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 االسم اللجنة
 أمحد نوح آل ثاين مثيليرئيس اجمللس الت ممثل كلية القانون )بنني(

 أسامة علي داري ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنني (
 العولقيعبدالرمحن  كلية اآلداب والعلوم )بنني(ممثل  

 حليمة علي اخلوار ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (
 فخروهدى  ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (

 املريآمنة جابر  ممثل كلية القانون ) بنات (
 حممدعلي األبرش جمللس نائب رئيس ا –ممثل كلية الشريعة )بنني( 

 جهاد املوسىعبري  كلية الشريعة )بنات(ممثل  
 رضوى عبداهلل األنصاري ممثل كلية الصيدلة )بنات(

 هيثمسامر  كلية الطب )بنني(ممثل  
 زيد السعديحممد  كلية الرتبية )بنني(ممثل  
 صايف نور أمين  )بنات(كلية الرتبية ممثل  

 جابر اجلربي العجي  ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد)بنني(

 مرمي راشد السليطي  ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد ) بنات (
 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة )بنني(

 سارة طارق  ممثل كلية اهلندسة )بنات(
  الغياب

 السويديأمل  .أ   اجمللس التمثيليمنسق 

 
 



 

 
 جندة االجتماع:أ

 اجتماع رئيس الجامعة 

 هيكلية الجديدة للمجلس الطالبيال 

 مقررات الصيف 

 كلية الهندسة 

 الجمعية العمومية 

 الشبكة الطالبية 

 العيادة الصحية 

 

 
 

 

 

 

 

 

اصيل االجتماع:تف  
استعراضها من قبل سيتم إرسال المحاور للجنة الداخلية حيث ستنظم اللجنة المواضيع حتى يتم -

 المجلس في اجتماع المجلس مع رئيس الجامعة المقرر عقده األسبوع المقبل.

وتمت  تم االجتماع مع العالقات الخارجية لتداول موضوع شعار المجلس التمثيلي الطالبي-

 الموافقة على تغيير شعار المجلس من قبل العالقات الخارجية.

واالتفاق على عدة مالحظات حول الدعاية اإلعالنية.ومو الجمعية العمومية تم عرض بر-  

المسؤولين متابعة تطورات مشكلة العيادة والتي تعاني قصوراً في الخدمات الطبية وعدم تعاون -

الخصوص حيث سيتم تحديد اجتماع مع الدكتور حميد المدفع لحل هذه األزمة. بهذا  

الجديدة حيث استعرضت اللجنة  ليةالداخ فيما يخص موضوع الئحة هيكلة المجلس الطالبي-

مستجدات الالئحة ومناقشتها حتى تتم الموافقة عليها من قبل نائب الرئيس لشؤؤن  الداخلية

 الطالب.

ين يث أنه ال يمكن الجمع بمشكلة تسجيل المقررات في الصيف وتقييد ساعات المقررات ح-

ب الرئيس للشؤون األكاديمية الفصول مع عدم تعارض المقررات حيث سيتم عقد اجتماع مع نائ

 للبت في السياسات األخيرة في موضوع سياسات الصيفي

بعض أعضاء الهيئة التدريسية مع الطلبة وعدم وجود منفذ لحل أو لتسوية هذه  سوء تعامل-

اإلشكالية والتخفيف من حدتها مما يفسد العملية التعليمية عالوة على عدم جدوى التقييم المقدم 



 

بالتفاصيل في  الجامعة لحل هذه اإلشكاليةمن قبل الطلبة وعليه سيتم إرسال كتاب لرئيس 

.الواقعة  

التدريب الميداني خالل فصلي الخريف  للكليات التي ال تسمح بتسجيل التدريب الميداني مشكلة-

والربيع حيث تم االقرار بأن هذه المشكلة يجب أن تثار عند عمداء الكليات فإن لم يكن هنالك 

لنائب الرئيس للشؤون األكاديمية. فاألفضل التصعيدتجاوب   

بيئة تضم المجالس  ي تتمحور أهدافها حول تأسيسمسودة الشبكة للمجالس التمثيلية والت-

.التمثيلية قطر لضمان انتشار فكر الحراك الطالبي وتأثيره في المجتمع  

 
 


