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تفاصيل االجتماع:

 في انتخابات مصغرة ،بدأ فيه المجلس التمثيلي االجتماع حيث قام كل من "صباحالكواري" و "عبدالرحمن جمال" بترشيح نفسيْهما مسبقا لتعيين أحدهما نائبا لرئيس
المجلس التمثيلي الطالبي ،بادر كل من "صباح" و"عبدالرحمن" بإلقاء كلمة انتخابية
قصيرة ومن ث ّم قام بقية األعضاء بالتصويت ،ل ُتعلن النتيجة بفوز "صباح الكواري"
بواقع  9أصوات مقابل صوتين لـ "عبدالرحمن جمال".

 في سؤال وجهّه د.عمر لألعضاء فيما يخص حفل التخرج إذ جرت العادة أن يتم ترتيبأسماء الطلبة بحسب المعدل التراكمي ،فهل من األفضل االستمرار على هذا المنهج أو
ينبغي تغيير ذلك لترتيب الطلبة أبجديا ،وأبدى جميع الممثلين من البنين موافقتهم على
الترتيب بحسب المعدل ،بحيث أنه من الطبيعي أن يُك ّرم الطالب على السنوات التي
قضاها في الدراسة والتحصيل العلمي ،لذلك يملك الطالب صاحب المعدل المرتفع كل
الحق في تكريمه أوال .أما في الجهة األخرى فلقد عارض الممثلين من البنات ذلك
وأشدن بأن الترتيب األبجدي أفضل ،إذ أن الطالب المجتهد سيتلقى أكثر من مناسبة
للتكريم مثل حفل العميد وأنه في يوم التخرج يجمع الكل بمستوياتهم المختلفة لهذا ال

ضرر من الترتيب األبجدي .يُذكر أن آراء ممثلي المجلس ستنقل لألشخاص المسؤولين
عن حفل التخرج.

 تحدث د.عمر فيما بعد عن فكرة "تمديد اليوم الدراسي" لطلبة جامعة قطر .ولقد أجمعالجميع على إيجابية هذه الفكرة لما ستحققه من كثرة طرح المقررات وبالتالي حل
لمشكلة التعارض المستمرة وفي الوقت نفسه ينهي الطالب المزيد من الساعات
المكتسبة.
 في خطوة لدرء الشائعات ،قام ممثل كلية الهندسة "عادل العواد" مع مجموعة منأعضاء المجلس بمقابلة د.مازن حسنة بعد انتشار مقولة بين الطلبة حول إجبار أستاذ
المقرر على أن ال تتجاوز نسبة الحصول على "أ" أو "ب"  %01وأن تكون نسبة
الرسوب  .%21ووضّح د.مازن أن ما يتم تداوله ليس بهذا الشكل وإنما العملية متابعة
رصد درجات بحيث يُطلب تقرير من أستاذ المقرر في حال تجاوز الرسوب المعدل
المعتاد ،أو وجود تضخم على سبيل المثال في الطالب الحاصلين على "أ" .وأنه ما من
شروط إلجبار األستاذ على فرض النسب على الطالب واألمر مقتصر على كتابة
تقرير وملخص عام للتقادير لمقرر معين .أشار أعضاء المجلس لضرورة توعية
األساتذة في شأن توزيع الدرجات واألقاويل التي يتم تناقلها على حساب الطالب.
وتحدثوا أيضا بأهمية معرفة الطالب لحقوقه في الحصول على التقدير العادل وإن كان
الحل في إقامة ندوة للتعريف بهذا الشأن.
 -تم تمديد فترة التقديم للدراسة الصيفية كما اقترح مسبقا العضو "عبدالرحمن جمال".

 فيما يخص عملية إعادة جدولة االمتحانات ،بحيث يتم الحرص على اختيار أيام متباعدةللمقررات الثقيلة ،فلقد أشار د.عمر عنها وصرّ ح بأن العملية في إيجاد حل ال يزال
ساريا.

