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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 التمثيلي منسق المجلس أمل السويدي 

 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب

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

 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 )بنات(  فاطمة حسن المير
 ممثل كلية الصيدلة )بنات( فاطمة عبدهللا مراغي



 الغياب
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب عمر األنصاريد. 

 مدير إدارة األنشطة الطالبية م . الجازي المري
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنين( أحمد عبدالرحمن السعدي

 

 أجندة االجتماع:

 

 سابقة في مواضيع مستجدات 

 مشاكل كلية التربية 

 االمتحانات المتأخرة في الوقت والمواصالت 

 استبيان مقررات الصيفي ومتطلبات كلية اآلداب والعلوم 

 لجنة المساعدات المالية 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاصيل االجتماع:



 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

 

  اليافعي" مع أ. أحمد اجتمعت كل من "فاطمة المير"، "الشيماء

 لنقل اآلتي: اإلبراهيم رئيس قسم المواصالت في إدارة العمليات

 الرد  المشكلة

توفير باصات في فصل 
 الصيف

يصعب األمر بسبب القيام 
باصات وخروج بصيانة ال

في إجازة دفعة السائقين 
بالفترة نفسها واألمر يحتاج 
لتقديم دراسة وإحصائية بعدد 

األماكن للنظر في الطالبات و
المشكلة وقد يتم توفير باصات 

 صغيرة

البعيدة توفير باصات للمناطق 
ا  جد 

سيتم النظر في األمر 
 ودراسته

 

تحدث أ. أحمد عن خطة مستقبلية لعمل تطبيق على الهواتف الذكية يخص الباصات في الحرم 

 الجامعي في المستقبل بإذن هللا.

 

المركزية التي   عبرت الشيماء اليافعي عن عدة مشاكل تخص كلية التربية من بينها -

والسلسلة الطويلة في الرد عليها للوصول عرض المشاكل  سياسة تتمثل بها الكلية في

وخاصة فيما يتعلق بالمقررات والمشاكل المترتبة على هذا التأخير إلى حل أو توضيح 

لعقد اجتماع يتضمن كل من: " الشيماء اليافعي،  مع أحد المسؤولينوسيتم التواصل 

 فاطمة المير، عبير موسى، فاطمة مراغي، تهاني المري".

 

منسق متطلبات الجامعة  –اجتمعت تهاني المري مع المحاضر "جيفري ميلير  -

ا ) من   7واإلنسانيات" لنقاشه فيما يخص عقد امتحانات المتطلبات في وقت متأخر جد 

( وطالب بتوضيح ألسباب عديدة ليتم النظر في هذه المشكلة وعليه سيرسل  9 –مساء  



كافّة األسباب التي تستدعي تغيير أوقات أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي إيميل ب

االمتحانات خاصة أن المشكلة تكمن في الباصات التي تغادر الحرم الجامعي في 

الخامسة إضافة لإلرهاق الذي يتعرض له الطالب ليؤدي امتحانه في نهاية اليوم بعد يوم 

 شاق من المحاضرات والمسؤوليات الدراسية.

 

وم: جابر كريب، حمزة اآلغا، تهاني المري بإعداد استبيان قام ممثلو كلية اآلداب والعل -

موّجه لطلبة كليتهم يحوي العديد من األسئلة المتعلقة بأكثر ما يواجهه الطلبة من مشاكل 

وطرح المقررات الفصلية والصيفية ليقوموا الحق ا برفع النتائج إلى عميد  أو صعوبات

نائب رئيس الجامعة  –مازن حسنة كلية اآلداب والعلوم د. إيمان مصطفوي و د. 

ونّوه ممثلو الكلية لألعضاء اآلخرين لمساعدتهم في نشر رابط  شؤون األكاديمية.لل

 االستبيان عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 

 للحياة الطالبية والخدمات قام أ. عبدهللا الشنظور اليافعي مساعد نائب رئيس الجامعة -

بالرد على الطلب الذي قام بتقديمه أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي فيما يخص 

الطلب الذي تمت كتابته وتوضيح أ.  رفعالمكافآت المالية للتخصصات النادرة وسيتم 

 نه في ملفين منفصلين لهذا المحضر.عبدهللا في شأ

 

ا عن وضحت "تهاني المري" رغبتها في الدخول إلى لجنة المساعدات  - المالية عوض 

 العضو السابق "أحمد الفريدوني".

 

 في المستجدات األخرى: -

 

  ستقوم فاطمة المير بالتواصل مع الفاضلة فاطمة المعضادي منسقة مركز الطفولة المبكرة

للبحث في إمكانية العمل على فتح حضانة للمواليد في الحرم الجامعي، ألعضاء هيئة 

 التدريس، الطالبات، والموظفات.

 

 

 

 .ديسمبر 25تم تحديد االجتماع القادم بإذن هللا تاريخ  -


