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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي :

 

 االسم اللجنة

 نوح آل ثاين أمحد يسيس اللس التمثيلي ممثل كلية القانون (بنني)

 أسامة علي دايي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 حليمة علي اخلواي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 آمنة جابر املري ممثل كلية القانون ( بنات )

 حممدعلي األبرش ناسر يسيس اللس  –ممثل كلية الشريعة (بنني) 

 عبداهللا األنصايييضوى  ممثل كلية الصيدلة (بنات)

 جابر اجلربي العجي  ممثل كلية اإلداية واالقتصاد(بنني)

 مرمي ياشد السليطي  ممثل كلية اإلداية واالقتصاد ( بنات )

 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

 ساية طايق  ممثل كلية اهلندسة (بنات)

  الغياب

 السويديأمل  . أ  اللس التمثيلي الطاليبمنسق 



 عبري جهاد املوسى  ممثل كلية الشريعة ( بنات )

 

 

 

 

 

 جندة االجتماع:أ
 اللجنة االستشارية الطالبية •
 مشكلة كلية التربية •
 الخدمات العامة للطالب •
 كلية الصيدلة •
 سير الباصات •
 شعار المجلس •
 األغذية •
 رافمقترح التعاقد  •
 حفل التخرج •

 
 
 

اصيل االجتماع:تف  

اللجنة االستشارية الطالبية حيث تم النقاش في طريقة متابعة لسير مشكلة  -
حيث وضعت عدة  واختصاصات المجلس طرح نقاط تعارض هذه اللجنة

بإدارة  متمثل سيعقد اجتماع خالل األسبوع القادموفرضيات واقتراحات 
في كيفية توظيفها بآلية صحيحة  إلعادة النظر األنشطة الطالبية والمجلس

 ة.تخدم الحياة الجامعي
المجلس مشكلة عدم تعاون إدارة كلية التربية مع األنشطة المقترحة من ناقش  -

 الطالبات وتعارض اختصاصاتهم واختصاصات إدارة األنشطة الطالبية.
حيث تم تداول عدة  اجتماع المجلس مع رئيس قسم الخدمات العامة للطالب -

مشاكل تواجه الطلبة وهي خدمات الطباعة والتي تم االستغناء عن الشركة 
ومن وسيتم توفير حل بديل قريباً من خالل الطباعة الذاتية المتعاقدة مؤخراً 

جانب آخر عرض المجلس بعض احتياجات الطلبة من القرطاسية واألدوات 



الطلبة وعرضها على القسم حيث سيتكفل المجلس بعمل دراسة لمتطلبات 
 ليتم توفيرها.

 تحديد اجتماع الحق مع كلية الصيدلة لمناقشة بعض األمور األكاديمية.سيتم  -
تغيير خطة سير الباصات المتنقلة داخل الحرم الجامعي وبات من الصعب تم  -

االستفادة من هذه الخدمة بسبب التغيير الطارئ والذي ال يخدم الطالبات من 
 ر كل حافلة حسب المباني.حيث تنوع سي

الطالبي وعليه تقرر العمل  للمجلس ةالجديد اتالشعارخيارات مناقشة تمت  -
 على شعار جديد يتناسب ورؤية المجلس.

مع الدكتور محمد السالم وقسم الخدمات الغذائية على اجتماعات سابقة بناءاً  -
ماهية القوائم المطلوبة من جانب الطلبة ولعدم تبين تقرر عمل استبانات 

 توفر البيانات الالزمة 
التعاون مع مؤسسة راف الخيرية من حيث المساهمة والمشاركة في مقترح  -

قبلهم وعليه تقرر دراسة هذا المقترح من عدة جوانب  الفعاليات التي تقدم من
 وهي مدى االستفادة والعمل الذي سيقدم من المجلس.

 مع أعضاء المجلس والذي تم فيه تداول بعض  لجنة حفل التخرجاجتماع  -
 دعم للمرشحين في االنتخابات التكميلية. تم االتفاق على حظر اظهار أي -
 مستجدات اللجنة التنفيذية لحفل التخرج.استعراض  -

 