 قامت لجنة المشاريع الخاصة بالمجلس بالتخطيط إلقامة حفل تكريم األعضاء السابقينمن المجلس التمثيلي الطالبي في وقت قريب جدا لهذا الفصل ،كما أنه ابتداء من
االجتماعات القادمة فسوف تتولى اللجنة الداخلية ترتيب األجندة وتجهيزها قبل
االجتماع وذلك بترتيبها بحسب األولوية ( .تخيّـر  2مواضيع ) .
 تحدث "صباح الكواري" عن موضوع مواقف المكتبة إذ طالب بإيجاد حلول وخاصةمع كثرة اتجاه الطالب لركن سياراتهم على الرصيف مما يتسبب بتشويه المشهد
الحضاري .إذ أشار إلى وجود ما يقارب الـ  211موقف للموظفين في حين أن مواقف
الطلبة ال تتجاوز الـ  .01وأفاد د.عمر بأنه سيقوم بتوصيل توصية الدارة العمليات
مُشيرا بأنه يتم حاليا بناء مبنى متعدد المواقف .وطرحت "أسيل غسان" فكرة عبور
الباصات على المواقف البعيدة ،إذ سيوفر ذلك وقت الطالب في السير من المواقف
وحتى قاعة محاضرته ،خصوصا من مواقف سيارات التأسيسي بنات .واقترحت
"تهاني المري" إعادة استخدام سيارات الغولف مجددا ولقد وضّح د.عمر بأن إيقاف
سيارات الغولف قد كان بسبب إجراءات السالمة ولكن ال مانع من نقل هذه الفكرة
وطالب "عبدالرحمن جمال" بتظليل ممرات البنين مساواة
لألشخاص المسؤوولين،
َ
بحرم الطالبات .تسائلت هداية عن المساحات الفارغة القريبة من مبنى كلية اإلدارة
واالقتصاد ولماذا ال يم استغاللها ،ووضح د.عمر أنها تقع ضمن الخطط المستقبلية.
اقترح بعدها "صباح الكواري" استضافة السيد "عبدهللا سيد" مدير إدارة العمليات،
للنقاش معه فيما يخص التخطيط العام للجامعة من مواقف ومظالت ومباني إلخ وسوف
يكون ذلك خالل االجتماعات القادمة.

 تم االتفاق على تفعيل حساب تويتر الخاص بالمجلس التمثيلي الطالبي من قِبل لجنةالتواصل .وعلى انضمام "صباح الكواري" بصفته نائب رئيس المجلس المجلس إلى
اللجنة الداخلية مع "جابر كريب" و"أحمد الفريدوني".

 تحدث "عبدالرحمن جمال" عن طالب قيد  2101بشأن الساعات المكتسبة حيث أنه فيملف المتطلبات العامة يوجد  02مقرر بمواقع  23ساعة في حين أن طالب الخطط
السابقة وما بعدها فعدد المتطلبات  00بواقع  22ساعة أي أن الفرق يقع في مقرر واحد

بواقع  2ساعات وتقسيم الخطة الدراسية 22 :ساعة متطلبات عامة 02 ،ساعة متطلبات
حرة 02 ،ساعة متطلبات رئيسية 22 ،ساعة اختيارية وإجباري تخصص فيكون
المجموع  021ساعة  .وأشار د.عمر بأنه سيرى في هذا األمر.
 سيتم اإلعداد لدورة تدريبة خاصة ألعضاء المجلس خالل األسبوع القادم ،إضافة إلىتوفير بطاقات تعريفية لألعضاء تحمل أسمائهم كممثلي الكليات.

 تكلم "أحمد الفريدوني" عن فكرة عقد اتفاقيات مع جامعات في الخليج معنية باالتحادالطالبي والمجالس الطالبية والقيام بزيارتها .ونوّ ه عن رغبة اتحاد الطلبة القطريين في
أمريكا وجامعة قطر ورغبة طالب اتحاد الكويتين في جامعة الشارقة بزيارة جامعة
قطر ورحّب د.عمر بالفكرة مشيرا إلى الشروع في تحديد أهداف ووضع خطة من لجنة
المشاريع.
 نبّهت "هداية عبدالجبار" إلى وجود حيوانات فارة من محمية جامعة قطر والتي قدتتسبب األذية للطلبة وسوف يُنظر فيما هو مختص بهذا الموضوع للتأكد من صالحية
حاجز األسالك الفاصل بين المحمية والحرم الجامعي.

 تحدث كل من "تهاني المري" و"حمزة اآلغا" عن ورشة الشكاوي والتي ستعقد قريباإذ أشارا ألهميتها في عملية توعية الطالب وشرح آلية الشكوى الصحيحة لذلك فمن
المهم االلتزام بحضورها.
 ذكرت أستاذة الجازي المري الختيار مقر لممثلي المجلس ( بنات ) وهو مكتب 223في مبنى األنشطة الطالبية بنات بينما ال يزال أمر تجهيز مقر لممثلي البنين جاريا.
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