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الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

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

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 ( بنين )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )
ممثل كلية القانون ( بنين )
ممثل كلية القانون ( بنات )

عادل محمد العواد
أسيل غسان مسلم
د .عمر األنصاري
عبدالرحمن جمال عبدالناصر
ميمونة محمد اللوح

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

أجندة االجتماع:

 .0مستجدات سابقة لالجتماع مع كل من :مدير الخدمات الطالبية ،عمداء الكليات للشؤون
األكاديمية ،اجتماع تنقيح اقتراحات مبنى الخدمات الطالبية ،وزيارة الكويت
 .3نتائج اجتماع مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية بشأن التوصيات السابقة
"المنحنى"
 .2العمل على عقد اجتماع مفتوح المهندس عبدهللا السيد مع طلبة جامعة قطر
 .4لقاء مفتوح لممثلي المجلس التمثيلي الطالبي مع الطلبة.
 .5مستجدات أخرى

تفاصيل االجتماع:

 تم توجيه شكر من قِبل اللجنة المنظمة للقاء التعريفي ألعضاء المجلس التمثيلي الطالبيوذلك لدورهم الفعال والمساهمة في إنجاح اللقاء .وقام العضو عادل العواد بنقل هذا
الشكر لبقية أعضاء المجلس.
 اجتمع كل من "عادل العواد"" ،تهاني المري" خالل األسبوع الفائت مع مدير الخدماتالطالبية أ.عبدهللا اليافعي للبحث عن طرق لتحسين خدمة تسليم الكتب وذلك بسبب
الزحام المستمر فيها ومشكلة توزيع األرقام .وضّح مدير الخدمات أنهم في قيد تطوير
الخدمة وذلك:
 بزيادة عدد األرقام التي ّ
توزع.
 فرض صرامة بتوزيع الكتب بحسب تقسيم الجدول .كل
كلية في يومها
 استخدام إحدى الوسيلتين لتوزيع الكتب :يدويا مع إلزام
الطالب بطباعة األوراق التي تحتوي على قائمة الكتب أو
بالطلب . Online
تم متابعة العمل مع أ.لولوة عبده ناجي – رئيس قسم الكتب الدراسية ،لنقل األفكار ومناقشة
الحلول والتي رحبت بفكرة نقل مكان تسليم الكتب وبذلك سيتولى عادل وتهاني مهمة إكمال
وضع الحلول لهذه المشكلة وذلك بتقديم حل كامل لمدير الخدمات الطالبية بعد التأكد من
صالحية قاعة ابن خلدون .كما أنهما عمال على استبيان تم العمل على نشره عبر حساب
المجلس التمثيلي الطالبي عبر لجنة التواصل في تويتر وغيره.

 قام ممثلو المجلس بمقابلة عدد من عمداء الكليات للنقاش في شأن معدل التحويل للطلبةوواجهوا مشكلة كون اتفاق أغلب العمداء على الرغبة بالمحافظة على المستوى

األكاديمي للكلية وبأن الكلية تحرص على قبول الطلبة أصحاب المعدالت العالية فأدنى
حتى االكتفاء بالعدد المحدد لهم .على ذلك سيكثف األعضاء جهدهم في وضع حلول
بديلة وصياغتها وتقديمها لجهات أعلى للنظر في أوضاع الطلبة الراغبين بالتحويل.
وبالتحديد سيتابع الموضوع كل من " :أحمد الفريدوني"" ،نوف المهندي"" ،جابر
كريب"" ،حمزة اآلغا".

 فيما يخص اجتماع تنقيح مقترحات طلبة جامعة قطر إلنشاء مبنى الخدمات الطالبيةالجديد والتي وصلت عبر إيميل المجلس وحساب تويتر فسوف يتم توصيلها لقسم
الخدمات الطالبية وعرضها لهم عبر  . Presentationيذكر أن من سيتولى ذلك:
"حمزة اآلغا"" ،فاطمة المير"" ،أسيل غسان"" ،هداية عبدالجبار".

 زيارة المجلس التمثيلي الطالبي للكويت تم تأجيلها بسبب رفض السفارة الكويتيةإصدارة التأشيرة لألعضاء الغير قطريين .وعلى ذلك سوف يتم النظر في إيجاد حل
بدعوة بعض من أعضاء االتحاد الطالبي لجامعة الكويت إلى جامعة قطر .أو تأجيل
الزيارة في إجازة الربيع.

 فيما يخص االجتماع مع د.مازن حسنة ،نائب الشؤون األكاديمية بشأن نظام المنحنىالذي يتبعه أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة .فلقد أ ّكد مجددا بأنه في حال حدوث هذه
المشكلة ألي طالب فمن حقه رفع الموضوع إليه شخصيا مع اسم الدكتور وسيتم حل ما
حدث .لكن األعضاء أجمعوا بأنه من األفضل التواصل مرة أخرى مع د.مازن حسنة
ليقوم بإرسال تعميم وتوضيح ألعضاء هيئة التدريس لتنبيههم في هذا األمر.

 يقوم قسم العمليات  BODبالعمل على تنظيم فعالية يوم مفتوح للطلبة وذلك بالتعريفبالقسم واستقبال استفسارات الطلبة على أن يكون في شهر ديسمبر .وسيتولى "جابر

كريب"" ،هداية عبدالجبار"" ،فاطمة المير" العمل على وضع االقتراحات إلرسالها إلى
قسم العمليات بعد عيد األضحى بإذن هللا.
 أ ُ ّجلت فكرة عمل لقاء بين ممثلي المجلس والطالب .بحيث يجتمع كل ممثل مع كليتهخاصة وأن موعد الجمعية العمومية سيكون في فصل الربيع القادم والجلسات العلنية
ستغطي فكرة اللقاء ريثما يتم االنتهاء من وضع الضوابط عبر اللجنة الداخلية واالتفاق
عليها مع أعضاء المجلس وإعالنها للطلبة المهتمين بحضور اجتماعات المجلس
التمثيلي الطالبي.

 تم تحديد أجندة االجتماع القادم للمجلس:






-

االتفاق على ضوابط االجتماعات العلنية
تقييم مسألة اجتماعات المجلس التمثيلي الطالبي األسبوعية
مشاكل قسم ذوي االحتياجات الخاصة
مكتبة القرطاسية لدى مبنى البنات
عوائق التعامل مع البالك بورد وما يخص الشكاوي المتعلقة فيه
مستجدات أخرى

االجتماع القادم بإذن هللا في تاريخ  33أكتوبر . 3102

