الطلبة الكلية التقنية 10/1/2005في  35/72/ 7

انهاء عمل الحدائق خلف بنايات )العمادة والوحدات  الكلية التقنية 28/4/2005في  35/998/ 7

 االدارية(
12 

ساخة كرة السلة والطائرة خالل للجهود المبذولة في انجاز  الكلية التقنية 13/4/2006في  11/889/ 2

 ايام العطلة
13 

 14 للتفوق في دورة خدمات الشبكة الدولية الكلية التقنية 18/12/2006في  54/6404/ 7

 15 متابعة انشاء النافورة الكلية التقنية 17/1/2007في  11/108/ 2

 16 باستخدام الحاسوب للتفوق في دورة الرسم الهندسي الكلية التقنية 10/5/2007في  54/1157/ 7

 17 للتفوق في دورة صيانة الحاسبة الكلية التقنية 25/3/2007في  54/745/ 7

للجهود المبذولة في انجاز االعمال كمسؤول شعبة  الكلية التقنية 16/12/2007في  11/4085/ 2

 االعمار
18 

 19           ( Visual basicللتفوق في دورة )      الكلية التقنية 2/6/2008في  54/1563/ 7

للجهود المبذولة في دورة ادارة التدريب والمعرفة ودورة  الكلية التقنية 8/1/2009في  11/1745/ 1

 مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البناء والتشييد
20 

 21 للجهود المبذولة في متابعة وحدة االعمار الكلية التقنية 27/1/2010في  35/267/ 7

 22 للجهود المبذولة في اجراء المسوحات الموقعية للكلية الكلية التقنية 11/4/2010في  11/1041/ 2

للجهود المبذولة في انشاء التصاميم والمخططات لبناية  الكلية التقنية 8/12/2010في  11/3664/ 1

 مجمع العمادة ورؤساء االقسام
23 

 


