
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U(2011/2012) تاسعلا الجتماعمحضر ا 

 
 18/6/2012 التاريخ
 صباحا    10:30الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 208قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري

  مستشار  وداد الحسيني . أ
 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي
 (بنبن)  ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ( بنات) ممثل كلية الهندسة مي فطيس
 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان
 (بنين)  ممثل كلية اآلداب و العلوم سعود الشمري

 ممثل كلية التربية سعدحصة آل 
 (بنين) ممثل كلية القانون محمد عبد الحميد

 (بنات) ممثل كلية القانون آمنة خلفان
 الغياب

 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين
 ممثل كلية اآلداب و العلوم هبة ياسين
 ممثل كلية الشريعة عمر السر

 ممثل كلية الهندسة معتصم مقداد
 ممثل كلية االدارة و االقتصاد العماديفاطمة 

 
 

U االجتماعأجندة: 
 الموافقة على محضر االجتماع السابق •
 مراجعة و تعديل الئحة قوانين المجلس •
  مقترح لزيادة فعالية تواصل المجلس مع الطلبة •
 مناقشة موضوع تواجد الشرطة في الحرم الجامعي للمخالفات المرورية •
 االنتخابات القادمة •
 اخرى مواضيع •



Uتفاصيل االجتماع 
 

 مراجعة و تعديل الئحة قوانين المجلس •
 تم مراجعة الئحة القوانين للمجلس, و اضافة التعديالت المتعلقة بالمواضيع التالية:

 15 :ممثل للطلبة يتم انتخابهم من كل كلية كما يلي 
 .(طالبان وطالبتان) كلية اآلداب و العلوم: أربعة ممثلين 
  :(طالبة و طالب). ينممثلكلية التربية 
 .(طالب وطالبة) كلية الشريعة: ممثالن اثنان 
 َ :ممثل واحد.كلية الصيدلة 
 .(طالب وطالبة) كلية القانون: ممثالن اثنان 
 .(طالب وطالبة) كلية الهندسة: ممثالن اثنان 
 .(طالب وطالبة) كلية اإلدارة و االقتصاد: ممثالن اثنان 

 
  األولى في شهر ابريل و األخرى في شهر مرتين في السنة الدراسية (تنعقد الجمعية العمومية

 نوفمبر)
  يتفق من حضر على تحديد الموعد القادم , لالجتماع عدم اكتمال النصاب القانوني حالةفي

(, لكن يجب ان يتم االتفاق على حد ادنى فممكن ان  من االعضاء. لالجتماع بمن حضر
 نوع و يقال هو قرار ) و يتم اتخاذ قرار من أي  2يحضر 

 
  إذا أصبح منصب "ممثل الطلبة" شاغرا في المجلس، يشغل المنصب الطالب الوصيف على

أن يكون من نفس كلية الطالب السابق، و ذلك للفترة المتبقية قبل االنتخابات التالية. في حال 
المنصب  يتم انتخاب العضو خالل اسبوعين من تاريخ عدم تواجد الوصيف أو عدم اهليته:

 . الشاغر
 

 يجب مالحظة ان هذه التعديالت تبدأ مع المجلس الجديد
 

 مقترح لزيادة فعالية تواصل المجلس مع الطلبة  •
مجموعة من الطلبة بأرسال مقترح للمجلس لزيادة فعالية التواصل مع الطلبة في الجامعة, تضمنت قام 

 معظم المقترحات التي اتفق عليها المجلس و منها : 
 عمل نشرة اخبارية عن اجتماعات المجلس 

 عمل بروشورات و اعالنات عن المجلس
 انشاء حساب على موقع تويتر و فيس بوك

 باإلضافة الى المشاركة في االيام التعريفية في بداية الفصل الدراسي

 QUSRBبناءا عليه , تم انشاء حساب المجلس على التويتر بالسم التالي: 
لردود بالمواضيع العامة وال تنحاز للردود من االعضاء بشرط ان تكون ا 3مسؤولية الردود على ان يتولى 

 الشخصية.
على تطوير اساليب التواصل مع  مدير ادارة االنشطة  سيتم احالة المقترح الى لجنة التواصل لتقوم بالعمل مع

 طلبة الجامعة.
 

لدورية للمجلس, فاتفق المجلس على ان تكون تلك الطلبة لحضور االجتماعات ا أما في ما يتعلق بطلب بعض
االجتماعات مغلقة , لكن بإمكان الطلبة للتواصل مع المجلس و متابعة االخبار التي سيتم نشرها من خالل التويتر 

 و االخبار القصيرة التي سيتم اضافتها في نشرات الحرم الجامعي.
 
 
 
 



 
 
 

 ي للمخالفات المروريةمناقشة موضوع تواجد الشرطة في الحرم الجامع •
الطالب / شبيب الرميحي و النظر فيه , و رأى المجلس أن من  بإرسالهتم تداول الموضوع الذي قام 

لضبط و تنظيم السير و المواقف في الجامعة, حيث انه لم يتم  شرطة المرورالطبيعي التنسيق مع 
دون الخضوع   تطبيق نظام خاص بأمن الجامعة يسمح له بمخالفة من ال يلتزم بقواعد المواقف و السير

للشرطة المحلية للدولة, فذلك يترتب عليه صرف وقت و جهد للقيام بعمل نظام جديد و الحصول على 
خلية و جهات عليا قد تكون غير مجدية و االولى التركيز على أمور اخرى موافقة من وزارة الدا

لمصلحة الطالب حيث ان المشكلة االساسية التي عرضها الطالب ال ترتكز على عدم توفير مواقف 
كافية و انما بعد مسافة بعض المواقف عن بعض المباني مما يؤدي لمخالفة مجموعة من الطلبة شروط 

  االماكن المخصصة. قواعد الوقوف في 
 

 االنتخابات القادمة •
 2013مارس  28تحدد تاريخ االنتخابات القادمة 

اعضاء في  3من اعضاء المجلس الحاليين تخرجوا من كلياتهم و عليه سيتم تعيين الوصيف لكل من  3 
 الفصل القادم .

 

  من المواضيع االخرى •
o  موضوع وضع معيار لدرجات المشاركة في الصفوف الدراسية و ذلك ليكون  مناقشة تم

تطوير  لمكتب  التقييم عادل لجميع الطلبة في مختلف التخصصات, سيتم طرح الموضوع 
 الهيئة التدريسية ( د. دالل مكرزل) 

o  االنشطة الطالبية مدير ادارة مناقشة اقتراح راديو الجامعة مع 
o عن كلية العلوم. يبقى هذا المقترح قيد النقاش و ذلك لعمقه في المجال  مناقشة فصل كلية اآلداب

التعليمي , اضافة الى وجود عدة برامج و تخصصات بينية حاليا و في المستقبل القريب التي 
 ستدمج العديد من مواد اآلداب و العلوم مما يجعل فصل الكليتان غير ايجابي.

 
 

 غنى الكستي
لطلبة جامعة قطرمنسق المجلس التمثيلي    


