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U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 الجامعة لشؤون الطالبنائب رئيس  د. عمر األنصاري

 مدير/ ادارة االنشطة الطالبية باالنابة وداد الحسينيأ   
 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي

 ممثل كلية اآلداب و العلوم هبة ياسين
 ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ممثل كلية الهندسة مي فطيس
 ممثل كلية القانون آمنة خلفان

 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان
 ممثل كلية اآلداب و العلوم سعود الشمري
 ممثل كلية االدارة و االقتصاد    فاطمة العمادي
 ممثل كلية التربية حصة آل سعد

 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين
 الغياب

 ممثل كلية الهندسة محمد عدنان ابو هليل
 ممثل كلية الشريعة عمر وليد

 ممثل كلية القانون عبد الحميدمحمد 
 

 
U االجتماعأجندة: 

 الموافقة على محضر االجتماع السابق •
 انتخابات االندية الطالبية •
 شؤون طالبية لكلية الصيدلة •
 شؤون طالبية لكلية ادارة و اقتصاد •
 التحضير للجمعية العمومية •
 مستجدات لجنة التواصل •



Uتفاصيل االجتماع 
 

بتخضير االدارة النتخابات االندية الطالبية, على ان تقدم خطة العمل لها في تم اعالم اعضاء المجلس   •
 االجتماع القادم

 بطرح بعض المشاكل التي تواجه طالبات الكلية و منها: قامت ممثلة كلية الصيدلة ايمان رمضان •
o  قواعد الحضور و الغياب في الكلية تتعارض مع القوانين العامة لحضور المحاضرات

حيث تقوم الكلية بإجبار الطالبات للحضور بناءا على رسالة في البريد االلكتروني   للجامعة.
% من نسبة العالمات للحضور و المشاركة 10لى جميع الطالبات. كما يقوم الدكاترة بتحديد ا

 الصفية.
o   خالل مواعيد االمتحانات النهائيةتسليم بعض الواجبات تحديد موعد 
o المشاركات في الجوائز الغير اكاديمية و ذلك لتوحيد االصوات  عدم تشجيع الطالبات لتعدد

 لمرشحة واحدة

رسالة تتضمن ما يتعلق بنسبة الحضور و  بارسالبناءا على ما قدمته ممثلة الكلية, سيقوم مكتب شؤون الطلبة 
 الغياب المخصصة للطلبة و التواصل مع الكلية.

 

 
 بطرح مشكالت متعلقة بتالي: قام ممثل كلية االدارة و االقتصاد •

o مواقف السيارات غير كافية و يجب ابالغ الكلية و الجهات المختصة بهذه االزمة 
o استياء الطلبة من تحديد مواعيد االمتحانات و تسليم الواجبات ما بعد اجازة الربيع 
o دارة عدم توفر الئحات كافية لإلعالنات في مبنى االدارة و االقتصاد.  سيتم التواصل مع ا

 الخدمات االولية لتوفير ذلك.
o  كذلك مشكلة االبواب الزجاجية الثقيلة و التي تشكل خطر على الطلبة بسبب انكسار احدى

 Slide doorsالبوابات من الظروف الجوية اقتراح بديل: بوابات الكترونية متحركة 
 
 

, قاعة ابن خلدون, 2012و ماي 3تم االتفاق على تحديد موعد الجمعية العمومية حيث سيكون التاريخ  •
 ظهرا.  12الساعة 

كما تم اختيار آمنة خلفان للتقديم خالل الفعالية  ( باللغة العربية) و عبد القدوس للتقديم ( باللغة  •
 االنجليزية)

 power point presentation العرض التقديميسيقوم عبد القدوس و فاطمة و آمنة بالعمل على  •

 
 

نور ) باالجتماع باألستاذ عبد هللا حمران لمناقشة موضوع المطوية  –قامت لجنة التواصل ( حصة  •
. كما تم تجهيز محتوى مبدئي للمطوية و ستناقش من قبل اعضاء التي ستوزع خالل الجمعية العمومية 

ائي باإلضافة الى المجلس على البالك بورد ثم ارسالها الى االستاذ عبد هللا حمران لوضع التصميم النه
 عمل لبوستر الخاص بالجمعية العمومية.

 
 
 

 
 غنى الكستي

  منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر


