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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
م  .الجازي المري
أمل السويدي
صباح ربيعة الكواري
جابر علي كريب
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
نوف عبدهللا المهندي
عادل محمد العواد
أسيل غسان مسلم
عبدالرحمن جمال عبدالناصر

اللجنة
مدير إدارة األنشطة الطالبية
منسق المجلس التمثيلي
نائب رئيس المجلس ،ممثل كلية اإلدارة
واإلقتصاد ( بنين)
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنات )
ممثل كلية الهندسة ( بنين )
ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )

الغياب
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنين )

د .عمر األنصاري
فاطمة حسن المير
هداية عبدالجبار سعيد
أحمد يوسف الفريدوني
أجندة االجتماع:









مستجدات سابقة
قرارات رؤوساء األقسام المتعارضة مع عمداء كلياتهم
خطة اللغة العربية في كلية القانون
لوائح المجلس التمثيلي الطالبي
مشكلة طالب التخرج في كلية الهندسة
باصات الجامعة إكسبريس
مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:

 -فيما يتعلق بالمستجدات .فقد تحدث أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي في اآلتي:

 تخرج نائب رئيس المجلس التمثيلي الطالبي – صباح الكواري
لهذا الفصل.
 أبدا أعضاء المجلس استيائهم مما حدث مؤخرً ا في الجامعة من
تغيير مواعيد االمتحانات النهائية وتبكيرها في وقتها غير المعتاد
وإعالم الطلبة متأخرً ا بهذا التغيير وبنا ًء على ما تم نقاشه فسيتم
رفع توصيتين مفادهما كالتالي:
"يوصي المجلس التمثيلي الطالبي المسؤولين في قسم الجداول فيما
يخص االمتحانات النهائية لطلبة جامعة قطر .6 :تحديد وتثبيت المواعيد
بعد أسبوع واحد من بعد فترة الحذف واإلضافة في بداية كل فصل
دراسي جديد
 .3اختيار األماكن المناسبة إلجراء االمتحانات وتجنب األماكن العامة
كالممرات والردهات المفتوحة وما قد يتسبب بتشويش الطالب أثناء أداءه
لالمتحان "
إلى د.مازن حسنة – نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية:
"يوصي المجلس التمثيلي الطالبي إلى إلزام أعضاء هيئة التدريس بعدم
إلزام الطلبة بتسليم األبحاث وتقديم العروض أو الواجبات في آخر أسبوع
دراسي"
 في شأن االجتماع الذي كان مع د.شيخة المسند رئيس جامعة
قطر ونوف المهندي وأحمد الفريدوني .اللذان قاما بنقل مشاكل

كلية القانون إليها فلقد تم االتفاق على توثيق ذلك بإرسال كل
التفاصيل إلى د.شيخة للعمل في هذا األمر.
 لجنة االمتحانات الموحدة تتكون من عادل العواد وأسيل غسان،
سيقومان بحصر المقررات التي كان من المفترض أن تكون
موحدة في االمتحانات النهائية ولم تكن مما تسبب باستياء وتفاجئ
الطالب كون أغلب هذه المقررات من المتطلبات العامة ،سيتولى
العضوان البحث في هذه المشكلة للعمل على تفاديها في الفصول
القادمة.
 في اجتماع أسيل مع مسؤولي مكتبة  Tribeفيما يخص قرطاسية
كلية الهندسة – تخصص هندسة عمارة ،مع د.أشرف سالمة -
رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني والموظفين من الكلية،
فلقد تم االتفاق على توفير القرطاسية في بداية الفصل الدراسي
القادم وستتابع أسيل الموضوع.
 خطة استالم الكتب الدراسية سيتم تنفيذها الفصل الدراسي القادم
بتأكيد من عادل العواد وتهاني المري حيث تأكد عادل من
جاهزية المكان واستعدادات قسم الكتب الدراسية لتطبيق الحلول
التي قدمها كل من عادل وتهاني.

 مشكلة كلية اآلداب والعلوم المتعلقة بتعارض واختالف قرارات عميد الكلية عن أعضاءهيئة التدريس ،على سبيل المثال مشاكل التحويل داخل الكلية والشكاوي المتعلقة
بالتدريب الميداني الخاص بطلبة اإلعالم وإلزام بعض الدكاترة الطالب بالعمل على
ذلك خالل الفصل الدراسي وهذا ما يتعارض مع األغلبية لرغبتهم بالتدرب في
اإلجازات دون ضغط الدراسة وسيقوم ممثلي كلية اآلداب والعلوم التقصي في هذه
المشكلة.

 نقطة خطة اللغة العربية لطلبة كلية القانون قد تم نقاشها مع د.شيخة المسند ،ولوائحالمجلس التمثيلي الطالبي فبسبب غياب العضو أحمد الفريدوني والذي الزال يعمل على

صياغة اللوائح وسيقوم بإرسالها ألعضاء المجلس خالل الفترة القريبة .أما نقطة
باصات الجامعة اإلكسبريس فتم تأجيلها بسبب غياب العضو فاطمة المير والتي
اقترحت هذه النقطة في االجتماع السابق.

 مشكلة خريجي الهندسة فستقوم أسيل باالجتماع مع عميد كلية الهندسة لنقل الشكاويورغبة الطلبة بقاعات متخصصة إلنهاء مشاريع التخرج والتي لم تعد متوفرة كما يجب
في الفترة الحالية .إضافة لرغبة الطلبة بتوفير  Laptopكإعارة الستخدامه في
مشاريعهم حيث أن أجهزتهم الخاصة ال تتحمل تحميل برنامج يخص المشروع وبحجم
هائل مما يتسبب بمشاكل فنية ألجهزتهم الشخصية.

 تحدثت نوف عن ورود لها بعض المالحظات والشكاوي تجاه قسم ذوي االحتياجاتالخاصة وستقوم بتوصيل المستجدات إلى د.عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة
لشؤون الطالب.

-
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