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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
م  .الجازي المري
أمل السويدي
عادل محمد العواد
جابر علي كريب
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
نوف عبدهللا المهندي
عبير جهاد الموسى
الشيماء صالح اليافعي
أحمد عبدالرحمن السعدي
فاطمة حسن المير

اللجنة
مدير إدارة األنشطة الطالبية
منسق المجلس التمثيلي
ممثل كلية الهندسة ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنات )
ممثل كلية التربية (بنات)
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنين)
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)

ممثل كلية الصيدلة (بنات)
الغياب
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
مدير إدارة األنشطة الطالبية
ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنات )

فاطمة عبدهللا مراغي
د .عمر األنصاري
م  .الجازي المري
أسيل غسان مسلم
نوف عبدهللا المهندي
أجندة االجتماع:








مستجدات في مواضيع سابقة
التعريف بالمجلس للدورة القادمة
المواصالت في الفصل الصيفي
مراجعة التوصيات
لوائح المجلس الجديدة
مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:
 -في المستجدات السابقة تم ما يلي:

 المشكلة المتعلقة بالطالب الذي يقوم بالتسجيل بمقرر خارج
جامعة قطر ويترتب عليه متطلب ثاني ولكن الطالب يواجه
مشكلة في التسجيل بسبب عدم اكتمال أوراقه بشأن المعادلة
وإدخال المقرر في النظام ولقد تكفل بهذا الموضوع الطالبة نوف
المهندي والتي ستقوم بتوضيح ما آل عليه الموضوع في االجتماع
القادم.

 تحدثت عبير الموسى عن ضرورة التعريف بالمجلس لطلبة جامعة قطر والمهتمينبترشيح أنفسهم في الدورة القادمة وذلك بسبب جهل أغلب الطلبة بأهمية المجلس ودوره
في الجامعة وعلى هذا أجمع األعضاء على بدء حملة في بداية الفصل القادم وقبل
انتخابات الدورة الثالثة في مارس.
 تناولت الشيماء اليافعي موضوع توفير مواصالت خارج الحرم الجامعي لطالباتالفصل الصيفي خصوصا أن الجامعة ال توفر هذه الخدمة في الصيف مما يتسبب بعدم
قدرة الطالبة على التسجيل أو اضطرارها لتوفير سيارة خاصة أو باص خاص مقابل
مبلغ يكلفها الكثير لذلك سيتم إرسال مقترح إلى أ .خلود العتيبي مدير الخدمات الطالبية
باإلنابة في هذا الشأن.
 بالتعاون مع منسق المجلس التمثيلي الطالبي سيتم تنقيح التوصيات وحصرها بعد العملعلى إعداد كتيّب أو دليل ألعضاء المجلس القادم لالطالع عليه ومتابعة إكمال المهام
الناقصة ومعرفة ما تم االنتهاء منها.

 سيقوم عادل العواد بإرسال لوائح المجلس الجديدة بعد استالمها من العضو السابق أحمدالفريدوني إلى أعضاء المجلس لقراءتها وتحديد وقت اجتماع خاص بالقوانين ألجل
مناقشتها وتصفيتها حتى الصياغة األخيرة ثم إرسالها إلى مكتب نائب الرئيس لشؤون
الطالب.
 في المستجدات األخرى: وصلت عدة شكاوي ألحمد السعدي من طلبة كلية إدارة واقتصاد
بسبب احتكار طلبة كلية الهندسة لمقرر الـ Business Math 2
وحصولهم المستمر على درجات عالية مقارنة بطلبة اإلدارة مما
يتسبب في رفع مستوى االمتحان من قِبل دكتور المقرر وتأثيره
السلبي على طلبة اإلدارة بالرغم من األولوية للتسجيل بالمقرر
لطلبة اإلدارة واالقتصاد كونه إجباري بينما لطلبة الهندسة مقرر
اختياري.
 تقدم بعض الطالبات بشكوى ضد األمن النسائي في المكتبة بسبب
استعجال الطالبات بالخروج من المكتبة قبل موعد الخروج
المحدد والرسمي للعمل للمكتبة وتقرر إرسال إيميل إلى السيد
عماد بشير – مدير المكتبة لتوضيح ما يحدث في الوقت الحالي.

-

تم تحديد االجتماع القادم بإذن هللا تاريخ  00نوفمبر.

