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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 )

 حممدعلي مألبرش 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)

 مقدمدإيهاب حممد   ممثل كل ة مهلندسة (بنني)

 ساية طايق  ممثل كل ة مهلندسة (بنات)
 يضوى عبدمهللا مألنصايي  ممثل كل ة ملص دلة (بنات)

 أمل ملسويدي . أ  منسا مللس ملتمث لي ملطاليب



  ملغ اب

 جومهر مردف مملري  (بنات) ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم
 ياسر ملقوممسي . أ  يس س قسم مألندية ومملنظمات ملطالب ة باإلنابة

 

 جندة االجتماع:أ
 

 تقييم فعالية الجمعية العمومية •
 االنتخابات التكميلية •
 اللجان واألعضاء •
 المجلس األكاديمي •
 آلية اختيار الرئيس ونائب الرئيس •

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



اصيل االجتماع:تف  

ردود الفعل حول الجمعية العمومية والتي شهدتها استعرض أعضاء المجلس  -
النقاط االيجابية إجماعاً أن من الجامعة األسبوع المنصرم, بداية أبدى األعضاء 

للجمعية العمومية والتي بالطبع عززت  واألصداء المؤثرةمن الفعالية الترقب 
جرأة  الشفافية والوضوح التي بانت من خالل ,من ثقة الطلبة بالمجلس الطالبي

, تجاول الطالب وحماسهم في بعض المواضيع الطرح للمحاور خالل الفعالية
التي طرحت يضع على المجلس مسؤولية أكبر في أن يقدم مستوى أعلى خالل 

أخيراً كان هنالك تجاوب فوري مع بعض المشاكل التي طرحت  الفترة القادمة
 خالل الفعالية حيث تم التواصل مع المجلس في شأنها.

ثم تم تناول الجوانب التي تحتاج تعزيز ودعم منها اعتقاد الطلبة بعدم فعالية  من
عدم اتساع  توقع حضور أكثر للفعالية, جهود األعضاء مقابل بعض األقسام,

اقترح أحد األعضاء وجود  الوقت لإلجابة على بعض األسئلة التي أثيرت وعليه
تطرق البعض , ةجمعية عمومية خاصة بالكليات وأخرى خاصة بالجامع

ومشاركة  بذل جهد أقوىبق للفعالية حيث كان يتعين اإلعداد المسللعشوائية في 
, عدم حضور من حيث اإلعداد والتسويق وتنظيم المناقشة على مستوى جيد

مع عدم تجاوب بالبعض منهم يقرر أن  بعض عمداء الكليات أو من ينوب عنهم
والذي قد ينعكس على صورة بي عتب عليهم من قبل المجلس الطاليكون هنالك 

 ممثليهم, تغيب إدارة العالقات الخارجية.
ستخلى لألعضاء الذين  2016تقرر عمل انتخابات تكميلية بداية ربيع  -

 عضويتهم للتخرج أو من انتهت عضويته ألسباب أخرى: 
i.   كلية اآلداب والعلوم -محمد المري 
ii.  كلية اآلداب والعلوم -جواهر المري 
iii.  كلية التربية –صفية مبارك 

سيتم إشعار الكليات التالية للتنسيق مع المجلس لعمل االنتخابات التكميلية فور 
 بدء الفصل القادم:

 ممثل بنات –كلية اآلداب والعلوم: ممثل بنين  •
 ممثل بنات –كلية التربية: ممثل بنين  •
 كلية الطب: ممثل واحد عن البنين والبنات •

حدث في سير عمل اللجان في المجلس عرض األعضاء بعض المشاكل التي ت -
في المنوط بها  واجباتالطالبي ومنها تواجد العضو في أكثر من لجنة وقيامه بال

مقابل ركود ألكثر من عضو في بعض اللجان مما يعطل بعض أعمال المجلس 



وعليه يجب أن يكون هنالك حل لمواجهة هذه المشكلة وعليه سيتم إعادة هيكلة 
 ماع للمجلس في هذه الفصل.اللجان في آخر اجت

وسيتم عرض المواضيع  سيعقد المجلس الطالبي اجتماع مع المجلس األكاديمي -
 المواضيع التي تم تداولها في المجلس.

تداول المجلس آلية اختيار الرئيس ونائب الرئيس والتي من خاللها سيتم تقديم  -
في الدورة والتي  طلبات الترشيح للرئيس ألحد أياً من المنصبين للوقت المتبقي

 .ستكون في آخر اجتماع في هذا الفصل


