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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
د .عمر األنصاري
أمل السويدي
صباح ربيعة الكواري
فاطمة حسن المير
جابر علي كريب
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
هداية عبدالجبار سعيد
أحمد يوسف الفريدوني
نوف عبدهللا المهندي

اللجنة
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
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 ( بنين )
ممثل كلية القانون ( بنات )

ميمونة محمد اللوح
أسيل غسان مسلم
عبدالرحمن جمال عبدالناصر
م  .الجازي المري
عادل محمد العواد
أجندة االجتماع:

ممثل كلية التربية ( بنات )
ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )
الغياب
مدير إدارة األنشطة الطالبية
ممثل كلية الهندسة ( بنين )

 .6استضافة المهندس عبدهلل السيد مدير إدارة العمليات .

 .3تجربة المجالس الطالبية في دول الخليج .
تفاصيل االجتماع:

 -رحّب أعضاء المجلس التمثيلي بفريق العمليات المكون من:

االسم
عبدهللا السيد
محمد الدوسري
أحمد المناعي
عبدهللا النعيمي
أحمد اإلبراهيم
مي حمد فطيس

المسمى الوظيفي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم المواصالت
رئيس مكتب األمن
رئيس قسم الخدمات العمالية
رئيس قسم اإلعداد واألرشفة
مهندس كهرباء

 قام المهندس عبدهللا السيد بعرض  Presentationيشرح فيه أقسام قسم العمليات وأهمالخطط القادمة وما تم تنفيذها والتوقعات للمشاريع الجديدة وأ ّكد أنه بعد توقيع
االتفاقيات فإنه سيكون هنالك مؤتمر فيما يدخل بهذا األمر .تحدث كذلك عن أوضاع
وحاالت المباني الحالية والمظالت الحديثة وعن مداخل الجامعة وفكرة إقامة مركز
صحي ،ملعبان أحدهما للبنين واآلخر للبنات ،السكن ،مركز تسوق وفرع لوزارة
الداخلية في الحرم الجامعي .أضاف أيضا عن اإلقدام على تجهيز مواقف باصات مكيفة

ومواقف السيارات في تزايد مستمر وتوسعة بما يتناسب مع أعداد المنتسبين للجامعة
من الطلبة وخاصة أن مبنى مواقف المتعدد األدوار في قيد اإلنشاء.
 يذكر أن لقسم العمليات حسابان ،أحدهما في تويتر واآلخر وهما @QU_BOD :حيثأن المساهمة في نشر الحسابين سيساعد بالتواصل مع الطلبة الراغبين في توصيل
المالحظات والشكاوي واستيضاح ما هو غير واضح من مسؤوليات ومهام قسم
العمليات.
 فُ ِت َح باب النقاش لتوجّه األسئلة للمهندس عبدهللا السيد على النحو التالي مع ردوده:اإلجابة
المتحدث السؤال
 مشروع قاعة قطر للبترول ،مشروع قاعة قطر للبترولصباح
مشترك بين مؤسسة البترول وجامعة
 توحيد الشكل العام للجامعةالكواري
قطر .ال يزال في قيد اإلنشاء بعد
 تجديد المبانيالتوقيع على االتفاقية بين الجهتين
 تكبير محطات االنتظار لدىوتحديد الميزانية.
الطالبات
 ليس من المحبذ تعميم الشكل القديمعلى مباني الجامعة والتي تعود لما
يقارب  21سنة مضت .ولكن تؤخذ
أساسيات المباني القديمة بحيث يتم
تطويرها بما يتناسب مع احتياجات
الطلبة.
 محطات االنتظار لدى الطالباتستكون معقولة الحجم وخاصة بأنه
من المتوقع أن ال تأخذ الطالبات
الوقت الكثير في انتظار الحافلة
وبالتالي فإن الزحام لن يكون كبيرا.
 بدأ قسم العمليات في األسوار المناظر الجمالية الداخليةأحمد
الخارجية للجامعة والتغيير تدريجي
أجمل مقارنة بالخارجية
الفريدوني
وصوال إلى رفع نسب استعمال المياه
للحرم الجامعي
المعالجة لريّ المناطق الداخلية
 مبنى البنين يفتقر لشروطوبالتالي اخضرار العشب إضافة إلى
األمن والسالمة كقلة مخارج
استخدام نوع حديث من بالط
الطوارئ ونظام الحريق
الجرانيت.

