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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
م  .الجازي المري
أمل السويدي
صباح ربيعة الكواري
فاطمة حسن المير
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
هداية عبدالجبار سعيد
أحمد يوسف الفريدوني
نوف عبدهللا المهندي
ميمونة محمد اللوح

اللجنة
مدير إدارة األنشطة الطالبية
منسق المجلس التمثيلي
نائب رئيس المجلس ،ممثل كلية اإلدارة
واإلقتصاد ( بنين)
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنين )
ممثل كلية القانون ( بنات )
ممثل كلية التربية ( بنات )

عادل محمد العواد
أسيل غسان مسلم
عبدالرحمن جمال عبدالناصر
د.عمر األنصاري
جابر علي كريب

ممثل كلية الهندسة ( بنين)
ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )
الغياب
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )

أجندة االجتماع:

 .0المساعدات المالية.
 .3توصيف المقررات وتعديل بعض أعضاء هيئة التدريس عليها بعد بدء الدراسة.
 .2دليل الطالب بالنسبة للشكاوى األكاديمية وغير األكاديمية.
 .4مستجدات أخرى.

تفاصيل االجتماع:

 افتتح االجتماع نائب رئيس المجلس التمثيلي الطالبي "صباح الكواري" بغياب رئيسالمجلس د.عمر األنصاري .وبنا ًء على االجتماع السابق والذي كان مع فريق قسم
العمليات تشاور الممثلين في فكرة سلسلة من اللقاءات مع إدارات الجامعة المختلفة.
تقوم بشكل تدريجي والتجهيز لبعض اللقاءات المفتوحة على مستوى الطلبة إليصال
دور كل إدارة واستيضاح ما يخفى على الطلبة واإلجابة على أسئلتهم .وأشار أغلب
أعضاء المجلس إلى ضرورة العمل على اإلعالن عن ذلك وإن كان بوضع إعالنات
على الشوارع وخارج الحرم الجامعي كما اقترحت الطالبة فاطمة المير .ونوّ هت
أ.الجازي أن الهدف من هذه االجتماعات سيكون في ثالث محاور" :تعريفي ،توعوي،
ونقاشي" .وعلى ذلك أُوكلت مهمة التنسيق لهذه اللقاءات إلى لجنة المشاريع لدراسة

الوضع والنظر في حاجات الطالب وترتيب األولويات وما يتعلق بضمان حضور
الطلبة .وتحدثت أسيل عن أهمية لجنة التواصل لمساعدة لجنة المشاريع في التسويق
واإلعالن عن أي لقاء قادم مختص بالطلبة.

 كانت المساعدات المالية هي النقطة الثانية من االجتماع .حيث بادر أحمد الفريدونيبالتنويه أن ما يتقاضاه الطالب قليل ج ًدا مقارنة باحتياجاته وطلباته من رسوم ،التصوير
الذي ال يلتزم بسعر السوق المعتاد .وشراء الكتب الدراسية .كما اقترح أن تلغى شروط
ّ
تمت بالطالب بأية صلة حين يكون التركيز على الوضع
المساعدات المالية والتي ال
المالي لألب إذ ال شأن للطالب بدخل العائلة كما أن الشروط كثيرة وتتطلب العديد من
األوراق التي تأخذ وق ًتا في توفيرها .وأص ّر بقوة أن تحوّ ل المساعدة إلى راتب لكل
طالب.
 وافقت تهاني المري على أهمية تغيير المسمى من مساعدة مالية إلى مكافأة وأن ثمةالكثير من المسؤوليات التي تقع على عاتق الطالب والتي تحتاج للمادة في توفيرها
كطباعة األبحاث وما شابه ذلك .عارض عادل العواد فكرة الراتب إذ أنه وفق حسابات
مالية سيكون الناتج مبلغ ضخم يدخل ضمن ميزانية الدولة السنوية وأشار إلى العودة
إلى اللجنة المختصة بصندوق الطلبة والنظر في أمر تغيير القوانين والشروط للتخفيف
وإعطاءها لمن يستحق ضمن ما يعقل .وأبدا أحمد الفريدوني اعتراضه في هذه النقطة
كون الفائض المالي للدولة هائل وال ضير في إنفاقها على الطلبة وخاصة أن الدولة
تنفق الكثير في المجال الرياضي واألندية .لهذا على الدولة استثمار الطالب نفسه فهو
كذلك حريص على المال العام وبالتالي ُتزال الشروط وفق رأي أحمد الفريدوني ويُرفع
السقف.
 اقترحت أ .الجازي أهمية الرجوع إلى اللجنة وعلى ذلك وافقت الطالبة هدايةعبدالجبار .وتحدثت ميمونة اللوح كون العائد المادي سمة تلفت الطلبة للحصول عليه
كما يحدث في كليتها من التحاق الكثير من الطالبات للكلية بهدف الراتب الذي يُصرف
من المجلس األعلى للتعليم لذلك أشارت تهاني المري لضرورة تخفيف الشروط.
وتحدث أحمد الفريدوني مجد ًدا بأن التعليم يعتبر قوامة أساسية للمجتمع وإن تم صرف
الراتب على الطالب فلن يكون إال في المكان الصحيح .وانتهى النقاش بالنظر باالجتماع

بلجنة صندوق الطلبة الستيضاح األمور من قِبلهم والرد على االستفسارات وما يمكن
القيام به لمساعدة الطلبة.
 في شأن توصيف المقررات .تكلمت أسيل عن الـ  Syllabusالذي يو ّزع في بداية كلفصل وعن قيام بعض أساتذة هيئة التدريس بتغييره في حال تغيير دكتور المقرر أو
عدم توزيع الدرجات إال بعد اإللحاح واللحاق بالدكتور في مكتبه وساعاته الدراسية.
حيث أن الطالب يصل لنهاية الفصل دون أن يعرف محصّل مجموع درجاته.
 اتفق أعضاء المجلس في هذا األمر على أهمية االجتماع بعميد الكلية بحيث ترفعتوصية من نائب الشؤون األكاديمية إلى جميع العمداء والرؤساء وأعضاء هيئة
التدريس بالتشديد على أن ال يُجرى أي تعديل بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة وفي
حال التغيير يكون ذلك بموافقة الطالب.
 فيما يتعلق بدليل الطالب والشكاوي .قال أحمد الفريدوني بأن إجراءات تقديم الشكوىطويلة ج ًدا فيما يقارب العشرة أيام ويجب العمل على حل هذه المشكلة الوقتية وذلك
بإنشاء لجنة مستقلة تنظر في تظلمات الطالب تكون مع قطاع شؤون الطالب  ،يتم فيه
انتداب دكتور لكل كلية في حال شكوى الطالب وبعدها ُترفع إلى اللجنة ومن ثم للدكتور
المختص في حال صعوبة الحل.
 أبدت ميمونة اللوح استياءها في االجراءات التي تأخذ وقت طويل حد أن ينتهي الفصلومازالت الشكوى في قيد العملية .لذلك انتهى النقاش في هذا األمر برفع توصية من
المجلس التمثيلي الطالبي بإنشاء لجنة شكاوي يكون أحد أفرادها ممثل وعضو من
المجلس نفسه.
ً
عضوا في لجنة المساعدات المالية ونائب
 تم اختيار الطالب أحمد الفريدوني ليكونرئيس المجلس صباح الكواري في لجنة إعادة وتعديل القوانين الخاصة باإلنذار
األكاديمي.
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