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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
محمد أحمد المري
أسامة علي داري
جواهر مردف المري
حليمة علي الخوار
أحمد نوح آل ثاني
آمنة جابر المري
محمد علي األبرش
عبير جهاد الموسى
صفية المبارك زروق

المسمى
رئيس المجلس
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
نائب رئيس المجلس
ممثل كلية القانون ( بنين )
ممثل كلية القانون ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )
ممثل كلية الشريعة ( بنات )
ممثل كلية التربية (بنات)

اإليميل
ma1204075@qu.edu.qa
od1107425@qu.edu.qa
ja1108103@qu.edu.qa
ha1202652@qu.edu.qa
200703285@qu.edu.qa
aa1106717@qu.edu.qa
ma1209801@qu.edu.qa
aa1201793@qu.edu.qa
sz1206344@qu.edu.qa

جابر الجبري العجي
مريم راشد السليطي
إيهاب محمد مقداد
رضوى عبدهللا األنصاري
عبدهللا حمران
ياسر القواسمي

ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنين)
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)
ممثل كلية الهندسة (بنين)
ممثل كلية الصيدلة (بنات)
رئيس وحدة التواصل
رئيس قسم األندية والمنظمات
الطالبية

ga092113@qu.edu.qa
ma1000371@qu.edu.qa
em1205959@qu.edu.qa
ra1207550@qu.edu.qa
a.hamran@qu.edu.qa
yasser.q@qu.edu.qa

الغياب
أمل السويدي
محمد سعد الخالدي
سارة طارق عبدالرحمن

منسق المجلس التمثيلي الطالبي
ممثل كلية التربية (بنين)
ممثل كلية الهندسة (بنات)

m.amal@qu.edu.qa
ma1305183@qu.edu.qa
sa1000246@qu.edu.qa

أجندة االجتماع:
 التعريف بلجان المجلس انتخاب أعضاء اللجان حسابات مواقع التواصل االجتماع :آلية العمل وسياسات الجامعة إلغاء باصات الطالبات  -مقر ممثلي المجلس (بنين – بنات) العدل في طرح مقررات التخصص-

مستجدات أخرى
 oزيادة عدد ساعات الدوام في المكتبة
 oزيادة الرسوم للطلبة غير القطريين

تفاصيل االجتماع:
 قام العضو محمد األبرش عضو لجنة التواصل بعرض خطة واقتراحات اللجنة اإلعالميةعلى المجلس وتم الموافقة عليها بأغلبية األصوات ومنها:

-

-

-

 أهمية تفعيل حسابات المجلس في التواصل االجتماعي ونشر الفيديوهات
التوعوية حول المجلس والحياة الطالبية.
 اقترح أسامه دراي أن يتم تحديد اشخاص معينين من اللجنة للرد والتفاعل في
كل موقع على حدة.
 تم تحديد أعضاء لجنة التواصل وهم :مريم السليطي آمنة المري ،سارة طارق،
أسامه داري ،عبير الموسى ،محمد علي االبرش.
 انشاء حساب للمجلس على برنامج بريسكوب  ،Periscopeونشر مقطع فيديو
حي ألحد أعضاء المجلس يلخص فيه ملخص كل اجتماع.
 تحديد وقت محدد في كل اسبوع وتصوير أحد أعضاء المجلس لمدة  15دقيقة
يتحدث فيها عن الحياة الجامعية والطالبية.
 أفاد األبرش بأن حساب المجلس على تويتر يتم الدخول إليه من قبل األعضاء
السابقين ،وأكد على ضرورة استالم معلومات الدخول من الفاضلة  /أمل
السويدي وإعطاءها ألعضاء لجنة التواصل.
 اقترح السيد عبدهللا حمران ،رئيس وحدة التواصل أن يتم عقد ورشة عمل حول
إرشادات وسياسات إدارة حسابات التواصل االجتماعي الرسمية في الجامعة.
وعليه سيقوم أسامه داري بالتواصل مع السيد بشر الحمصي من العالقات
الخارجية لتحديد وقت الورشة والتنسيق مع أعضاء اللجنة.
تم تحديد أعضاء لجنة الشؤون الداخلية وهم رئيس المجلس محمد المري ،جواهر المري،
أحمد آل ثاني.
بالنسبة الجتماعات المجلس:
 oتم االتفاق على أن تكون اجتماعات المجلس علنية وذلك ابتداء من االجتماع القادم
بتاريخ  14مايو .2015
 oأقر المجلس أن يكون االجتماع الدوري للمجلس مرة كل اسبوعين حتى انتهاء هذا
الفصل الدراسي ،على أن يتم إعادة النظر في هذا األمر بداية الفصل القادم.
أقر رئيس المجلس محمد المري مراجعة ومناقشة التعديالت التي تمت على الثالث
مسودات لسياسات ولوائح المجلس وتم توكيل هذا المهمة إلى آمنة المري وأحمد آل ثاني.
على أن يتم مناقشتها في االجتماع القادم.
فيما يتعلق بموضوع ألغاء  14باص للطالبات ،قام العضو محمد االبرش بالتواصل مع
أولياء امور بعض الطالبات واتضح أن هناك بعض الطالبات انسحبن من الفصل الدراسي
بسبب إلغاء الباصات .تم االتفاق على:

