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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
م  .الجازي المري
أمل السويدي
صباح ربيعة الكواري
فاطمة حسن المير
جابر علي كريب
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
هداية عبدالجبار سعيد
نوف عبدهللا المهندي
عادل محمد العواد

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 ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنات )
ممثل كلية الهندسة ( بنين )

أسيل غسان مسلم
عبدالرحمن جمال عبدالناصر
د .عمر األنصاري
أحمد يوسف الفريدوني

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

أجندة االجتماع:

 .2مستجدات سابقة
 .1توزيع درجات الطالب خالل الفصل الدراسي
 .2مشكلة الساعات المكتبية في مبنى البنين بالنسبة للطالبات
 .4االستعداد لعمل انتخابات مصغرة
 .5إعالن يوم األمن والدعوة من قبل إدارة األمن
 .2مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:

 في تاريخ  7نوفمبر ،يوم الخميس .قامت "فاطمة المير – ممثل كلية اإلدارة واالقتصادبنات .بإقامة لقاء يجمع مع طالبات كليتها للتحدث عن المجلس التمثيلي الطالبي
واستقبال شكاوي الطالبات ومالحظاتهن .لكن الحضور كان معدوما تماما .رغم إرسال
برودكاست إلى طالبات الكلية قبل تاريخ اللقاء .أجمْع أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي
أن التسويق لـ اللقاء لم يكن كافيا .خوف الطالب نفسه من الشكوى لما قد يعود إليه من
ضرر في مقرر ما ويؤثر بالتالي على مستواه األكاديمي .عدا عدم تقبل الطلبة بالمجلس
وإحساسهم الدائم بعجز المجلس عن القيام بما يرغبون به رغم فاعلية األعضاء
وجهودهم في تعزيز ثقافة المجلس التمثيلي الطالبي في جامعة قطر ولكن هذا ال يمنع
من أن ثمة فئة بدأت تؤمن وتتواصل مع الممثلين في نقل شكاويهم .وعلى هذا فسوف
يواصل أعضاء المجلس دورهم في البحث عن حلول وإقامة لقاءات أخرى بعد تجنب
سلبيات اللقاء الفائت.

 فيما يتعلق بالمستجدات السابقة .فلقد اجتمع كل من: عادل العواد – المهندس عبدهللا السيد – رئيس إدارة العمليات
 تهاني المري ،أسيل غسان – السيد تريفور مور – مدير قسم
تكنولوجيا المعلومات
 أحمد الفريدوني ،هداية عبدالجبار – مع د.إيمان خليل حجي –
رئيس قسم شؤون ذوي االحتياجات الخاصة و أ.عبدهللا اليافعي –
مدير إدارة الخدمات الطالبية

ولمعرفة ما تم النقاش فيه ،يرجى االطالع على ملفات المحاضر الفرعية
التابعة لهذا المحضر.

وتم تكليف األعضاء "أحمد الفريدوني " "نوف المهندي ""هداية عبدالجبار
"للبحث في الموضوع ذوي االحتياجات أكثر وسيتم تخصيص اجتماع مع
د.عمر األنصاري للتناقش في ذلك.

 سيتم إرسال كتاب من مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب – د.عمر األنصاريإلى عميد كلية الهندسة بعد قيام العضو أسيل غسان بتحديد قرطاسية تخصص هندسة
عمارة وذلك لتقوم الكلية إما بتوفير األدوات الالزمة للطالبات أو بتعاقد مع مكتبة جرير
بدعم من جامعة قطر أو دعم الطالب أنفسهم ماديا لغالء أسعار األدوات .إضافة لحاجة
الطالبات إلى خزانات بحجم أكبر لحفظ أدواتهم الكثيرة أو توفير غرفة مخصصة
لتخزين األدوات لصعوبة التنقل بها طوال اليوم الدراسي لثقلها وكثرتها .والزال العمل
جاريا في صياغة الكتاب.

 تحدثت "نوف المهندي" بشأن توزيع درجات الطالب خالل الفصل الدراسي في كليةالقانون .إذ أن بعض أعضاء هيئة التدريس .يخصصون درجة عالية جدا في االمتحان
النهائي ( 51درجة )  .وهذا مجحف في حق طالب القانون وخاصة كمية المادة
المدروسة الهائلة التي ينبغي عليه حفظها بشكل دقيق ( حوالي  211صفحة – ) 211
فحينها يكون تقدير الطالب مقيد في امتحان واحد رغم جهده المبذول خالل الفصل
الدراسي ودرجاته العالية في االمتحان الفصلي والواجبات والمشاريع .على ذلك سيتم
رفع توصية في هذا الشأن بعد قيام "نوف المهندي" و"أحمد الفريدوني" بالعمل على
استبيان وما قد يساعد في دعم الكتاب وبالتالي الحصول على الموافقة.

 مشكلة الساعات المكتبية في مبنى البنين بالنسبة للطالبات تحتاج إلى عمل أكثر ،ؤتاكدمن وجود المشكلة بالفعل ،وعلى ذلك ستقوم العضو تهاني في البحث في الموضوع
لذلك تم تأجيل النقاش فيها لالجتماع القادم.

 يرغب أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي في تعديل الدستور فيما يخص عمل انتخاباتمصغرة في الكلية ولذلك بسبب آرائهم المتباينة التي سيتحدثون عنها في االجتماع القادم
بدقة وبشكل تفصيلي.
 بالنسبة لفعالية يوم األمن والدعوة التي تم توجيهها إلى نائب رئيس المجلس التمثيليالطالبي "صباح الكواري" .فلقد تم إلغاؤها من الجهة المعنية.
 في نهاية االجتماع .تم التوجيه إلبراز حساب المجلس التمثيلي الطالبي في تويتر بشكلأكبر وتفعيله بعدة طرق .خاصة أنه حلقة وصل جيّدة لكسب طلبة جامعة قطر وسوف
يتم العمل على هذا من قبل لجنة التواصل المسؤولة عن الحساب.
 سيتم النظر مجددا في مشكلة التاريخ النهائي للحذف رغم رفع توصية مسبقة .خصوصاأن ثمة الكثير من الطلبة لم يحصلوا على درج ات امتحاناتهم الفصلية .إضافة أن بعض
المجموعات لم تمتحن لآلن ولن يكون ثمة فرصة لحذف المقرر بعد انتهاء المدة.
 سيتم اإلعالن قريبا عن علنية الجلسات بالضوابط التي تم إقرارها .لتصبح االجتماعاتمفتوحة ابتدءا من االجتماع القادم بإذن هللا.
 تم تحديد أجندة االجتماع القادم للمجلس:







-

مستجدات سابقة
قواعد اللبس العام في الحرم الجامعي
الساعات المكتبية
مستجدات موضوع المنحنى مع د مازن حسنة
تعديل قوانين المجلس التمثيلي الطالبي
مشكلة يوم السبت من امتحانات ومحاضرات إجبارية للطلبة فيه
مستجدات أخرى

االجتماع القادم بإذن هللا في تاريخ  21نوفمبر . 1122

