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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 الجامعة لشؤون الطالبنائب رئيس  د. عمر األنصاري
 مدير إدارة األنشطة الطالبية م . الجازي المري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي
نائب رئيس المجلس، ممثل كلية اإلدارة  صباح ربيعة الكواري

 واإلقتصاد ) بنين(

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب 
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  حمزة أسامة اآلغا  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري

 ممثل كلية القانون ) بنين ( أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 



 ( ين) بن الهندسةممثل كلية  العوادعادل محمد 
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 ممثل كلية الشريعة ) بنين (  عبدالرحمن جمال عبدالناصر
 الغياب

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  هداية عبدالجبار سعيد 
 التربية ) بنات ( ممثل كلية  ميمونة محمد اللوح
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 تفاصيل االجتماع:

 

 أول نقطة كان النقاش فيها في سياسات اللجنة الداخلية والعمل فيها وتم تلخيص اآلتي: -

تم االتفاق على أن يتم ترشيح مواضيع األجندة  . وضع قوائم األجندة 0
في نهاية كل اجتماع باالتفاق المجمع بين 

 أعضاء المجلس بحسب األولوية: 
 مواضيع أكاديمية  .0
 الخدمات  .4
 مستجدات وما إلى ذلك. .2

يقوم أعضاء اللجنة الداخلية بمراجعة مسودة  . مراجعة المحاضر  4
ات المحضر والتدقيق عليه واعتماد المعلوم

الواردة فيه بعد إرسالها لباقي أعضاء المجلس 
 ومن ثم ُيرفع على موقع جامعة قطر

مادة اتفق المجلس على أن يكون لكل اجتماع  . تسجيل المحضر2
صوتية محفوظة لالجتماعات باعتبارها 

كمصدر يمكن من خالله ألعضاء المجلس 
 العودة إليه. للتوثيق التام.

 

التمثيلي الطالبي على توجيه عقوبة: لفت نظر مع إبعاد العضو اتفق أعضاء المجلس  -

جابر كريب من اللجنة الداخلية واستبدال مكانه بعضو آخر بسبب قيامه بتسريب مسودة 

. وعلى ذلك رشحت الطالبة قبل اعتمادها ورفعها على الموقع  4102 يونيو 6محضر 

داخلية مع صباح الكواري وأحمد نوف المهندي نفسها لتكون العضو البديل في اللجنة ال

 الفريدوني.

 

تقرر أن تكون اجتماعات المجلس التمثيلي الطالبي علنية بحضور الطالب الراغبين  -

بذلك لمجرد المشاهدة فقط. بحيث يحصل الطالب على حق رؤية الممثل الذي قام 

 جامعةته في توصيل صوته إلدارة البالتصويت عليه في االنتخابات األخيرة ومدى كفاء

يتم  سوفإضافة إلى ما يخفى عليه من نقاشات وتوضيحات فيما تخص مصالحه. 

 عالن هذا للطلبة بعد االنتهاء من وضع الضوابط.العمل على إ

 



 

.  2ستكون اجتماعات المجلس أسبوعية بعد تثبيتها ليصادف يوم الثالثاء الساعة  - مساء 

ليتم بعدها اإلقرار  –قبل عيد األضحى المبارك  -أكتوبر  8وهذا القرار تجريبي حتى 

 في فعالية االجتماعات األسبوعية أو النصف شهرية ) كل أسبوعين ( .

 

ات المرفوعة من ِقبل المجلس وذلك بتوكيل تحدث أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتوصي -

 أعضاء المجلس بضرورة متابعتها والعمل على معرفة آخر المستجدات في كل توصية

 .وسيتم تكليف مجموعة من األعضاء متابعة التوصيات في كل اجتماع

 

 

 :بعد رغبة أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي يرفع المجلس توصية مفادها التالي -

جلس التمثيلي الطالبي بتعيين طالب من المجلس كعضو في مجلس األمناء يطالب الم "

لجامعة قطر. يكون له تمثيل باعتباره ممثال  عن طالب جامعة قطر بترشيح يكون من 

 " . أعضاء المجلس أنفسهم

 

% المتعلقة بالمميزين في حفل التخرج. كون هذه 5تناقش طالب المجلس عن قانون الـ  -

الكثير من المتخرجين المجتهدين طوال سنوات الدراسة ووضع نائب رئيس النسبة تظلم 

الجامعة بأن ثمة مراجعة لهذه السياسة وبانتظار التعديالت. وطالب المجلس برفع 

 توصية إلى لجنة مراجعة السياسات والقوانين كما يلي:

جامعة  % لخريجي   5المجلس التمثيلي الطالبي يوصي بإعادة النظر في قانون الـ " 

 قطر بحيث:

  عليه  وما أعلى" 2.5" يكون التمييز على المعدل الذي يحصل

 الطالب عند التخرج وليس بنسبة عدد الخريجين 

 تكريم الطلبة المتميزين في حفل التخرج 

  يظهر التميز في شهادات و إفادات و طاقات الدرجات الخاصة أن

 بالمتميزين. 

 



 للمجلس:تم تحديد أجندة االجتماع القادم  -

 المواقف. مسألة بوابة البنات والبوابة الفرعية للبنين.  مشكلة

ا زيع الكتب، النظام اإللكتروني تو )باعتبارها أكثر المشاكل شيوع 

 بين طلبة جامعة قطر(

  ترتيب زيارة للمجلس إلى جامعة الكويت للتعرف على اتحاد

 الجامعة

  هيكلة اللجان 

 تحديد معدل تحويل التخصص 

  أخرىمستجدات 

 

 . 4102 سبتمبر 42االجتماع القادم بإذن هللا في تاريخ  -

 

 

 

 

 

 

 


