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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 االسم اللجنة

 أسامة علي داري ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنني)

 جواهر مردف املري كلية اآلداب والعلوم (بنات)ممثل  

 أمحد نوح آل ثاين ممثل كلية القانون (بنني) –نائب الرئيس 

 امنة جابر املري  ممثل كلية القانون (بنات)
 حممد علي األبرش ممثل كلية الشريعة (بنني)

 عبري جهاد موسى  ممثل الشريعة (بنات)
 املبارك زروقصفية  ممثل كلية الرتبية (بنات)
 جابر اجلربي العجي  ) بننيممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (
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 مرمي راشد السليطي  )بناتممثل كلية اإلدارة واالقتصاد(

 رضوه عبد اهللا االنصاري  ممثل كلية الصيدلة (بنات)
  الغياب

 ياسر القوامسي  رئيس قسم األندية واملنظمات الطالبية باإلنابة

 فاطمة حممد العمادي   منسا اللس التمثيلي الطاليب 
  حممد امحد املري  ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنني) –رئيس اللس 

  إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

  علي اخلوار حليمة  ممثل كلية اآلداب والعلوم (بنات)
 

 

 

 

 

 تفاصيل االجتماع 

الراجعة الجتماع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون  ناقش األعضاء التغذية
 الطالب:

تناقش األعضاء مع الدكتور خالد اخلطة االسرتاتيجية لقطاع  -
الطالب على مدى السنة القادمة حيث متحور يف املشاريع شؤون 

واملبادرات التابعة ملكتب نائب الرئيس لشؤون الطالب ومبادرات 



مع جهات أخرى داخل اجلامعة، ومبادرات قطاع شؤون الطالب 
وقد طرح العضو امحد ال ثاين  ،طالبية ستنفذ يف السنة القادمة

توصيل فكرة اقرتاحه يف كيفية تطبيا اخلطة االسرتاتيجية اذ جيب 
سواء مادي او معنوي اقناع الطالب باملقابل و الربامج للطلبة 

أعضاء اللس وقد طلب من  ضرورة انعكاس الربامج على الواقع.و 
برامج قطاع الشؤون اليت تساهم يف التوسع يف طرح األفكار 

 الطاليب.

 

على تغيري  أكد لشؤون األكادميية وقدأشار األعضاء على النظام  -
وة اللس سياسات الشؤون االكادميية وبعد اعتمادها سيتم دع

 رأيهويف نفس السياق ابدى امحد ال ثاين التمثيلي لالطالع عليها 
قبل  ومناقشتها بهنه جيب على اللس االطالع على السياسات

ثاين اعتمادها حىت ميكن تغري ما حيتاج تغريه وعلية سيقوم امحد ال 
 بتوصيل هذه الفكرة لدكتور خالد يف االجتماع القادم.

 
 



طرحت العضو مرمي السليطي مشكلة واجهة نادي االناضول اثناء قيامه 
الية جلهة رمسية بالرغم من احقية النادي بفعالية وختتص بنسب الفع

لظهور امسة لقيامة بكافة التجهيزات والتنظيم وأشارت العضو مرمي انه مل 
وقد علا رئيس نادي االناضول حممد القرارات اليت اختذت يتم توضيح 

ان اشار قيامة بالتنظيم وقد لجيب احرتام جهد أعضاء النادي بهنه بالل 
لذلك جيب معاجلتها، وعلية األندية األخرى هذه املشكلة قد تواجه 

طلب امحد ال ثاين اجتماع مع الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر 
 لتوضيح بعض األمور.

 

 

طرح حممد علي مشاكل تواجه األندية الطالبية وهي كثرة األندية مقابل 
وعدم موافقة  كما تواجه األندية مشكلة حجز القاعات  قلة املوظفني،

دون مشكلة يف اإلدارة على اختالط اجلنسني بالرغم من تهسيس األندية 
عدم وجود خطة سياسة واضحة لألندية االختالط وذلك يعود اىل 

واقرتح حممد علي خبطة لتنظيم األندية وضعها كمحور ملشكلة األندية يف 
 اجلمعية العمومية 



 سيقوم  ا اللس وهي عرض األعضاء اخر اإلجراءات للفعاليات اليت
اجلمعية العمومية وعجز امليزانية حيث اتفا األعضاء على قيام فعالية 

واجلمعية  2015-12-15مبدئيا يوم الثالثاء بتاريخ  عجز امليزانية
 ظهرا، 1-11الساعة ديسمرب 20 وأ 22العمومية سيكون يف يوم 

 واللجنة الداخليةمر مبتابعة اال وجلنة التواصل وعلية ستقوم جلنة الفعاليات
 ستطرح.بتجهيز احملاور اليت 

 

 

 
 ديسمرب  11انتهى االجتماع، سيكون االجتماع القادم حسب اتفاق األعضاء 

 


