المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
محضر االجتماع السابع (الدورة الثالثة)
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الوقت
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المكان

مبنى القبول والتسجيل 208 -

الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:
االسم

اللجنة

حممد أمحد املري

رئيس اجمللس – ممثل كلية اآلداب والعلوم
( بنني )

أسامة علي داري

ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

جواهر مردف املري

ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

حليمة علي اخلوار

ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

أمحد نوح آل ثاين

نائب الرئيس – ممثل كلية القانون ( بنني )

آمنة جابر املري

ممثل كلية القانون ( بنات )

عبري جهاد املوسى

ممثل كلية الشريعة ( بنات )

صفية املبارك زروق

ممثل كلية الرتبية (بنات)

جابر اجلربي العجي

ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد(بنني)

مرمي راشد السليطي

ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)

إيهاب حممد مقداد

ممثل كلية اهلندسة (بنني)

رضوه عبداهلل األنصاري

ممثل كلية الصيدلة (بنات)
الغياب

ياسر القوامسي

رئيس قسم األندية واملنظمات الطالبية باإلنابة

مي سليم

منسق اجمللس التمثيلي الطاليب

حممدعلي األبرش

ممثل كلية الشريعة ( بنني )

سارة طارق

ممثل كلية اهلندسة (بنات)

تفاصيل االجتماع:

 بدأ االجتماع بعرض تفاصيل مشروع "امل الشام" من قبل ممثلالمشروع الطالب عبد الرحمن العولقي حيث عرض هدف المشروع
المتمثل في إنشاء مركز ثقافي بمخيم الزعتري في األردن ويستهدف
فئات عمرية معينة بغرض نشر الوعي الثقافي وخطر االتجار بالبشر
وذلك عن طريق جمع التبرعات من قبل المنتسبين في الجامعة ،وعلية
سيقوم العضو إيهاب مقداد بالتنسيق مع الحملة.
 مشكلة الباصات واألغذية تم عقد اجتماع مع الدكتور محمد السالمنائب الرئيس لشؤون الخدمات حيث ابدى رغبته بخطط تعاونية مع
المجلس في المستقبل ,وقد استعرض األعضاء إجراءات سير مشكلة
الباصات منذ إيقافها وصوال بإجتماع وحدة المواصالت والضرر الواقع
على المنتفعات بخدمة المواصالت وصرح الدكتور محمد السالم بأن
السبب خلف إيقاف خدمة المواصالت عن بعض المناطق ليس عجز

في الميزانية كما يشاع وإنما مشكلة فنية تخص الشركة المتعاقدة
حيث أنهم تفادوا منع كافة المواصالت بإلغاء  14حافلة فقط في
المناطق القريبة من الجامعة وأكد أن هذه المشكلة ستنتهي كأقصى
حد ممكن بحلول الفصل القادم.
 وفي ما يخص موضوع األغذية كان هنالك اعتراف من قبل الدكتورمحمد السالم بوجود خلل في خدمة األغذية ومن جانبهم األعضاء
استعرضوا آثار احتكار الشركة المتعاقدة وسوء الجودة وعدم تناسب
األسعار ،مما يجعل الحل الجذري هو إدراج التعاقد المباشر بجانب
الشركة المتعاقدة لخلق تنافس إلرضاء المستهلك والمصلحة العامة
وأفاد د .محمد السالم بأن إدارة المشتريات للتو عملت بالعقود
المباشرة في مبنى كلية الطب وقريبا في مبنى األنشطة الطالبية بنين
والهندسة مع عدة مطاعم جديدة.

