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 قاعة المؤتمرات –مبنى اإلدارة العليا  المكان

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 رئيس الجامعة لشؤون الطالبنائب  د. عمر األنصاري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي 
 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  حمزة أسامة اآلغا  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات ( هداية عبدالجبار سعيد
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري

 ممثل كلية القانون ) بنين ( أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 

 بنين (ممثل كلية الشريعة )  عبدالرحمن جمال عبدالناصر
 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 



 ممثل كلية التربية )بنات( الشيماء صالح اليافعي

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنين( أحمد عبدالرحمن السعدي

 ممثل كلية الصيدلة )بنات( فاطمة عبدهللا مراغي

 الغياب
 الطالبيةمدير إدارة األنشطة  م . الجازي المري

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 

 سابقة في مواضيع مستجدات 

 المقررات الصيفية 

 الدخول للجامعة في اإلجازات 

 آلية الرد على إيميالت المجلس 

 المكافآت 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفاصيل االجتماع:

 

 

تم الترحيب بأعضاء المجلس التمثيلي الطالبي الجدد والتعريف بهم مع أعضاء المجلس  -

السابقين، بعد فوزهم في االنتخابات التكميلية ووّجه األعضاء الجدد بضعة أسئلة تمت 

 اإلجابة عليها لتوضيح فكرة عمل المجلس التمثيلي الطالبي وأثره في الحرم الجامعي.

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

  الجمعية العمومية، فلقد تم تحديد تاريخ انعقادها في في شأن

ا في عملية التسويق 4102مايو  00تاريخ  . والزال العمل ساري 

 القادمة.

 

  نائب الرئيس للحياة  - مسبق مع أ.عبدهللا اليافعيفي اجتماع

من ِقبل أحمد الفريدوني، نوف المهندي،  -الطالبية والخدمات 

تهاني المري في موضوع المساعدات المالية فبحسب ما تم إفادة 

األعضاء فلسوف يتم تعديل شروط التقديم على المساعدات المالية 

وتخفيفها في مقترح جديد ويشمل التعديل طلبة ذوي االحتياجات 

 الشروط. الخاصة وتغيير مسمى "المساعدات المالية" بتغّير

 

 

يواجه أغلب طلبة جامعة قطر مشكلة مع طرح المقررات الصيفية التي يرغبون بها في  -

الصيف، خاصة أن بعض المقررات محتكرة في أحد الفصلين، إما خريف أو ربيع 

ا على المرحلة الدراسية للطالب ويتسبب في تأخره وعلى ذلك سيتم  وهذا يؤثر سلب 

 - نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية –نة التنسيق الجتماع مع د.مازن حس

وأعضاء المجلس: "عبدالرحمن جمال عبدالناصر، عادل العواد، أحمد السعدي، أحمد 

 الفريدوني، الشيماء اليافعي، تهاني المري، نوف المهندي، أسيل غسان، جابر كريب".



 

ونهايات  يطالب طلبة جامعة قطر بتسهيل الدخول للحرم الجامعي خالل اإلجازات -

األسبوع، خاصة ألولئك الذي يحتاجون الجامعة والمكتبة بغرض إكمال المشاريع، 

الدراسة واألبحاث وسيجتمع كل من: "حمزة اآلغا، فاطمة المير، فاطمة مراغي، عبير 

الموسى، هداية عبدالجبار" مع المسؤولين في إدارة العمليات والمكتبة للنقاش في هذا 

 األمر.

 

د على إيميالت المجلس، فاتفق أعضاء المجلس أن يكون الرد من ِقبل نائب آلية الرفي  -

أوال  وهو الذي سيقوم بتوجيه اإليميالت  رئيس المجلس التمثيلي الطالبي عادل العواد

 إلى الممثلين المعنيين في حال ارتباط المشكلة بكلية محددة.

 

للمتميزين من الطلبة في تحدث أعضاء المجلس عن أهمية وجود مكافآت تشجيعية تمنح  -

حال وجودهم في تخصص نادر اإلقبال، أو مكافآة رمزية تعزز عالقة الطالب بما 

يحققه من إنجازات في الجامعة وعلى هذا سيتم االتفاق على مقترح يحمل كافة 

 التفاصيل ليتم رفعه بعذ ذلك للجهة المختصة.

 

 في المستجدات األخرى:  -

 

  الطالبات الخرّيجات لهذا الفصل، نقلت "أسيل غسان" اقتراح

برغبتهم في أن ُينقل حفل التخرج الخاص بالطالبات على الهواء 

مباشرة وكان التوضيح بأن األمر غير ممكن لما قد يتسبب من 

مشاكل وفق العادات المتعارف عليها في المجتمع ولن يتم فتح 

 المجال في هذا الشأن.

 

 

 سيتم االتفاق على األجندة الحق ا -

 .4102 مايو 8بتاريخ االجتماع القادم بإذن هللا   -