-

نوف
المهندي

-

-

-

هداية
عبدالجبار

اقتراح إلنشاء عيادات
فرعية في كل مبنى كون
المباني الجديدة بعيدة جدا
عن العيادة الطبية
بعض المباني خالية من
المصليات كمبنى المطاعم
في البنات.
أبواب مبنى اإلدارة
واالقتصاد غير آمنة في
حاالت الحوادث كونها ُتدفع
من جهة واحدة ال العكس
موعد جاهزية مبنى كلية
القانون إذ يحتاج طلبة
القانون لمبنى يخصهم
إضافة إلى محكمة ونادي
وعيادة.

 فكرة إنشاء محطة وقود مواقف كلية الشريعة بهامسامير ثابتة تتسبب بتفجير
إطارات السيارات أحيانا
 رموز المباني القديمةوترتيب الساللم غير منطقي
وال تسلسلي.

-

-

-

تخضع مباني الجامعة لشروط الدفاع
المدني والتي بدورها تشدد كثيرا على
اجراءات السالمة ،عدا الدورات
األسبوعية التي يتم طرحها في
الجامعة لشرح االجراءات وما
يفترض اتباعه في حاالت الحوادث
لذلك فالمباني تكون تحت مراقبة
الدفاع المدني أول بأول.
سوف يتم النظر في فكرة إنشاء
عيادات فرعية والفكرة مرحّب بها.
في مبنى المطاعم سيخصص مصلى
للمكان بالتنسيق مع الخدمات
الطالبية.
كرر المهندس عبدهللا أن مقاييس
األمن والسالمة تكون وفق شروط
الدفاع المدني بحضورهم واإلشراف
على توزيع طفّايات الحريق إلخ.
وبشأن األبواب فسوف يتم النظر في
شأنها مجددا.
الكليات هي من تحدد متطلباتها وهذا
الدور يقع على عاتقها .فقبل إنشاء
المبنى إذ يجب على عميد الكلية
االجتماع مع الطلبة أو ممثل الكلية
للنقاش فيما ينقصهم من احتياجات
للمبنى وبعدها يتم رفع كتاب لقسم
العمليات للشروع في التصميم والعمل
فورا بعد الموافقة عليه وتحديد
الميزانية.
ثمة دراسة إلنشاء محطتين للوقود
للطلبة والطالبات قريبا
سيُنظر لمواقف كلية الشريعة.
ترتيب الساللم يعود للسنين الفائتة
وسوف يتم إزالة دليل الترقيم القديم
وبالنسبة للمباني الجديدة فسوف
يضاف في الموقع دليل لتسهيل عملية

 خدمة التنظيف الموجودة فيالموقع إن كانت متاحة
للطلبة.
 مجموع عدد المواقفيتناسب مع عدد الطلبة؟
 سياج المحمية تالف ممايتسبب بخروج الحيوانات
منها

حمزة
اآلغا

-

ميمونة
اللوح

-

أسيل
غسان

-

تهاني
المري

-

وجود مواقف في المباني
الجديدة
مواقف كلية الهندسة
والمكتبة
إمكانية اجتماع الطلبة مع
قسم العمليات
اقتراح بتوضيح دور قسم
العمليات إذ أن أغلب الطلبة
في جهل عن ما يقومون به
لذلك فإن تفعيل التواصل
ضروري لتوصيل الصور
والخطط القادمة لقسم
العمليات
مكان مبنى المواقف المتعدد
األدوار
فكرة إنشاء محطات انتظار
للحافالت قريبة من مواقف
السيارات في حال بُعد
المسافة عن الطالبة بين
المواقف ومكان القاعة
المظالت الجديدة تظلل
بشكل جزئي

