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نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

أجندة االجتماع:







مستجدات سابقة
مستجدات امتحانات يوم السبت
مشاكل كلية التربية
تحديد اجتماع مع رئيس جامعة قطر د.شيخة المسند
مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:

 فيما يتعلق بالمستجدات .فقد تحدث أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي في اآلتي: المشاكل المتعلقة بتغيير االمتحانات النهائية وأن هذا يخالف
التواريخ التي تم تحديدها مع بداية العام األكاديمي .وما قد انتشر
بين الطلبة بأن بعض من أعضاء هيئة التدريس قد صرّح بعضهم
باحتمالية أن تبدأ االمتحانات األسبوع القادم وهذا ما ال يُنصف
الطالب .على ذلك سيتم رفع توصية عاجلة إلى مكتب نائب رئيس
جامعة قطر لشؤون الطالب د.عمر األنصاري مفادها:

"يطالب أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي المسؤولين في قسم
الجداول الدراسية بعدم تغيير أوقات االمتحانات النهائية لهذا
الفصل ،سواء كان بالتأخير أو التقديم حيث لم يتم إعالمهم مسبقا
بوقت كافي حتى يتمكن الطالب من االستعداد لذلك"
وإن ثمة هناك حاجة ملحّة لهذا التغيير فنقترح أن يتم ذلك خالل الفصل
القادم على أن يتم تثبيت مواعيد االمتحانات النهائية منذ بداية الفصل
الدراسي
 اجتمع كل من "نوف المهندي" و"حمزة اآلغا" مع قسم األغذية
والتموين للنقاش في غالء أسعار المواد الغذائية المباعة في
الكافتيريا والمطاعم المختلفة في الجامعة وتفاصيل االجتماع في
محضر مستقل عن هذا المحضر .يُذكر أن الرد سيأتي قريبا في
شهر يناير لوضع حد لهذه المشكلة التي ترهق الطالب ماديا.
 خطة استالم الكتب التي عمل عليها "عادل العواد"" ،تهاني
المري" .سيتم تطبيقها بإذن هللا الفصل القادم بعد االجتماع
المتكرر مع لولوة عبده إبراهيم – رئيس قسم الكتب الدراسية

ولمعرفة المزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على المحضر
الفرعي.
 فيما يخص قرطاسية طالبات كلية الهندسة .فلقد اجتمعت "أسيل
غسان" مع رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني د .أشرف
محمد سالمة وتم اقتراح حل على أن يتم توفير األدوات في بداية
كل فصل بالتعاون مع قرطاسية  .Tribeبحيث يكون شراء
األدوات بسعر الجملة لتأتي بثمن أقل .ويتكفل الطالب بسعر
منخفض .وسيتم التنسيق الجتماع مع أ.عبدهللا اليافعي ،مدير
قرطاسية  .Tribeرئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني
د.اشرف مع شخصين متخصصين من كلية الهندسة باإلضافة
أسيل غسان كممثل من المجلس التمثيلي الطالبي .لذلك ينبغي
رفع توصية:

" يوصي المجلس التمثيلي الطالبي بتوفير مو ّرد في جامعة قطر
لتوفير أدوات الهندسة ابتداء من الفصل الدراسي القادم لطلبة
تخصص هندسة معمارية وبناء على هذا نرغب باالجتماع مع
إدارة الخدمات الطالبية والمسؤول عن مكتبة  Tribeلالتفاق على
آلية العمل مع المجلس التمثيلي الطالبي ومع رئيس قسم العمارة
والتخطيط العمراني مع شخصين متخصصين من كلية الهندسة".
 اجتمع "نوف المهندي"" ،أسيل غسان"" ،هداية عبدالجبار" مع
د.عمر األنصاري .نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب وتم نقل
إليه المشاكل والمالحظات المتعلقة بقسم ذوي االحتياجات
الخاصة .وأفادهم بأنه سيقوم بالرد عليهم خالل شهر من اآلن
للنظر فيما قاموا بنقله.
 نقل "حمزة اآلغا" و "فاطمة المير" إلدارة الخدمات الطالبية
مقترحات طلبة جامعة قطر لمبنى الخدمات الطالبية الجديد في
اجتماع مسبق وتم عرضه على اللجنة المسؤولة.

 "امتحانات يوم السبت" .الزال العمل ساريا في جمع التوقيعات الهائلة من الطلبة والتيتؤشر ميل األكثرية لرفض امتحانات يوم السبت .وستقوم "تهاني المري" بتلخيص
المعلومات التي قام مختلف األعضاء بجمعها وذكر األسباب .بناء على الشواهد التي
ّ
كحق الطالب بإجازة يوم السبت ،أفضلية أن يكون االمتحان خالل
يراها الطالب
المحاضرة الدراسية نفسها إلخ .خاصة وأن الموضوع قد اتسع حد أن بعض أعضاء
هيئة التدريس يقومون بإعطاء محاضراتهم في يوم السبت .وسيقوم المجلس التمثيلي
الطالبي برفع توصية بعد انتهاء تهاني المري من التلخيص.

 ثمة الكثير من المشاكل الواردة في كلية التربية – بنات  .هذا ما نقلته "هدايةعبدالجبار" بسبب حاجتهم لممثل للكلية وحتى يتم التجهيز النتخابات الفصل القادم
ستقوم هداية عبدالجبار بمتابعة المواضيع الخاصة بكلية التربية بحدود استطاعتها
واألمر نفسه من طرف "أحمد الفريدوني" بسبب تشابه المشكلة نفسها في كلية التربية
– بنين.
 سيتم التنسيق الجتماعين مع د.شيخة المسند – رئيس جامعة قطر: اجتماع مع ممثلي كلية القانون" :أحمد الفريدوني"" ،نوف
المهندي" لنقل مشكالت الكلية لكثرتها.
 اجتماع مع المجلس التمثيلي الطالبي بأكمله.

 أشار "أحمد الفريدوني" أن كلية القانون ستقوم بتعديل معايير التحويل للكلية وذلك لمنحالفرص للطلبة الراغبين في دراسة القانون.

 في المستجدات القادمة سيقوم كل من" :عبدالرحمن جمال عبدالناصر"" ،أسيل غسان"،"جابر كريب" بالعمل على جمع اقتراحات طلبة جامعة قطر فيما يخص مشروع الـ
 . Mobile Appلنقلها للمختصين في قسم الـ  ITلمبادرة القسم بضرورة أخذ آراء
الطلبة ومتطلباتهم.

 تم تحديد أجندة االجتماع القادم للمجلس:








-

مستجدات سابقة
تحديد لجان المجلس التمثيلي الطالبي الفرعية والمهام
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

االجتماع القادم بإذن هللا سيتم تحديده بعد التأكد من تواريخ االمتحانات النهائية
ألعضاء المجلس التمثيلي الطالبي.