في المستجدات:
 طرح بعض االعضاء عدة مشاكل تواجه قسم ذوي االحتياجاتالخاصة من عدم توفر خدمات مثل الطباعة وتقنيات حديثة تختص
بذوي اإلعاقة البصرية مثل البرامج الناطقة وقلة الموظفين المرافقين
مما يؤدي الى تأخير في تسجيل المقررات وعدم وجود مشرفين
متخصصين لتعامل مع مثل تلك الحاالت.
وعليه سيقوم كل من جواهر المري وآمنة المري بعقد اجتماع مع قسم
ذوي االحتياجات الخاصة للمباحثة بكيفية امكانية تطوير القسم باإلضافة
إلى عمل خطة من قبل لجنة التواصل مع المشكلة وتفعيل دور الطلبة.
 لجنة الفعاليات ستقوم بالتخطيط النعقاد الجميعة العمومية والتيتتكون من جميع الطلبة واألعضاء.
 انتخابات كلية التربية والطب اقترحت اللجنة الداخلية بإمكانية العملاستثنائيا باختيار العضو الحائز على المركز الثاني باالنتخابات بعد

انسحاب األول ومن ثم يعاد النظر في الموضوع حين االنتهاء من اقرار
الالئحة الداخلية للمجلس.
 في موضوع طرح محاضرات مسائية للطلبة الموظفين تحدث أحمدآل ثاني وجابر العجي عن الصعوبات التي تواجه الطلبة الموظفين
لتسجيل مقررات تتناسب وأوقات تفرغهم وإمكانية مدى تجاوب
األقسام المعنية إليجاد حلول مناسبة حيث تقرر رفع كتاب لرئيس
الجامعة لضرورة النظر في هذه المشكلة.
وأضاف أسامه داري بعض النقاط التي يجب أن توضع بعين االعتبار
وهي:
 استغالل القاعات لطلبة الدراسات العليا قلة الدعم المادي االطالع على األسباب التي أدت إلى إلغاء الدراسة المسائية فيفترة سابقة.

 إمكانية التأثير على المحاضرات الصباحية -االستفادة من الدكاترة الباحثين لتقديم المقررات الدراسية

كما اشارت العضو حليمة الخوار في الحرص على التناسب في ايجاد
الحلول بعدم االخالل في أوقات المحاضرات حيث أنه من الممكن
حصر بعض أوقات المحاضرات في فترة مسائية دون وجود أوقات
أخرى.

في المستجدات األخرى
 ناقش األعضاء طرق وأساليب المشاركة في ملتقى األندية والذيسيقام  21-19أكتوبر وكيفية المشاركة فيه بحيث يعتمد المجلس
التمثيلي كمنظومة طالبية خارجة عن األنشطة الطالبية وعليه سيقوم

العضو إيهاب مقداد بالتواصل مع األستاذ ياسر القواسمي اليجاد
طريقة مناسبة في صالح المجلس.
 طرحت لجنة الفعاليات بإجماع من المجلس خطة مجدولة إلقامة وقفةتضامنية لإلنتفاضة الفلسطينية والتنديد بالعدوان الواقع من االحتالل
الصهيوني في االجتماع مع رئيس الجامعة وما زال في انتظار التصريح
للبدء في التنفيذ واإلعالن.
 طرح رئيس المجلس إمكانية عمل نشاط على مستوى الكلياتكمسابقة ثقافية وعلية ستقوم لجنة الفعاليات بدراسة الموضوع
والتأكيد على ما هو مناسب.

 تابع االعضاء فكرة اتحاد الطلبة والتي سبق وتم عرضها في االجتماعمع رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم ،حيث يحتوي االتحاد على
ممثل (طالب وطالبة) من كل كلية للمباحثة في المواضيع الخدماتية

العامة وعليه تقوم كل كلية بإنشاء مجلس مصغر بإدارة الممثلين
لالتحاد وبعضوية عدد من الطلبة تهتم بالشؤون الخاصة لكل كلية .اال
ان األعضاء طرحوا بعض المخاوف من رسمية هذا النشاط من عدمه
إال أن المجالس المصغرة فعلت من قبل كلية الهندسة لذلك سيتم
متابعة تنفيذها بشكل رسمي.

 تم اختيار محمد المري وسارة طارق لتمثيل المجلس في لجنة السالمةالمرورية والمواقف بناء على ما تم االتفاق عليه مع الدكتور خليفة آل
خليفة مدير مركز دراسات السالمة المرورية في جامعة قطر.

االجتماع القادم سيكون  22اكتوبر حسب اتفاق أعضاء المجلس.

