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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
د .عمر األنصاري
م  .الجازي المري
أمل السويدي
جابر علي كريب
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
هداية عبدالجبار سعيد
أحمد يوسف الفريدوني
نوف عبدهللا المهندي
ميمونة محمد اللوح
عادل محمد العواد

اللجنة
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
مدير إدارة األنشطة الطالبية
منسق المجلس التمثيلي
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 )
ممثل كلية التربية ( بنات )
ممثل كلية الهندسة ( بنين )

أسيل غسان مسلم
صباح ربيعة الكواري
فاطمة حسن المير
عبدالرحمن جمال عبدالناصر

ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد ( بنين )
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )
الغياب
ال أحد

أجندة االجتماع:
 تحديد مشاركات المجلس في لجان الجامعة المختلفة لجان المجلس الطالبي . منح صالحيات البريد اإللكتروني الخاص بالمجلس ألحد األعضاءوشرح آلية الردود.
 مناقشة التعديالت على قوانين المجلس.-

مستجدات أخرى.

تفاصيل االجتماع:

 بارك الدكتورعمر االنصاري وأعضاء المجلس للعضو صباح الكواري حصوله علىجائزة العمل التطوعي.
 تم توزيع محضر االجتماع السابق على ممثلي المجلس لالطالع على التفاصيل وقراءتهوبالتالي يكون االعتماد من قِبلهم حتى ليُرفع على موقع جامعة قطر.

 قامت االستاذة الجازي بشرح آلية الرد على اإليميالت الخاصة ببريد المجلس التمثيليالطالبي اإللكتروني .حيث تمت اضافة ايميالت األعضاء الستقبال أي بريد يصل
لعنوان المجلس تلقائيا ،وعليه يجب أن يمتنع األعضاء من الرد المواضيع باسم المجلس
دون الرجوع إلى ممثلي المجلس والنقاش فيما بينهم.

 اختار أعضاء المجلس كل من" :عادل العواد ،صباح الكواري ،أحمد الفريدوني ،أسيلغسان ،تهاني المري ،هداية عبدالجبار سعيد وميمونة اللوح" لتمثيل المجلس خالل
األسبوع القادم في اجتماع مناقشة الخطة االستراتيجية.

 تم االتفاق على أن يمثل المجلس كل من" :حمزة اآلغا ،نوف المهندي" في لجنة تحسينالخدمات الغذائية بينما "عادل العواد وأسيل غسان" في لجنة اللقاء التعريفي.

 فيما يتعلق بالكليات التي لم ُتحتسب ضمن االنتخابات وغياب ممثليها فلقد أجمع ممثلوالمجلس على أنه في حال تخرج الممثل س ُتجرى انتخابات مصغرة في الكلية النتخاب
مرشح آخر .ومع تخرج أول عضو سيتم السماح للكليات األخرى التي ال يمثلها أحد
اآلن بالترشيح في حينه.
 أبدا الممثلون رأيهم في مسألة النصاب ليتم تعديل الشرط من الثلثين إلى النصف زائدواحد ،وأن يعقد االجتماع بعد  81دقيقة مع تواجد ما ال يقل عن ثلث العدد.

 ثمة لجان خاصة بالمجلس ولقد قسّم األعضاء أنفسهم على أن يكونوا كالتالي: لجنة التواصل :حمزة اآلغا ،أسيل غسان ،ميمونة اللوح
 لجنة الشؤون الداخلية :جابر كريب ،أحمد الفريدوني
 لجنة الرعاية الطالبية :عبدالرحمن جمال عبدالناصر ،أحمد الفريدوني ،نوف
المهندي ،ميمونة اللوح.
 لجنة المشاريع الخاصة :صباح الكواري ،عادل العواد ،تهاني المري ،هداية
عبدالجبار ،فاطمة المير

 اقترح الممثل صباح الكواري تكريم أعضاء المجلس السابق ولقد ر ّحب الدكتور عمربهذه الفكرة وش ّجع أعضاء لجنة المشاريع الخاصة على البدء بالتخطيط لحفل التكريم.

 سيتم قريبا اختيار نائب رئيس للمجلس التمثيلي ينوب عن نائب رئيس جامعة قطر فيحال تغيبه وذلك بعمل انتخابات بتصويت الممثلين أنفسهم على من سيرشح نفسه.

 تناقش ممثلي المجلس في صفة عقد االجتماعات بكونها جلسات سرية .حيث أشارالعضو أحمد الفريدوني إلى أن يتم اإلعالن عن اجتماعات المجلس على طلبة جامعة
قطر لتكون علنية بين الفينة واألخرى .وذلك بقصد حضور الطالب وأخذ فكرة عما
يجري من تفاصيل فيها ودور ممثل كليته خالل االجتماع .و لم يتم التصويت بعد بشأن
السريه والعلنيه بل تم تأجيل نقاشه والتصويت عليه بشكل نهائي في االجتماعات
القادمة.
 تسائلت الطالبة هداية عبدالجبار عن تحديد مقر ثابت للمجلس ودائم .وإن ثمة إمكانيةلعقد اجتماع خاص بالطالبات فقط دون الطالب وسوف تتولى أستاذة الجازي المري
متابعة الموضوع.

 أشار العضو حمزة اآلغا إلى قلة وعي الطالب لثقافة الخطاب الموجه للجامعة في حالالشكاوي فأ ّكد الدكتور عمر بأنه في االجتماعات القادمة سيتم حضور موظف مسؤول
عن شرح طريقة تقديم الشكاوي عبر موقع جامعة قطر وتوضيح اآللية في هذا األمر.

 -تم تحديد االجتماع القادم ليكون -3 :مايو 3182

