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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي :

 

 االسم اللجنة
 أسامة علي داري ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 حليمة علي اخلوار ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 آمنة جابر املري ممثل كلية القانون ( بنات )

 حممدعلي األبرش ناسر رسيس اللس  – ممثل كلية الشريعة (بنني)
 عبري جهاد املوسى ممثل كلية الشريعة ( بنات )

 جابر اجلربي العجي  ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد(بنني)

 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

 سارة طارق  ممثل كلية اهلندسة (بنات)
 رضوى عبداهللا األنصاري  ممثل كلية الصيدلة (بنات)

 أمل ال ويدي . أ  من ا اللس التمثيلي الطاليب
  الغياب

 أمحد نوح آل ثاين  رسيس اللس التمثيلي –ممثل كلية لقانون (بنني)
 مرمي راشد ال ليطي  اإلدارة واالقتصاد ( بنات ) ممثل كلية

 

 

 



 جندة االجتماع:أ
 

 

 االنتخابات التكمليلة •
 اللقاء التعريفي •
 البرنامج التأسيسي •
 الخدمات الغذائية •
 لجان المجلس التمثيلي •
 المقرات الخاصة بالمجلس •

 
 

اصيل االجتماع:تف  

سير عملية التجهيز لالنتخابات التكميلية بالنسبة استعرض أعضاء المجلس  -
 وهي:للكليات التي بال ممثلين 

 ممثل وممثلة عن كلية اآلداب والعلوم 
 ممثل وممثلة عن كلية التربية 
 ممثل عن كلية الطب 

فبراير يوم تسجيل لطلب الترشيح وذلك  24وتقرر أن يكون األربعاء الموافق 
 3الحمالت االنتخابية األثنين الموافق مارس على أن تبدأ  3حتى الخميس 

  مارس. 14وأخيراً إعالن النتائج يوم األثنين الموافق  مارس
ل كلية حيث باشر بعض ناقش األعضاء ردود األفعال حول اللقاء التعريفي لك -

االنطباعات جيدة األعضاء مهام ضمن برامج اللقاء الخاصة بالكليات وكانت 
سابقة من قبل المجلس التمثيلي الطالبي حول حيث تمت مراعاة التوصيات ال

اللقاء التعريفي السابق, ونوه البعض بأنه يجب الحرص على إلمام الطلبة الجدد 
 الجامعية. بالمعلومات الكافية حول الحياة

لعمل يوم مفتوح للطلبة تم االجتماع مع أ. حياة في ما يخص البرنامج التأسيسي  -
وذلك للتعريف عن الخدمات التي يقدمها البرنامج الجدد في البرنامج التأسيسي 

 فبراير. 24-23وعليه يقدم المجلس فقرة في هذا اليوم بتاريخ 
تداول األعضاء العقبات في مواجهة طلبة التأسيسي وسيتم حصرها وعليه تقرر  -

 تحديد اجتماع مع إدارة البرنامج للنظر في هذه المشاكل والسعي لحلها.



دة اجتماعات مع قسم الخدمات الغذائية خالل الفترة عقد اجتماع المجلس ع -
الماضية واستعرض القسم قائمة باألطعمة واألسعار ولم تلقى استحسان 

 األعضاء لعدم التنوع باإلضافة لألسعار التي ال تتناسب وبيئة الحياة الجامعية
بة, بين الطلولم تلقى قبوالً القائمة في قنوات التواصل االجتماعي وتم النقاش ب

 -بنات–في مبنى المطاعم قدم القسم مقترح إضافة منفذ جديد لقائمة المطاعم 
وتم عمل استفتاء يوضح أسعار وقائمة األطعمة قبل يعنى بـ "شاورما بوتيلة" 

ولم يلقى التفضيل لدى الطالبات, وعليه تم إرسال تقرير شامل بآراء المجلس 
 الطلبة إلى قسم الخدمات الغذائية.

اللجان الخاصة بقائمة مطاعم التعاقد المباشر, سيتم ارسال تذكير فيما يخص  -
لقسم األغذية لتقديم المعايير المطلوبة لعمل االستبانات لحصر آراء واحتياجات 

 الطلبة لكل كلية.
 سيتم إعادة عرض الالئحة الداخلية للمجلس وعمل نقاش تفصيلي حول المواد. -
عضو بالتحلل عن دوره في أحد اللجان بالنسبة للجان األساسية في حال رغب  -

 عليه إخبار الرئيس أو نائبه بشرط توكيل مهام له في لجنة أخرى.
سيتم التواصل مع قسم الفعاليات إلدارة األنشطة بسبب مشاركتهم لمقر المجلس  -

بنين الستخدامه كمخزن مما يعيق  -التمثيلي الطالبي مبنى األنشطة الطالبية 
 أعمال المجلس.


