إدارة األنشطة الطالبية
المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
محضر االجتماع الثالث 3102

التاريخ
الوقت
المكان

ٌ 31ناٌر 3131
 33مساء
قاعة  312مبنى القبول والتسجٌل

الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
د .عمر األنصاري
م  .الجازي المري
أمل السويدي
عبدالقدوس
نور أبو حسنين
عمر السر
سعود الشمري
آمنة خلفان
فاطمة العمادي
حصة آل سعد
معتصم مقداد

اللجنة
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
مدير إدارة األنشطة الطالبية
منسق المجلس التمثيلي
ممثل كلية اإلدارة واقتصاد ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية الشريعة
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية القانون
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد ( بنات )
الغياب
ممثل كلية التربية
ممثل كلية الهندسة

أجندة االجتماع:
 مستجدات على المواضٌع المطروحة فً االجتماع السابق. العمل على طباعة منشورة عن الدورة األولى فً المجلس. تقرٌر عن االجتماع العام مع طالب الجامعة 1 :دٌسمبر. استخدام إٌمٌل المجلس من أحد أعضاء المجلس الطالبً. رأي الطالب فً الخطة اإلستراتٌجٌة. تحدٌد موعد وتوزٌع مهام االجتماع العمومً األخٌر. اللجنة الفرعٌة فً فترة االنتخابات. -تحدٌث بٌانات أعضاء المجلس من ناحٌة التخرج واالنسحاب إلخ

تفاصيل االجتماع:

مستجدات االجتماع السابق:

 عملٌة الصٌانة وتغٌٌر السجاد فً مسجد البنٌن ضمن خطة العملٌات.

التفاصيل الجديدة:

 تعمل الطالبتان حصة ونور على تعدٌل منشورة الدورة األولى فً المجلس بحٌث تتغٌرمن نظام فصلً إلى منشورة عن ختام الدورة األولى ( مدة الدورة الواحدة لكل مجلس )
 .وستتولى الموظفة زهرة عملٌة التحرٌر والتدقٌق.
 تحدث العضو سعود الشمري عن خالصة االجتماع الذي قام به للبنٌن وأشار إلى أنمعظم شكاوي الطلبة تأتً بشكل كبٌر على أساتذة هٌئة التدرٌس وخاصة فٌما هو متعلق
بتصحٌح االمتحانات وتوزٌع التقادٌر بشكل عادل ٌضمن فٌه حق ووضح الدكتور
عمر األنصاري بأن الجامعة على سبٌل المثال ال تتبع نظام المنحنى فً التصحٌح وأن
لدى الطالب كل األحقٌة فً الشكوى عن طرٌق النظام اإللكترونً وأضاف أن الـ
 Bannerو الـ  Blackboardوسٌلتان هامتان تضمنان حق الطالب لما قد ٌطرأ علٌها
من تغٌرات ستكون مسجلة أوتوماتٌكٌا.
 طلب العضو سعود الشمري الحق باستخدام البرٌد اإللكترونً الخاص بالمجلسالطالبً .تم االتفاق على أن ٌمنح أحد أعضاء المجلس صالحٌة الرد باسم المجلس بعد
التنسٌق مع الجمٌع ،على أن تصل كل الرسائل اإللكترونٌة إلى برٌد أعضاء المجلس
البقٌة للقراءة واالطالع علٌها فقط بدافع البقاء مع تواصل فٌما ٌخص المستجدات

والشكاوي التً تصل لبرٌد المجلس .كما تم االتفاق على أن كل طالب ٌستطٌع الرد من
حسابه الجامعً ممثال شخصه.
 االجتماع العمومً قد تم تحدٌده على أن ٌصدف خالل األسبوع الثانً من شهر فبراٌربعد مباشرة الطالب والطالبات الدراسة لفصل ربٌع  . 3131وسٌتولى كل من عمر
ولٌد و آمنة خلفان التجهٌز له وكذلك ستكون مسؤولٌة اللجنة الفرعٌة فً فترة
االنتخابات لدى :عمر ولٌد ،آمنة خلفان وعبدالقدوس وسعود الشمري.
 حساب توٌتر ستنتقل صالحٌته من العضو فاطمة العمادي بسبب تخرجها. سٌتم التواصل مع أعضاء اللجنة بغرض تحدٌث بٌاناتهم المتعلقة بعضوٌة المجلسواالنسحاب أو التخرج.
 تم مناقشة العضو سعود عن أحد تغرٌداته فً التوٌتر "" :وأبدى الجمٌع استغرابهم منهذه التغرٌدة وعدم موافقتهم ،وعدم رضاهم بها .وصرح سعود بأن لٌس ألي شخص
الحق فً محاسبته عن هذه التغرٌدة ألنها رأٌه الشخصً.

أمل السـوٌدي
منسق المجلس التمثٌلً الطالبً لطلبة جامعة قطر

