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 :الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي

 الحضور اللجنة االسم م
  رئيس قسم خدمات االلتحاق  مي سليم 1
رئيس قسم األندية والمنظمات الطالبية  ياسر القواسمي 2

 باإلنابة
 



  ) ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنين محمد أحمد المري 3
  ) ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنين أسامة علي داري 4
  ) ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنات جواهر مردف المري 5
  ) ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنات حليمة علي الخوار 6
  ) ممثل كلية القانون (بنين أحمد نوح آل ثاني 7
  ) ممثل كلية القانون (بنات آمنة جابر المري 8
  ممثل كلية الشريعة (بنين) محمد علي األبرش 9

  ممثل كلية الشريعة (بنات) عبير جهاد الموسى 10
  ممثل كلية التربية (بنات) المبارك زروقصفية  11
  ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنين) جابر الجبري العجي 12
  ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات) مريم راشد السليطي 13
  ممثل كلية الهندسة (بنين) إيهاب محمد مقداد 14
  ممثل كلية الهندسة (بنات) سارة طارق عبدالرحمن 15
رضوى عبده اهللا  16

 األنصاري
  ممثل كلية الصيدلة (بنات)

 

 

 

 أجندة وتفاصيل االجتماع:

وخاصة.  عرض عمل اللجنة الداخلية: تقسيم المواضيع الداخلية إلى مواضيع عامة •
وسيتم تصنيفها من  (أكاديمية وغير أكاديمية)حيث تنقسم المواضيع العامة الى 



المجلس السابق ركز ومواضيع خاصة متعلقة في (الكلية).  منسق المجلس،قبل 
في حين ان على المواضيع العامة ولم يبني عالقات مثمرة وبناءة مع طالب كليته. 

ويجب عليهم التواصل مع   ،الممثلين دورهم أكبر من أن يمثلوا القضايا العامة
 تم االتفاق على بناًء على ذلك،كلياتهم والعمداء المساعدين لشؤون الطلبة. 

 لمراجعة ومتابعه مواضيع كلياتهم، و كتابة ي الكلياتاالعتماد الكلي على ممثل
، يجب على باإلضافةللجنة الداخلية.  هميسلعن اللجان وعملهم، و تتقرير شهري 

ورصد كل األنشطة التي يقوم بها األعضاء مع  ،خلق عوامل جذب للطلبة ثلينمالم
سيتم توجيه  ،ناك مشاكل أو موقف لعضو في لجنة معينةطالب كلياتهم. إذا كان ه
كما سيتم تحويل ادارة نظام الشكاوي الى اللجنة و إنذار خطي لهذا العضو. 

 اللجنة الداخلية ستعمل على اإلشراف العام على اللجان التالية:الداخلية. 
  أحمد آل ثانيلجنة األغذية والفعاليات ستكون تحت اشراف 

  ولجنة تكنولوجيا المعلومات  التعريفياللقاء لجنة)IT تحت (

 اشراف جواهر المري

  رضوى واصل وتنظيم الهيكلة االلكترونية تحت إشرافالتلجنة 

 االنصاري

 لجنة شؤون الطلبة تحت اشراف امنه المري 

 ،خروج رئيس المجلس محمد المري من اللجنة الداخليةتم االتفاق على  كما
   وانضمام العضو امنة المري.

بعض المالحظات والتعليقات تم مناقشة التغذية الراجعة من اللقاءات التعريفية:  •

اجتماع رئيس المجلس مع رئيس اللجنة العليا للقاء ومناقشة عن اللقاء التعريفي، 



لالستفسارات ومعرفة كيفية تقييم اللقاء التعريفي.  (د. نظام هندي) التعريفي

 مالحظات الطلبة عن اللقاء:

  و يجب إعادة النظر في اآلداب والعلوم: عدد الطالب كبير كلية

 ذلك

  يوم مة العميد وأجندة اللقاء كلكانت تحضيرات  القانون:  كلية

 قبل اللقاء الخميس

  أيام  3قبل للقاء التعريفي كانت الترتيبات : اإلدارة واالقتصادكلية

  فقط

 

ووعد  ة،جتماع إيجابياالنتيجة  تالتغذية الراجعة من اجتماع رئيس الجامعة: كان •

 الرئيس باجتماع بعد العيد مع المجلس.

 مواضيع أخرى من األعضاء: •

o يها وضع اللجان تنقصها الرؤية واألهداف، واللجنة الداخلية يجب عل

 .أهداف ومهمات على اللجان

o سناب  وانشاء حسابتواصل: تم اعتماد حساب االنستجرام، لجنة ال

والثيم للمجلس، عضو جديد في شخص يعد المحتوى، الشعار شات، 

اللجنة (آمنة المري)، األسبقية في نشر األخبار، الحسابات الرسمية، 

 تعميم عن المجلس عن طريق المجلس التمثيلي.

 

 الموعد النهائيالشخص  المهام



 المسؤول
تحديد اجتماع مع مستشار مدير إدارة  .1

األنشطة الطالبية د. كورتني سترايكر 
 والمجلس التمثيلي.

 بعد العيد مي سليم

كتابة تقرير عن التغذية الراجعة من اللقاءات  .2
 التعريفية

 االجتماع القادم األعضاء

 االجتماع القادم األعضاء كتابة خطة كل كلية ومشاركتها مع الرئيس .3
 


