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 قاعة المؤتمرات –مبنى اإلدارة العليا  المكان

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 المجلس التمثيلي منسق 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  
 والعلوم ) بنات (ممثل كلية اآلداب  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 
 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 

 ممثل كلية التربية )بنات( الشيماء صالح اليافعي

 اإلدارة واالقتصاد )بنين(ممثل كلية  أحمد عبدالرحمن السعدي



 ممثل كلية الصيدلة )بنات( فاطمة عبدهللا مراغي

 الغياب
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري
 مدير إدارة األنشطة الطالبية م . الجازي المري

 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 

 سابقة في مواضيع مستجدات 

  ،أجندة قديمة: مشكلة السائقين والخدم، الزي العام للحرم الجامعي

إجازة أسبوع قبل االمتحانات النهائية، المكافآت للمتميزين 

 والتخصص النادر، الكتب اإللكترونية

 األندية الطالبية 

  االتصال ف كلية اإلدارة واالقتصادمشاكل 

 األمن في الجامعة 

 امتحانات يوم السبت 

 الخدمات الغذائية 

 مشاكل كلية الصيدلة 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تفاصيل االجتماع:

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

  اجتمع بعض من أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي مع إدارة

في صالحية دخول طلبة الجامعة العمليات وقسم المكتبة للنظر 

للحرم في أيام اإلجازات ولقد أبدى الطرفين ترحيبهما بالفكرة 

على أن تقوم حملة توعوية للطبة، فيما يخص "اإلزعاج 

والفوضى" في المكتبة، و"المخالفات المرورية"، إضافة إلى جمع 

فتح الجامعة خالل  أكبر عدد من التواقيع ِمن الطلبة المؤيدين

األسبوع وسيتم رفع توصية في هذا األمر فور االنتهاء من  نهاية

 عمل استبيان يخص هذه المسألة، لُيبعث برودكاست فيما بعد.

 

  نائب رئيس الجامعة  –في اجتماع مسبق مع د.مازن حسنة

للشؤون األكاديمية في موضوع "المقررات الصيفية" فلقد تم 

الوصول إلى قرار بالتواصل مع جميع الكليات ليقوموا بإرسال 

ا بأنه  قائمة للمقررات التي ينبغي طرحها في الصيف بإذن هللا علم 

في اجتماع سابق مع ممثلي القانون تمت الموافقة على معظم 

 القانون لطرحها في الصيف. مقررات كلية

 

 

سيتم تجديد العمل على القيام بحملة تخص السائقين والخدم، والذين يعانون من االنتظار  -

 الطويل في درجة الحرارة المرتفعة في حرم الطالبات.



تم إرسال توصية مسبقة فيما يخص الزي العام في الحرم الجامعي مسبق ا، وفيما هو  -

ا على تحسين الخدمة وستوضح هذه متعلق بالكتب اإللكتروني ة فالجهة المعنية تعمل حالي 

 اآللية في اجتماع قادم.

 

مشروع المكافآت صّوت أغلب أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي على تأييد فكرة تقديم  -

 المتعلق بالمكافآت للمتميزين والتخصص النادر.المالية 

 

األندية الطالبية وخاصة في  أشار عضو من المجلس التمثيلي إلى شروح الترشح في -

المعدل، وكون بعض األندية مختلطة، إضافة إلى عدم قدرة طلبة الماجستير التسجيل 

في األندية وتم تكوين لجنة للبحث في أمور األندية وهم: "أحمد السعدي، حمزة اآلغا، 

 أسيل غسان، هداية عبدالجبار".

 

بنين، مشكلة مع االتصال  –واإلقتصاد يواجه الطلبة المتواجدين في مبنى كلية اإلدارة  -

يحول بين إجراء المكالمات أو تلقيها مما يتسبب بمشاكل كثيرة خاصة ألولئك الذين 

يقضون يومهم الدراسي بـ ُطولِه في الكلية ويصعب عليهم االتصال، وعلى ذلك سيتم 

 ا األمر.إرسال إيميل من المجلس التمثيلي الطالبي إلدارة العمليات لالستفسار عن هذ

 

ا في جامعة قطر، يرغب كل من فيما يخص  - وضع األمن الجامعي والذي يزداد سوء 

أ. أحمد  :"أحمد الفريدوني، حمزة اآلغا، فاطمة المير" االجتماع مع مدير األمن

 لنقل جميع المالحظات والتصرف حيالها. المناعي

 

 موضوع امتحانات يوم السبت ال يزال قيد البحث. -

 

أحمد الفريدوني، فاطمة مراغي إلى لجنة الخدمات الغذائية لمتابعة آخر انضم كل من  -

 المستجدات مع "نوف المهندي" و "حمزة اآلغا" في اجتماع قادم سيتم التنسيق ألجله.

 



في كلية الصيدلة والذي  Make up examsنقلت "فاطمة مراغي" مشكلة عدم وجود  -

ة ليتسنى لها إعادة المقرر من بعد يتسبب بتأخير الطالبة بمعدل ثالث فصول دراسي

نائب رئيس الجامعة  –ذلك. وسيتم الترتيب الجتماع يجمع ما بين د.مازن حسنة 

عميد كلية الصيدلة ، ُيذكر بأن "فاطمة مراغي" ستسعى في  –للشؤون األكاديمية و 

 الموضوع، مع "عادل العواد" و "نوف المهندي" .

 

 

 سيتم االتفاق على األجندة الحق ا -

 .4102مايو  44بتاريخ االجتماع القادم بإذن هللا   -


