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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 التمثيليمنسق 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 هداية عبدالجبار سعيد

 ممثل كلية القانون ) بنين ( أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 

 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر
 الغياب

 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري



 الطالبيةمدير إدارة األنشطة  م . الجازي المري
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 مستجدات سابقة 

 إفادة التخرج 

  الخطة العربية –تخصص شؤون دولية 

 احتكار أستاذ هيئة التدريس لبعض المقررات 

  العرب في الكويتمؤتمر اتحاد الطلبة 

 المساعدات المالية 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفاصيل االجتماع:

 

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

 .ا للجمعية العمومية  الزال التحضير ساري 

  في شأن االنتخابات التكميلية فلقد تم إرسال برودكاست داخلي في

تمديد فترة الكليات ذات المقاعد الشاغرة للممثلين. وسوف يتم 

التسجيل لالنتخابات والتي تم تحديدها وتقديم موعد االنتخابات 

 لالنتهاء بها قبل إجازة شهر أبريل.

   لعقد  أعضاء هيئة التدريساللغاء امتحانات يوم السبت اتجه نظرا

اإلمتحانات الموحدة في مواعيد متأخرة من الدوام حيث كانت 

وعلى ذلك  اإلمتحانات تعقد الساعة الخامسة أو السادية ليال  

سيجتمع أسيل غسان وعادل العواد مع د.مها الهنداوي للنظر في 

حال إمكانية عقد االمتحان في وقت المحاضرة نفسها للمقررات 

الموحدة على أن يكون لكل مجموعة نموذجها المختلف عن 

 المجموعة األخرى.

 

ي يتسبب في يشتكي الكثير من الطلبة الخّريجين من تأخر إصدار إفادة التخرج والت -

خسارة فرص عقود العمل بسبب أهمية تقديمها وإصرار بعض جهات العمل عليها 

وسوف يتم النظر في هذا الشأن مع قسم السجالت الستيضاح سبب التأخر الدائم في 

 .لشهرينا إصدار اإلفادة إلى ما يصل

 

خطة اللغة العربية، فثمة ثالث مقررات إجبارية  –بالنسبة لتخصص الشؤون الدولية  -

ثالث مقررات من كلية اآلداب والعلوم ُتطرح باللغة اإلنجليزية: مقرر من كلية القانون، 

، د.حسن العكور لذلك سيتم رفع توصيتين إلى عميد كلية القانون قسم الشؤون الدولية –

 :د.إيمان مصطفوي وعميد كلية اآلداب والعلوم



 

إلى اللغة  Public International Lawالمجلس التمثيلي الطالبي بترجمة مقرر  " يطالب

  العربية . خاصة أن الطلبة أصحاب خطة اللغة العربية في تخصص الشؤون الدولية " 

 

 Gulf Studies ،International" يطالب المجلس التمثيلي الطالبي بترجمة مقرر 

Political economy ،History of the middle east  إلى اللغة العربية . خاصة أن

  الطلبة أصحاب خطة اللغة العربية في تخصص الشؤون الدولية " 

 

 

فيما هو متعلق باحتكار بعض من أهضاء هيئة التدريس لبعض المقررات في الجامعة.  -

سيقوم "جابر كريب" بمتابعة الموضوع والبحث في أي لما يفوق الست سنوات. 

  فيما سيكون من أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي في هذا األمر.مستجدات للنظر 

 

أجمع أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي على أهمية المشاركة في مؤتمر اتحاد الطلبة  -

 العرب في الكويت في سبتمبر القادم بإذن هللا.

 

باالجتماع مع قسم  "تهاني المري" يرغب كل من "أحمد الفريدوني" و "نوف المهندي" -

المساعدات المالية. لنقل شكاوي الطلبة وخاصة فيما هو متعلق بالشروط التعجيزية 

 وسيتم التنسيق لذلك. والكثيرة لتقديم الطلب وتجديده في كل سنة.

 

 

 في المستجدات األخرى:  -

  ا انتشرت ظاهرة غير حضارية في مواقف القبول مؤخر 

والتسجيل بسبب التحرشات التي تحدث بين الطلبة والطالبات 

وسيتجه كل من "عادل العواد" و"أحمد الفريدوني" لنقل هذه 



المظاهر المتكررة بشكل مستمر إلى قسم األمن في إدارة 

 العمليات.

 مشاكل طرح لو كلية اآلداب والعلوم النظر في يرغب ممث

 المقررات الميدانية خالل الفصول الدراسية وفصل الصيف.

 

 

 سيتم االتفاق على األجندة الحق ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .7102 أبريل :بتاريخ االجتماع القادم بإذن هللا   -

 

 


