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 قاعة المؤتمرات –مبنى اإلدارة العليا  المكان

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 منسق المجلس التمثيلي 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

 القانون ) بنين ( ممثل كلية أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 
 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 

 ممثل كلية التربية )بنات( الشيماء صالح اليافعي

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنين( أحمد عبدالرحمن السعدي
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير



 ممثل كلية الصيدلة )بنات( فاطمة عبدهللا مراغي
 الغياب

 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري
 مدير إدارة األنشطة الطالبية م . الجازي المري
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 كلية اآلداب والعلوم ) بنات (ممثل  هداية عبدالجبار سعيد
 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 

 

 سابقة في مواضيع مستجدات 

 الدعم األكاديمي 

 مستجدات كلية اإلدارة واإلقتصاد 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 



 تفاصيل االجتماع:

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

 

  ا لتغيب كافة أعضاء لجنة األندية بشأن االجتماعات الفرعية فنظر 

"أسيل غسان، حمزة اآلغا، أحمد السعدي، هداية  الطالبية

عن اجتماعهم مع قسم التطوير الطالبي فتم لفت  عبدالجبار"

النظر إلى أن يقوم أعضاء هذه اللجنة بتنسيق اجتماعاتهم الفرعية 

األمر نفسه في حال تخلّف  بأنفسهم وبشأن بقية األعضاء فسيكون

 أي عضو من أي اجتماع فرعي دون عذر بوقت كاٍف.

 

  اجتمعت لجنة الجمعية العمومية للتناقش فيما كان والمقترحات

التي من شأنها أن تقوم بحّل السلبيات التي كانت في الفعالية 

والنظر في أفكار جديدة ليتم الترتيب ألجلها في الجمعية العمومية 

 القادمة.

 

 القاضي اجتمعت "فاطمة مراغي" ممثل كلية الصيدلة مع د.أيمن 

نائب رئيس الجامعة للشؤون  ود. مازن حسنةعميد كلية الصيدلة 

لتنقل أهم ما يعاني منه طلبة الكلية وبحسب ما نقلته  األكاديمية

فإن ألغلب المشاكل حلول قادمة سيتم العمل عليها واعتمادها في 

 الفصل القادم.

 

 مدير إدارة  أ.نوف الكواريتماع "الشيماء اليافعي" مع بعد اج

 وأ. وداد الحسيني القبول )رئيس اللجنة المنظمة للقاء التعريفي(

ؤون الطالب في األنشطة مستشار نائب رئيس الجامعة بش

تم طلب اقتراحات من المجلس لتحسين سير عمل اللقاء  الطالبية

ز على دور المجلس التعريفي لكن اعضاء المجلس فضلوا التركي

 في اللقاء التعريفي و النقاش حول امكانية تفعيله. 



 

 

لتنقل اقتراح احد الطالبات ادلت به اجتمعت "فاطمة المير" مع مكتب الدعم األكاديمي  -

و هو توفير مكتب لمساعدت الطالبات في مشاريع  يةفي اجتماع الجمعية العموم

العمل  الترتيب آللية مرة و سيتالمركز بالفك رحب bal gnitirw العرض مماثل لمكتب

وسيكون  صر علي مهارات العرض ام محتوى العرضعليها اذا كان التركيز سيقت

 هنالك تواصل مع "فاطمة المير" في حال أي مستجد.

 

 اجتمع كل من "أحمد السعدي"، "فاطمة المير" مع عميد كلية اإلدارة واالقتصاد د.نظام -

 :قسام بخصوص ثالث مواضيعاأل ءن رؤساو مجموعة م محمد هندي

   بونص اذا كان مشترك في نشاط غير أكاديمي و اعطاء الطالب

تم رفض ذلك بحجه أن ذلك قد يؤثر على مستوى الطالب أو 

تم االتفاق على دمج الفعاليات التي تقام في االعتماد االكاديمي و

ى بواجب عل هاالجامعة مع بعض المقرارت و تكليف الطالب في

 التفاق مع دكتور المقرران يتم ا

  دكتور نظام الح ضطرح موضوع الكتب االلكترونية وو ايض  تم أ

انه تم عقد صفقة مع شركة ستقوم بتوفير الكتب على البالك بورد 

ال يزال أمر آلية الدفع غير  فور تسجيل الطالب في المقرر لكن

يكن يرغب ذا كان الطالب ملزم بالدفع اذا لم واضحة لآلن وإ

 بشراء الكتاب. 

 ة ن كلية االدارن رد د.نظام أتم طرح موضوع مواد الصيف و كا

مواد رغم تعدد برامجها األكاديمية.. و االقتصاد تطرح اكثر عدد 

طالب يحق له الخرى فو بالنسبة ألخذ مواد الصيف في جامعات أ

الفرعي و ال ات اختياريه من التخصص الرئيسي وخذ مقررأ

لذلك و هذا كان و جه االختالف  رات إجباريةاخذ مقريحق له 

 ةحسن مازنمد" بالتواصل مع د. حسيقوم كل من " فاطمة" و " أ

 . و تعديل هذه السياسةير أيلتغ

 

 على اجتماع سري بعد انتهاء االمتحانات النهائية ألعضاء المجلس بإذن هللا.سيتم االتفاق  -


