
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U(2011/2012)االول  الجتماعمحضر ا 

 
 3/10/2012 التاريخ
 مساءا   3:30الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 208قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 رئيس الجامعة لشؤون الطالبنائب  د. عمر األنصاري

 مدير ادارة االنشطة الطالبية م.  الجازي المري 
 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي
 ن) (بني ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين
 ممثل كلية الشريعة عمر السر

 (بنين)  العلومممثل كلية اآلداب و  سعود الشمري
 ممثل كلية التربية حصة آل سعد
 ممثل كلية الهندسة معتصم مقداد

 ممثل كلية القانون (بنات) آمنة خلفان
 ممثل كلية االدارة و االقتصاد فاطمة العمادي

 الغياب
 

 
U االجتماعأجندة: 

 
 الترحيب و بداية الفصل الجديد •
 مستجدات أعضاء المجلس •
 العمومية و االنتخاباتمواعيد الجمعية  •
 تمديد ساعات العمل •
 مقترح نشرة المجلس •
 مواضيع اخرى •



Uتفاصيل االجتماع 
 

 مستجدا اعضاء المجلس •
الحاليين  و  بأعضائه, سيستمر المجلس أو وصفاءبناءا على تخرج بعض الممثلين , و لعدم توفر بديل 

 هم :
 نور ابو حسنين –: سعود الشمري كلية اآلداب و العلوم 
  :حصة آل سعدكلية التربية 
  :عمر السركلية الشريعة 
 َ :ممثل واحد.كلية الصيدلة 
  :آمنة خلفانكلية القانون 
  :معتصم مقدادكلية الهندسة 
  :فاطمة العمادي –عبد القدوس كلية اإلدارة و االقتصاد 

 
حال استوفت  كما سيتم الواصل مع وصيفة المرشحة السابقة لكلية الصيدلة  لالنضمام الى المجلس في

 بإنهاء عضويتها في المنظمة الطالبية الخاصة بطالبات كلية الصيدلة.   الشروط
 

 
 مواعيد الجمعية العمومية و االنتخابات •

تم االتفاق على عمل اجتماع مصغر منفصل للطالبات , و اجتماع آخر للطالب و ذلك للتعريف 
 ذلك لرفعها للمجلس خالل الفصل الدراسي .بالمجلس و اخذ اقتراحات الطلبة و استعراض مشاكلهم 

في نهاية شهر فبراير, قبل شهر من  المشتركة للمجلس ككل  على ان يكون موعد الجمعية العمومية
 موعد االنتخابات.

 
 تمديد ساعات العمل •

ا و مساء 11تم االتفاق مع قسم العمليات على تمديد ساعات العمل في بعض مرافق الحرم الجامعي الى الساعة 
 ذلك في كل من : 

  بنين –مبنى الهندسة 
 مبنى الهندسة بنات 
 مبنى االدارة و االقتصاد 
  المكتبة 

البحث في المباني المخصصة للبنات عن القاعات و الكافيتريا تم تكليف كل من  فاطمة العمادي , آمنة خلفان ب
 مساءا. 11االنسب لتمديد ساعات العمل بها و توفرها للطلبة الى الساعة 

 كما سيقوم بنفس المهمة كل من ( معتصم مقداد , عمر السر) للبحث في المباني المخصصة للبنين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقترح نشرة المجلس •
قامت كل من ( حصة آل سعد و نور ابو حسنين) بتحضير محتوى النشرة و عرضها على المجلس. و 

ألخذ الموافقة االخيرة على المحتوى, قبل ستقمن بإجراء بعض التعديالت و ارسالها للمجلس مجددا 
 وضع التصميم و توزيعها على الطلبة

 

 

 مقترحات مالحظات / •
o  ابدى بعض اعضاء المجلس استياءهم بعدم التزام بعض من الهيئة التدريسية و الموظفين

 /الموظفات بقانون الزي  الذي عمم  في الجامعة.
o نظام توفير ح ااقتر VNP المخصصة لبعض  و ذلك الستخدام البرامج في قاعات الكمبيوتر

 المواد  في الكلية.
o  في كلية الهندسة 6طلب تخصيص مصلى في ممر 
o  تم طلب زيادة عدد الباصات المخصصة لنقل الطالبات داخل الحرم الجامعي و ذلك لتزايد

 اعداد الطلبة
o اقتراح مشاركة المجلس بشكل فعال في اليوم التعريفي للطلبة الجدد 

 
 

 
 غنى الكستي

  منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر


