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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

االسم
م  .الجازي المري
أمل السويدي
صباح ربيعة الكواري
فاطمة حسن المير
حمزة أسامة اآلغا
تهاني صالح المري
هداية عبدالجبار سعيد
أحمد يوسف الفريدوني
نوف عبدهللا المهندي
عادل محمد العواد

اللجنة
مدير إدارة األنشطة الطالبية
منسق المجلس التمثيلي
نائب رئيس المجلس ،ممثل كلية اإلدارة
واإلقتصاد ( بنين)
ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)
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 الهندسة ( بنين )

أسيل غسان مسلم
عبدالرحمن جمال عبدالناصر
د .عمر األنصاري
جابر علي كريب

ممثل كلية الهندسة ( بنات )
ممثل كلية الشريعة ( بنين )
الغياب
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنين )

أجندة االجتماع:







مستجدات سابقة
توزيع الدرجات لكلية القانون
مستجدات قسم ذوي االحتياجات الخاصة
لوائح المجلس التمثيلي الطالبي
مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:

 فيما يتعلق بالمستجدات السابقة .فلقد اجتمع كل من: قام بعض من ممثلي المجلس التمثيلي الطالبي بلقاءات خاصة
بكلياتهم مع الطلبة وسيقوم كل ممثل بكتابة محضر اللقاء ليتم
رفعه فيما بعد على موقع جامعة قطر وأجْ مع الممثلين أن الوعي
قد زاد في الطلبة وأن فكرة المجلس التمثيلي باتت تتضح لألغلب.
 تحدثت كل من "نوف المهندي"" ،تهاني المري" عن صدفة
لقائهما بـ د .شيخة المسند – رئيس جامعة قطر بعد خروجهما من
اجتماع مع د .مازن حسنة لالستيضاح أكثر عن مشكلة المنحنى
في توزيع الدرجات وطرحت مشكلة النظام الجديد الستالم الكتب
وغالء اإلسعار  .ولقد رحّبت د .شيخة المسند باالستماع إليهما
رغم ارتباطها باجتماع آخر واختصرت كل من الممثلتين
المشاكل العامة التي يواجهها الطلبة وطلبت د.شيخة التواصل
معها عبر اإليميل للتوضيح ومحاولة إيجاد الحلول.

 فيما يخص مستجدات قسم ذوي االحتياجات الخاصة .فلقد تبين بأن المشاكل التي تمذكرها مسبقا الزالت واردة وما من اجراءات متخذة للحل .لهذا سيتم تحديد اجتماع مع
د.عمر األنصاري نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطالب لكل من" :أحمد الفريدوني،
"نوف المهندي"" ،هداية عبدالجبار"" ،أسيل غسان" لنقل ما تم جمعه من معلومات
سابقة وما يعانيه طلبة االحتياجات.
 تحدث "أحمد الفريدوني" عن مشكلة توزيع الدرجات في كلية القانون واألساتذة الذينيقومون بتغيير الـ  Syllabusبعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة ؤتم عرض نتائج

االستبيان من قبل "نوف المهندي" الذي تم بمعاونة "أحمد الفريدوني " وذلك فيما
يخص طول وقت االمتحانات ،صعوبة األسئلة ،محتوى المقرر الكثيف ،الدرجة النهائية
لالمتحان األخير وسوف يتم تقديم كل ما تم جمعه لدكتورة شيخة المسند لمحاولة حل
هذه المشاكل الدائمة في كلية القانون.
 "أحمد الفريدوني" الزال يعمل على تعديل لوائح المجلس التمثيلي الطالبي باالستعانةبأستاذة القانون بعد اتفاق أعضاء المجلس بأن السياسات بحاجة لتعديل وخاصة للطلبة
الذين سيكونون في الدورات القادمة للمجلس التمثيلي الطالبي.
 "نوف المهندي" ستحل مكان "صباح الكواري" في لجنة طي القيد .Reinstatement

 تم تحديد أجندة االجتماع القادم للمجلس:








-

مستجدات سابقة
مشاكل كلية التربية
تحديد اجتماع مع رئيس جامعة قطر د.شيخة المسند
تحديد لجان المجلس التمثيلي الطالبي الفرعية والمهام
مستجدات امتحانات يوم السبت
قرارات رؤوساء األقسام المتعارضة مع عمداء كلياتهم
خطة اللغة العربية في كلية القانون
مستجدات أخرى

االجتماع القادم بإذن هللا في تاريخ  01ديسمبر . 3103

