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 االسم اللجنة
 أمحد نوح آل ثاين يسيس اللس التمثيلي ممثل كلية القانون (بنني)

 أسامة علي دايي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 العولقيعبدالرمحن  كلية اآلداب والعلوم (بنني)ممثل  

 حليمة علي اخلواي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 فخروهدى  ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 حممدعلي األبرش ناسر يسيس اللس  –ممثل كلية الشريعة (بنني) 
 يضوى عبداهللا األنصايي ممثل كلية الصيدلة (بنات)

 هيثمسامر  كلية الطر (بنني)ممثل  

 جابر اجلربي العجي  ممثل كلية اإلداية واالقتصاد(بنني)

 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

  الغياب

 أمل السويدي . أ  اللس التمثيليمنسق 

 ساية طايق  ممثل كلية اهلندسة (بنات)
 زيد السعديحممد   كلية الرتبية (بنني)ممثل  
 املوسىعبري جهاد   (بنات)كلية الشريعة ممثل  
 صايفنوي أمين   كلية الرتبية (بنات)ممثل  

 مرمي ياشد السليطي  ممثل كلية اإلداية واالقتصاد ( بنات )
 
 
 
 جندة االجتماع:أ



 اجتماع لجنة المرافق والمنشآت والسالمة المرورية •
 مشاكل التغدية في كلية الطب  •
 العيادة الصحية •
 مالحظات حول المكتبة •
 مرور الطالبات في الشوارع الداخلية للجامعة •
• IT 

 
 
 
 
 
 

اصيل االجتماع:تف  
 

اجتماع لجنة المرافق والمنشات والسالمة المرورية -  
مع رئيس المجلس و ا. محسن الهاجري  ۲۱/۳/۲۰۱٦االجتماع كان يوم االثنين 
العليا  اللجنة لجنتين والصحة والسالمةلجنة البيئة  ا. موضي ال شافي ضمت

 مهمتها السالمة المرورية واللجنة التنفيذية: لجنة سالمة المختبرات.
اتهم إضافة إلى وطلبت اإلدارة من المجلس المساعدة في توضيح للطالب اسهام

ذكر احتياجات الطلبة وطالب المجلس أن يتم تقديم خدمات أفضل واقترح عليهك 
رئيس المجلس العديد من االقتراحات من بينها إنشاء مقرر خاص للسالمة 

المرورية يمكنهم من االستفادة من بحوث الطلبة والتعاون معهم وتثقيفهم وكذلك 
معية لطالب السنة األولى حتى يضيفوا أن تنضم اللجنة إلى مقرر مهارات جا

إضافته.للطلبة الجدد ما يودوا   
كلية الطب ومشكلة المطعم.-  

مع معاناة طلبة الطب في عدم وجود مطاعم أو مقهى في لقاء ممثل الطب مع ا. 
وأوضحت ان المبنى غير مصرح له وأتى الدفاع  الطالبية،دينا عن قسم االغذية 

المدني وتمت الموافقه وإعطائهم تصريح بإمكانية فتح مقهى او كافتيريا فالمبنى، 
اوضحت ا. دينا بأن ُهناك اشكالية في ابرام عقود اآلن وان هذه المشكلة حلها بيد 

 رئيس الجامعة.
كان االجماع تم سؤال طالب الكلية من قبل ممثلهم اي مقهى تردون و

 على"مقهى كوستا".
العيادة: مشكلة العيادة عند البنين وعدم فتحها باإلضافة إلى منع المرضى من  -

استخدام الثالجة للحفاظ على اوديتهم وطلب العيادة منهم وضعها في "ثالجة 
الكافتيريا"، الى غيرها من المشاكل المختلفة قام المجلس بعمل استبيان لمعرفة 

م االجتماع مع المعنيين باألمر لحل االحتياجات بالعيادة الصحية وعلى هذا سيت
  المشكلة.



المكتبة: اجتمع ممثل اآلداب والعلوم عبد الرحمن العولقي مع مدير المكتبة د.  -
ليالً، وابدى  ۱۰عماد بشير، وطلب تمديد ساعات عمل المكتبة يوم السبت حتى 

ع مدير المكتبة رفضه لعدم وجود االمكانيات "موظفين"، واوضح بأن سيجتمع م
 د. مازن لرفع الطلب.

* مستجدات المكتبة : شكوى عن عدم التسويق الجيد لإلمكانيات الكبيرة التي 
ُتقدم من ِقبل المكتبة، وعدم معرفة الطالب لهذه الخدمات خاصة البرامج التي ال 

تطلب مراجع بحثيه، باإلضافة الى الخدمات االخرى مثل غرفة الرسائط 
 المتعددة والتعلم عن بعد.

شكوى عن ان الصفحة التي تنقل الطالب في محرك بحث موقع مكتبك جامعة  *
 ستطيعون التعامل معه لكونه باللغةقطر ليس بمستوى الواجهه وانُه معقد وال ي

 ان الجامعة ُتدرس برامجها باللغة االنجليزية، حيث طالبوا بتعريبه ما دام
تياري الي مستخدم العربية، من خالل اضافة خيارين اللغة وجعل االمر اخ

 للموقع.
مرور الطالبات في الشوارع: أوضحت ممثلة كلية الهندسة سارة طارق بأن  -

هناك مشكلة في تعامل االمن في الحرم الجامعي مع عبور المشاة، حيث ان ال 
يتم تجميع الطالبات ومن ثم ايقاف السيارة، بل يتم ايقاف السيارة عند مرور كل 

 طالبه على حده.
طالبات ومن ثم  ۱۰لول المقترح: جسور مشاه، اشارة مرور، تجميع من الح

 ايقاف السيارة.
- it: وتنزيلها من قسم تكنولوجيا المعلومات لبعض  عدم وجود برامج المطلوبة

تقرر جمع أكبر عدد من  واالحصاء واالعالم وقدالتخصصات، مثل العمارة 
 لمختصالبرامج التي يحتاجها الطلبة ورقع الطلب للقسم ا

 
 