-

-

الوصول إلى أرقام القاعات وأماكنها.
خدمة التنظيف متاحة لإلداريين
والمنسقين لذلك فعلى الطالب الراغب
بها االستعانة بالمنسق.
هنالك متابعة مستمر للنسب ما بين
عدد المواقف وعدد الطلبة والعملية
تحت المالحظة دائما.
سينظر للمكان إلصالح السياج كما
أن المهندس عبدهللا أكد بضرورة
المبادرة باالتصال بهم أو مراسلتهم
فور مالحظتهم ألي ما يقع في الحرم
الجامعي وسيقوم قسم العمليات باتخاذ
االجراءات في أسرع وقت.
سيتم توفير مواقف لكل مبنى جديد.
المواقف المؤقتة ستزال ومبنى
المواقف المتعدد األدوار من شأنه أن
يساهم في تخفيف الزحام حاليا.
ال بأس باالجتماع ،فالطلبة مرّ حب
بهم.
أشار المهندس عبدهللا بهذه الفكرة
وأن المهندسة مي حمد فطيس –
"عضو سابق في المجلس التمثيلي"
ستكون حلقة الوصل للتعاون مع
الطلبة مع اللجنة اإلعالمية الخاصة
بالمجلس التمثيلي.

 خلف مبنى الهندسة الجديدة ومركزاألبحاث وكلية اإلدارة واالقتصاد
 سيتم النظر في فكرة محطاتاالنتظار القريبة من المواقف
بالتنسيق مع الخدمات الطالبية.
 فكرة المظالت تعتبر مرحلة أولىإضافة إلى كون الفتحات للتهوية عدا

 إمكانية توفير سياراتالغولف داخل الحرم
الجامعي بسبب بطء تنقل
الباصات

أنه يصعب التحكم بموقع الشمس وفق
اختالف األوقات.
 فكرة توفير سيارات الغولف مرةأخرى معقولة وسوف يُنظر في هذا
األمر

 أ ّكد د.عمر بعد انتهاء األسئلة بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل ممثل وذلك بأهميةالتواصل مع عمداء الكلية في شأن مبانيهم وبالتالي إيصال صوت الطلبة .كذلك أشار
إلى نظام الشكاوي والذي سوف يساعد في توصيل المالحظات لقسم العمليات .كما أن
فكرة إقامة اجتماع على مستوى الطلبة سيعزز من دور العمليات في تحقيق المصلحة
المشتركة بين احتياجات الطالب والحرم الجامعي.
 سيتم رفع الـ  PRESENTATIONالذي تم عرضه خالل االجتماع مع محضر هذااالجتماع لالطالع عليه في موقع جامعة قطر.

 وجّه د.عمر شكره الخاص مع أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي إلى فريق العملياتوأشاد بأن المجلس نفسه يمثل مصدر خاص لقسم العمليات بهدف تحقيق التواصل.
 تحدث الممثل أحمد الفريدوني عن فكرة االستفادة من التجارب في دول الخليج بشأنالمجالس الطالبية ولم يمانع د.عمر من الفكرة على أن يتم تحديد أولوياتها وأهدافها
للترتيب لزيارة المجلس إلى إحدى دول الخليج.
 أجمع أعضاء المجلس في نهاية االجتماع على دعمهم لحملة "أنا إنسان" .فالمجلس علىاستعداد للقيام ما يلم للمحافظة على الكينونة اإلنسانية والعمل على توعية الطلبة فيما
يتعلق بمظاهر الخدم المنتشرة وذلك بفكرة توفير غرف انتظار لهم عند مداخل المباني
للبنات بالتعاون مع قسم العمليات أو نشر ما يساعد على محو المناظر الغير حضارية

في رصف بعض الطلبة لسياراتهم أعلى الرصيف .واقترحت "نوف المهندي" استغالل
الشاشات في المباني بعرض فيديو يساهم بزيادة الوعي ونصح الطلبة.
 طالبت "أسيل غسان" ضرورة الحصول على  feedbackفيما هو متعلق بما كان مناقتراحات المجلس وطلباتهم ووافق صباح على ذلك بتذكيره بالورشة التدريبية والمتفق
على إعدادها لممثلي المجلس التمثيلي قريبا.

 -تم تحديد االجتماع القادم ليكون -32 :مايو 3162

