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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
أمل السويدي
عادل محمد العواد
أسيل غسان مسلم
جابر علي كريب
حمزة أسامة اآلغا
هداية عبدالجبار سعيد
تهاني صالح المري
أحمد يوسف الفريدوني
نوف عبدهللا المهندي
عبدالرحمن جمال عبدالناصر
فاطمة حسن المير

اللجنة
منسق المجلس التمثيلي
ممثل كلية الهندسة ( بنين )
ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنين )
ممثل كلية القانون ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)

الغياب
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
مدير إدارة األنشطة الطالبية

د .عمر األنصاري
م  .الجازي المري
أجندة االجتماع:







مستجدات سابقة
مكتبة قسم الكيمياء للطالبات
شكاوي الطلبة على أعضاء هيئة التدريس
امتحان السبت – عدم االلتزام
مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:
 في المستجدات السابقة تم ما يلي: في شأن االنتخابات التكميلية فلقد تم تصفية المرشحين لألماكن
الشاغرة بعد انتهاء عملية التسجيل وبإذن هللا يوم اإلثنين  7أبريل
سيكون يوم التصويت وإعالن النتائج من بعدها.

 في اجتماع مع "أمل العطاونة" – رئيس قسم السجالت واألرشفة
مع "نوف المهندي"" ،جابر كريب"" ،عادل العواد" ،تم توضيح
السبب في إصدار إفادة التخرج والذي يطول عادة إلى طول
اإلجراءات التي تأخذها اإلفادة وعملية التدقيق والعودة إلى
الكليات لمراجعة تحصيل الطالب ومعادلة الساعات ويصدف
حدوث ذلك مع إجازة أعضاء هيئة التدريس والذي يتسبب في
تأخير العملية حتى عودتهم وغياب اإلداريين كذلك في الفترة التي
تليها رغم وجود موظفين آخرين إال أن العملية بحد ذاتها تستلزم
أخذ الموافقة من أكثر من جهة وحتى حين عودتهم يبدأ الفصل
الدراسي ويتخلل هذا فترة الحذف واإلضافة حيث أن األولوية
حينها للطلبة المسجلين وحتى ما بعد االنتهاء منهم إلكمال إصدار
اإلفادات.

 نقل "أحمد الفريدوني" المناظر التي تكثر من التحرشات الحاصلة
في الحرم الجامعي عند مواقف القبول والتسجيل إلى مدير األمن
في إدارة العمليات "أحمد المناعي" وأشار كما قد ُذكِر من قبل أن
عدد البوابات تبلغ أكثر من  9بوابات ومن الصعب إغالقها مما
سيتسبب بتعطيل حركة السيارات المتنقلة من مبنى لمبنى واتخاذ
أي إجراء أمني يتطلب أمر من الجهات العليا وسيتم رفع خطاب
إلى د.عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب وإلى

عبدهللا السيد – الرئيس التنفيذي إلدارة العمليات والمرافق
الجامعية مفاده:
" يوصي أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي من دافع الحفاظ على
الحرم الجامعي وفق منظور الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد
السائدة في الدولة ولتخفيف والح ّد من المظاهر التي ال تليق
بالحرم إلى تشديد المراقبة األمنية عند المنافذ المشتركة بين البنين
والبنات في جامعة قطر"

 تشتكي طالبات قسم الكيمياء من قيام أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء بأخذمكتبة القسم أثناء دراستهم للجلوس فيها ألجل الساعات المكتبية كون مكاتب األساتذة
في البنين .وتم إثارة التساؤالت عن أنه ما من ضير وجود الطالبات في المكتبة بوجود
األساتذة وما من سبب يتطلب مغادرة مكتبة الكيمياء بأمر من األساتذة .وستقوم هداية
عبدالجبار بالتواصل مع الشخص المسؤول لحل هذه المشكلة.

 تصل الكثير من الشكاوي من الطلبة في بعض من أعضاء هيئة التدريس وتختلفالشكاوي بطبيعتها لكن أثرها السلبي بالغ على نفسية الطالب والذي يؤثر على مستواه
األكاديمي والبعض يرى أنه في استخدام نظام الشكاوي اإللكتروني ال يأتي بنتيجة
سريعة واستغراق حل المشكلة قد يطول وربما يُعلّق ويبقى الطالب دون مساعدة أو
توضيح .وعلى ذلك سيتم التنسيق لالجتماع" :أحمد الفريدوني"" ،تهاني المري"،
"هداية عبدالجبار" مع الجهة المسؤولة عن الشكاوي الستيضاح العملية التي تتسبب
بكل هذا.

 في أمر امتحانات يوم السبت وعدم التزام بعض من أعضاء هيئة التدريس وإرغامالطلبة الحضور في يوم السبت فنظرا لورود الشكاوي على إيميل المجلس التمثيلي فلقد
تم مراسلة األشخاص المسؤولين وسيتابع "عادل العواد" و"أسيل غسان" الموضوع وما

هو متعلق كذلك في االمتحانات الموحدة وقد سبق النقاش عن هذه النقطة في المحاضر
السابقة.

 طالب أعضاء المجلس بضرورة تفعيل حساب المجلس أكثر في تويتر وخاصة فيتوضيح آلية تقديم طلب إلغاء امتحانات يوم السبت .إذ أن أغلب الطلبة يضعون اللوم
على المجلس لتأخير موعد االمتحانات خالل اليوم ولم يكن من ضمن الحلول في طلب
اإللغاء ذكر هذا الحل وإنما كان االقتراح بعقد االمتحان في وقت المحاضرة نفسه.
 في المستجدات األخرى: نقلت "هداية عبدالجبار" عن تسجيل إحدى الطالبات في تخصص
تربية – أحياء ،حيث أنها تعاني في تسجيل المقررات لعدم
حرص الكلية على طرح ما يلزمها ،إضافة إلى قيام بعض من
اإلداريين باإللحاح عليها لتغيير التخصص وما يقومون به من
تنفير الطالبة وسيتم إرسال إيميل من المجلس لنقل المشكلة
وإرسالها للجهة المسؤولة في كلية التربية.
 نقلت "فاطمة المير" استفسار طالبة من الطالبات التي تم طي
قيدها وترغب بالتسجيل مجددا في جامعة قطر ،عن جهلهم
لتواريخ التسجيل ،غير الموضحة في التقويم األكاديمي وجهل
موظفات التسجيل أنفسهم لعدم تثبيت تاريخ لآلن .وستقوم "فاطمة
المير" بالتواصل مع "ناصر المري" مدير إدارة التسجيل للتبين
في األمر.
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سيتم االتفاق على األجندة الحقا
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