المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
(الدورة الثالثة)
محضر اإلجتماع
التاريخ

18-9-2016

الوقت

2:00

المكان

القبول والتسجيل

الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:
اللجنة

االسم
آمنة جابر المري

ممثل كلية القانون ،رئيس المجلس التمثيلي

إيهاب محمد مقداد

ممثل كلية الهندسة ،نائب رئيس المجلس التمثيلي

محمد السعدي

ممثل كلية التربية

هُدى أحمد فخرو

ممثل كلية اآلداب و العلوم

سامر هيثم

ممثل كلية الطب

رضوى عبدهللا األنصاري

ممثل كلية الصيدلة

مريم السليطي

ممثل كلية اإلدارة و اإلقتصاد

الغياب:
أ .أمل السويدي

منسق المجلس

عبدالرحمن العولقي

ممثل كلية اآلداب والعلوم

محمد السعدي

ممثل كلية التربية

نور أيمن صافي

ممثل كلية التربية

جابر العجي

ممثل كلية اإلدارة و اإلقتصاد

هُدى فخرو

ممثل كلية اآلداب والعلوم

أجندة اإلجتماع:
• دورة المجلس الحالية
• المجلس الطالبي الجديد
• لجنة شؤون الطالب

• خطة المجلس القادمة (األرشفة)
• متابعات :الشعار ،حفل تكريم األعضاء القدامى ،األندية الطالبية ،أعمال الصيف
تفاصيل اإلجتماع:

 تمت منتاقشة مقترح هل سيستمر المجلس الحالي إلى الفصل القادم أو طلب انتخابات الدورة الخامسة في نهاية خريف  . ٢٠١٦وصوتاألعضاء على أن تكون اإلنتخابات في فصل الخريف  ٢٠١٦وسيتم مناقشة األمر مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون
الطالب.
 أما عن المجلس التمثلي الطالبي بالشكل الجديد بإنتظار موافقة الدكتور خالد الخنجي ومن ثم سيتم اإلعالن عنه بشكل تفصيل في مؤتمرصحفي.
 تم إنضمام العضو إيهاب مقداد والعضو نور صافي في لجنة شؤون الطالب الخاصة بالجامعة. -أرشفة كل ما تم عمله في إجتماعات المجلس وإرسالهارإلى أ .أمل السويدي.

 -مراجعة أ .كرستينا في العالقات الخارجية لمعرفة موضوع الشعار الجديد وستقوم بذلك نور صافي.

 سيكون هُناك حفل تكريم مُبسط ألعضاء الدورة األولى والثانية والثالثة وسيتم مناقشة مقترح التكريم مع الدكتور خالد الخنجي ،وقد تمتطباعة الشهادات وهي لدى العضو ُهدى فخرو.
 -إجتماع قادم مع االستاذ ياسر القوامسي لمراجعة سياسات األندية.

 تم في الصيف كل ما يميلي :الرد والتجاوب عبر البريد اإللكتروني من قِبل العضو هُدى فخرو ،مراجعة سياسات األندية مهمة العضو عبدالرحمن العولقي والعضو مريم السليطي ،لجنة اللقاء التعريفي العضو سامر هيثم ،متابعة الشكاوى األكاديمية العضو حليمة الخوار وتمت
مقابلة الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وقدم توضيح لكافة األمور العالقة.