-

-

-

 oأن تقوم العضوة آمنة المري بالتواصل مع السيد  /أحمد ابراهيم رئيس قسم
المواصالت ( .)44033553 ،ahmd@qu.edu.qa
 oأن يتم إرسال إيميل إلى قسم التسجيل لالستفسار عن عدد الطلبة المنسحبين ألسباب
تتعلق بمشكلة إلغاء الباصات.
ناقش األعضاء أحوال مقر المجلس في كال من قسمي البنين والبنات ،على أن يتم التواصل
مع مكتب نائب الرئيس لشؤون الطالب لطلب:
 oطابعة لمقر المكتب في مبنى النشاط الطالبي (بنات).
 oطابعة وتلفون وكمبيوتر لمقر المكتب في مبنى النشاط الطالبي (بنين).
 oتوفير مكتب لممثلة كلية القانون آمنة المري وممثلة كلية اإلدارة واالقتصاد مريم
السليطي مزود بكمبيوتر وطابعة وتلفون.
 oتوفير مكتب لممثل كلية القانون أحمد آل ثاني وممثل كلية اإلدارة واالقتصاد جابر
العجي مزود بكمبيوتر وطابعة وتلفون.
تمت الموافقة على مسودة لخطاب بشأن تمديد ساعات العمل في المكتبة قدمها نائب الرئيس
أحمد آل ثاني ،على أن يتم إرساله من بريد المجلس إلى مدير المكتبة د .عماد بشير.
ناقش جابر العجي موضوع طرح المقررات في فصل معين وعدم طرحها في فصل آخر،
مما يسبب تأخر الطالب عن التخرج .وبناء عليه:
 oاقترح إيهاب مقداد أن يتم حصر هذه المقررات وعرضها على عميد الكلية.
 oأفاد محمد األبرش بأن هذه المشكلة موجودة أيضا في كلية الشريعة ويتم التواصل
مع مسؤولي الكلية بهذا الشأن.
 oأن يقوم جابر العجي ومحمد االبرش بالتواصل مع الجهات المعنية في كلية اإلدارة
والشريعة ومناقشة الحلول الممكنة والرد على المجلس في االجتماع القادم.
موضوع المقررات الصيفية مع أمل.
أن تقوم لجنة التواصل بإصدار بيان حول موضوع تعديل الرسوم الدراسية للطلبة الجدد
المقبولين ابتداء من خريف  ،2015وعمل مقارنة بجامعات أخرى.
عرض جابر العجي مشكلة االمتحانين النهائيين في يوم واحد ،وتم تأجيل النقاش فيه إلى
االجتماع القادم.
يتم انشاء مجموعة "واتس اب  "Whatsappلجميع أعضاء المجلس باستثناء العضوات
(مريم السليطي ،وآمنة المري ،وحليمة الخوار ،وجواهر المري) على أن يتم إنشاء
مجموعة أخرى خاصة بهن فقط.

سيكون االجتماع القادم بحسب اتفاق أعضاء المجلس بتاريخ  14مايو .2015

