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وموهبة من جميع األقسام األكاديمية  بالكلية الجامعية

-شطر الطالبات -بالقنفذة 

 أهداف المجلس االستشاري  :
إيجاد مساعدة الطالبات على طرح مشاكلهّن و مشاركتهّن أيًضا في•

حلول مناسبة 

الجامعةتوعية الطالبات بحقوقهّن وواجباتهّن وفقًا ألنظمة ولوائح•

حات دعم األنشطة الطالبية في كافة المجاالت، ودعم األفكار والمقتر•

التطويرية 

هّن إشراك الطالبات في صنع واتخاذ القرارات التي تمس مسيرت•

الدراسية واألكاديمية  في الكلية



عي؛  تحقيق المشاركة الطالبية الفعّالة في القرار الجام: الرؤية 

ي دعم لتطوير العملية التعليمية األكاديمية والتربوية والمساهمة ف

ت األنشطة الطالبية ، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكالت الطالبا

وإدارة توطيد العالقات وتقويتها بين الطالبات:  الرسالة

الكلية 
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