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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي :

 

 االسم اللجنة
 ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم       –يس س مللس 

 ( بنني )
 حممد أمحد مملري

 أسامة علي دميي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم ( بنني )

 حل مة علي مخلومي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم ( بنات )

 أمحد نوح آل ثاين ( بنني ) ممثل كل ة ملقانون –ناسب ملرس س 

 آمنة جابر مملري ممثل كل ة ملقانون ( بنات )

 مألبرشحممدعلي  ممثل كل ة ملشريعة (بنني)
 عبري جهاد مملوسى ممثل كل ة ملشريعة ( بنات )

 صف ة مملبايك زيوق  ممثل كل ة ملرتب ة (بنات)

 جابر مجلربي ملعجي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد(بنني)

 مرمي يمشد ملسل طي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد (بنات)

 إيهاب حممد مقدمد  ممثل كل ة مهلندسة (بنني)

 يضوه عبدمهللا مألنصايي  كل ة ملص دلة (بنات)ممثل  

  ملغ اب

 جومهر مردف مملري  (بنات) ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم
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 مستجدات جديدة :

 قسم دعم التعلم ومشكلة التعارض مع  •
• "Unipreneur company" 
 لقرارات الجديدة بخصوص التوظيف الطالبيا •
 اجتماع لجنة األغذية •
 لجنة الفعاليات •
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اصيل االجتماع:تف  

استعرض أعضاء المجلس بعض المشاكل التي تواجه قسم الدعم األكاديمي على  -
السيدة سمية التجاني والتي تدور  رئيسة وحدات الدعم األكاديميأثر اجتماع مع 

حول وجود بعض التحديات في مواجهتهم في التوسع وافتتاح أقسام جديدة, 
إضافة إلى ظهور مشكالت تتعلق بوجود شركات دعم تقدم دروس خصوصية 

في الحرم الجامعي تقدم دعم في المقررات التي يقوم القسم بالعمل عليها مما 
ين وعليه يجب التنسيق للتكامل في عملية دعم يعوق عملية التقدم على الطرف

وقد تبين الحقاً بأن الشركة تقدم مقررات مختلفة ومتنوعة فأرتى  الطلبة,
المجلس أن يتم دعوة المدير التنفيذي للشركة الطالبة آالء عفيفي ونائب الرئيس 



", وقد "Unipreneur companyسميح عبدالزاهر لمباحثة تفاصيل إنشاء شركة 
ما يقدمه المدير التنفيذي بأن أهداف الشركة ليس للتقليل من جودة صرحت 

تغطية المقررات مركز دعم الطالب وإنما لعدة أسباب في صالح الطلبة وهي: 
التي ال يتم مراجعتها في مركز دعم الطالب ولو حدث تماثل في المقررات 

وصيين, تقليل لجوء الطلبة للمدرسين الخصلسبب احتياجها من قبل الطلبة, 
واالستفادة من خبرة الطلبة  صعوبة تواجد بعض المدرسين في بيوت الطلبة

 .الذين سبق لهم دراسة المقرر
وقد تم عرض الفكرة مسبقاً على رئيس الجامعة وتمت موافقته على ممارسة 

 .ية اإلدارة واإلقتصادلنشاطهم تحت مظلة مركز ريادة األعمال التابع لك
كتقييد فرص  إال لسد بعض الفراغات في مواجهة الطلبةوما وجود هذه الشركة 
 عمل التوظيف الطالبي.

وتقرر عقد إجتماع مع األستاذة هيا العطية للفصل في حدود تعارض اختصاص 
 كالً من الشركة ومركز دعم الطالب.

العضو محمدعلي مدى استياء الطلبة من بعد نشر مشروع سياسات  وضح -
وكيفية لجديد, لما فيه من تقييد لساعات العمل وإجراءات التوظيف الطالبي ا

البدء في تنفيذه بالنسبة للطلبة المشمولين ضمن البرنامج وقد تخطوا الحد 
عوضاً  2.5معدل القبول إلى  األقصى من الساعات المحددة, إضافة إلى رفع

ومدى تفاوت التقييد من قبل الموظف المسؤول على الطلبة لموظف  2عن 
لى اعتماد البعض على عائد التوظيف مما قد يسبب له معرقالت آلخر, عالوة ع

  في البحث عن بديل له.
ألزمة مشتركة تواجهها الدولة تحدث أحمد آل ثاني عن كون هذه السياسات تبعاً 

التوظيف برنامج والتي كان ضحيتها األولى الطالب في عدة جوانب خارج  كلياً 
  .موقعة لجهة علياوعليه سيتم حصر المواضيع التي تضرر منها الطلبة ورفعها 

% من رسوم 80نقل أسامه داري مشكلة إحدى الطالبات الدوليين والتي تدفع 
الدراسة من عوائد برنامج التوظيف الطالبي, وفي جانب آخر وضح سلبية عدم 

والذي من الممكن أن  مكتسبةساعة  24شمل الطلبة للبرنامج لمن هم أقل من 
 يكون الطالب في حاجة ألن يشمل ضمن البرنامج.

في اجتماع للجنة األغذية تم مناقشة عدة محاور منها: تشديد العقوبات على  -
وتشكيل لجنة دورية للتأكد من سالمة تطبيق هذه  المطاعم المخالفة للوائح

ة لعمداء ومساعديهم اللوائح, عهد مهمة تحديد احتياجات المباني في الجامع
 والتطوير التخطيط مكتبوالطلبة لكل كلية, اإلحصائيات المقامة من قبل 

 ومدى إتاحة تقييمها والتعليق عليها. المؤسسي



فعالية ثقافية وتم اإلنتهاء من الخطة األساسية لها,  تخطط لجنة الفعاليات لتنظيم -
وتناقش األعضاء عن أبرز ما الجمعية العمومية خالل هذا الفصل تقرر انعقاد 

 بالتنسيق مع الجهات المعنية.يمكن تقديمه فيها وعليه ستقوم لجنة الفعاليات 
أعضاء المجلس الطالبي في لجنة  تواجدقترحت مريم السليطي ضرورة ا -

التنظيم لفعالية اليوم الوطني وعليه تقرر إرسال طلب مشاركة لقسم الفعاليات 
 .التابع لألنشطة الطالبية

أعاد جابر العجي طرح أزمة تعارض المقررات واختباراتها في نفس الوقت  -
عناء تسجيلهم وخوض عدة اختبارات في اليوم الواحد, وأكدت ويتكبد الطلبة 

حليمة بأنه تم مناقشة دكتور خالد الخنجني نائب الرئيس لشؤون الطالب وصرح 
يها وسيتم مراجعة وعليهم تخطبأن الطلبة البد من أن يواجهوا بعض التحديات 

 الموضوع للحد من تعارض االختبارات.
وأضاف بأن كلية اإلدارة واإلقتصاد تطرح عدة مقررات في ذات الوقت مما 

يمنع الطلبة من تسجيل المقررين سوية, وتقرر التشديد في ما إذا تكررت 
 سيعاد طرح الموضوع من جديد. 16المشكلة في مسودة جدول مقررات ربيع 

المري شكوى أحد أعضاء هيئة التدريس بتوقيع المخالفات من قبل  نقلت آمنة -
مواجهتها في حق األفراد خصوصاً أنها توقع ومدى  ةرجال األمن في الجامع

من قبل شخص غير مختص, وتبين بأنه ال تسري مواجهتهم إال المخالفات التي 
 توقع من قبل وزارة الداخلية.

 
 
 

 

 


