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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 التمثيليمنسق المجلس  أمل السويدي 

 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  حمزة أسامة اآلغا  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري

 بنين (ممثل كلية القانون )  أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير
 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر

 الغياب
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري



 الطالبيةمدير إدارة األنشطة  م . الجازي المري
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات ( هداية عبدالجبار سعيد
 

 أجندة االجتماع:

 

 مستجدات سابقة 

 الجمعية العمومية 

 االنتخابات التكميلية 

 أسعار األغذية وعروض الوجبات الجديدة في الكافتيريا 

 في كلية اإلدارة واالقتصاد الكتب اإللكترونية 

 اإلنذار األكاديمي وقائمة العميد 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفاصيل االجتماع:

 

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

  مساعد نائب الرئيس اجتمعت "فاطمة المير" مع أ.عبدهللا اليافعي

لحل مشكلة المواصالت الخارجية والتي  الجامعة لشؤون الطالب

تم ذكرها في المحضر السابق وذكر بأنه المشكلة سيتم حلّها في 

مطلع العام القادم بعقد جديد مع شركة أخرى وعلى ذلك ستقوم 

كل من "فاطمة المير" و"تهاني المري" متابعة الموضوع لمتابعته 

 س.ضمن مشكلة المواصالت باإلضافة إلى باصات اإلكسبري

  اجتمع كل من "عادل العواد" و"أسيل غسان" مع د.مها الهنداوي

للبحث في مشكلة متطلبات مدير برنامج متطلبات الجامعة 

الجامعة والمقررات التي من المفترض أن تكون موّحدة 

مما أثار  االمتحانات ولم تكن كذلك في نهاية الفصل الماضي

المقررات لتنظر في ء . ولقد قامت د.مها بأخذ أسماتسائل الطلبة

 .هذه المسألة

 

مايو  3تقرر أن تكون الجمعية العمومية ألعضاء المجلس التمثيلي الطالبي في يوم  -

بإذن هللا وتم تشكيل لجنة للبدء بالتجهيز للجمعية وهم: "أحمد الفريدوني، جابر كريب، 

 فاطمة المير، تهاني المري".

 

للكليات التي بال ممثلين بشأن االنتخابات التكميلية وذلك بغرض سد األماكن الشاغرة  -

سيتخرج من المجلس لهذا الفصل فسيقوم كل من : "نوف  تخرج ومن إضافة إلى من

المهندي، حمزة اآلغا، عادل العواد، عبدالرحمن جمال عبدالناصر". بالترتيب لهذا 

 الموضوع.

 

وغالء أسعار  ألغذية وعروض الوجبات في الكافتيريا،فيما هو متعلق بأسعار ا -

فلقد قرر أعضاء المجلس اتخاذ خطوة بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى قسم  المطاعم



الخدمات الغذائية وذلك لعدم تعاونهم الفعال في خفض األسعار وسيتكفل كل من "نوف 

 المهندي، حمزة اآلغا" في إتمام ذلك.

 

العميد المساعد للشؤون األكاديمية في  –مع د. آدم فضل هللا اجتمعت "فاطمة المير"  -

مع الكتب  طلبة الخطة العربيةكلية اإلدارة واالقتصاد لتوصل إليه مشكلة معاناة 

اإللكترونية ورغبتهم بالعودة للنظام القديم الكتب الورقية، كما نقلت له ما يواجهه الطلبة 

ي تتسبب بخلل في المفهوم مما يصعب على من مشكلة الترجمة المباشرة الحرفية والت

وكان الرد فيما يخص الكتب اإللكترونية فهي لمقررات الطالب الدراسة وفهم المادة 

، وذلك بغرض التدرج في استخدام الكتب اإللكترونية، أما الكتب الورقية 411، 311

فاطمة " وستتابعأإلنجليزية للطلبة أصحاب الخطة القديمة  211، 111فهي لمقررات 

المير" الموضوع الستيضاح األمر أكثر، وهنالك مستجدات تخص خطة اللغة العربية 

 سيتم التحدث عنها من بعد االجتماع معه.

 

اقترحت "تهاني المري" في حال دخول الطالب إلى قائمة العميد، فما الضير من إزالة  -

وستقوم باالجتماع مع اإلنذار األكاديمي من سجله إن حصل عليه في فترة مسبقة 

لنقل هذا االقتراح، وُيذكر أن  نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية –د.مازن حسنة 

"فاطمة المير" و"عبدالرحمن جمال عبدالناصر" في لجنة "شؤون الطالب" والمعنية 

كاديمية مراجعة سياسات الجامعة المتعلقة بشؤون الطالب بغرض دعم مصالحهم األب

 .واالجتماعية

 

 

سلوكيات أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التأسيسي تحدث "أحمد الفريدوني" عن  -

 .وأشار إلى أن تعاملهم ال يمّت بالصلة بالتعامل مع طالب جامعي

 

للنظر في نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  –سيتم التواصل مع د.مازن حسنة  -

يتم إرسال خطاب تعميم لجميع المقررات التي ينبغي طرحها في الفصل الصيفي ل

الكمليات لعمل استبيان لحصر أسماء المقررات الالزمة لطلبة الكلية كما يذكر أن 



"أحمد الفريدوني" و"نوف المهندي" قد تواصال مع د.شيخة المسند رئيس جامعة قطر 

 لنقل مشكلة المقررات الصيفية لكلية القانون والذي بإذن هللا سيتم النظر في أمرها.

 

ا، قامت فعالية ذكر فيها ممثلي المجلس بأن المتواجدين فيها لم  - في إحدى الكليات مؤخر 

يراعوا فيها قانون الزي العام وسيقوم المجلس بمعاودة إرسال خطاب إلى الجهة المعنية 

 الدين والذوق العام. يوافقلما  المحتشم الزيب االلتزام لتذكيرها بضرورة التشديد على

 

من الطلبة في شأن معادلة بعض المقررات حيث ال تتم معادلتها وسوف اشتكى الكثير  -

 يقوم كل من "نوف المهندي، جابر كريب، عادل العواد" بمتابعة هذه الشكوى.

 

 

ا من أجندة االجتماع القادم: -  تم تحديد بعض 

 إفادة التخرج 

  الخطة العربية –تخصص شؤون دولية 

  المقرراتاحتكار أستاذ هيئة التدريس لبعض 

 مؤتمر اتحاد الطلبة العرب في الكويت 

 المساعدات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 .4132مارس  47بتاريخ االجتماع القادم بإذن هللا   -

 


