
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U(2010/2011) ولاأل الجتماعمحضر ا 

 
 2/5/2011 التاريخ
 2:00الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 216قاعة  المكان

 
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 سعود الشمري
 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين

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

 ممثل كلية الهندسة أحمد الكواري
 ممثل كلية الهندسة مي فطيس

 ممثل البرنامج التأسيسي هند السويدي
 ممثل كلية القانون آمنة خلفان

 ممثل كلية القانون محمد عبد الحميد
 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان

 ممثل كلية الشريعة دعاء صالح
 ممثل كلية الشريعة عمر وليد

 ممثل كلية التربية حصة آل سعد
 الغياب

 ممثل كلية اآلداب و العلوم عبد الرحمن العبيدلي
 ممثل كلية االدارة و االقتصاد فاطمة العمادي

 ممثل برنامج التأسيسي ابراهيم محمد االول
 
 

U االجتماعأجندة: 
 التعرف على اعضاء المجلس •
 توقعات و اهداف المجلس التمثيلي •
 للقاء الثانيتحديد موعد  •
 تحديد موعد للورشة التعريفية في الفصل القادم •



Uتفاصيل االجتماع 
 

ء المجلس و قام الدكتور عمر االنصاري, نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب بالتعرف على أعضا •
الكليات التي يمثلونها.كما عّرف بالمجلس, أهدافه و مهامه و حث الطلبة على أن تكون أهدافهم منطقية 

 قابلة للتنفيذ ووضع تصور للمجلس و طريقة عمله.و 
مسؤولية المجلس : تحديد حجم المشاكل اذا ترقى الى ظاهرة تحتاج الى عالج أو مشكلة عارضة  •

. لذا على كل ممثل قبل طرح المشكلة للمناقشة, التحقق منها و من صحتها ووضع لطالب معين
 الخطوات التالية و المقترحة لحل المشكالت

 من المجلس التمثيلي مطلوبة من الطرفين للخروج بنتائج أفضلالالشفافية لدكتور على أهمية أكد ا •
 ليكون كمرجع لألعضاءمجددا  ستقوم االدارة بارسال دستور عمل المجلس  •

 
 

Uاالجتماع: توصيات 
 

 15( سيعقد اجتماع ثاني للمجلس قبل االمتحانات النهائية لهذا الفصل في أحد ايام االسبوع الموافق .1
 مايو) بناءا على أوقات فراغ أعضاء المجلس19-مايو

 
ستعقد ورشة عمل تعريفية في بداية سبتمبر الفصل القادم لتعلم أساسيات العمل في المجلس, سيتم  .2

 تحديد موعد الوشة عند استالم الجداول الدراسية من أعضاء المجلس التمثيلي
 
 

U:مقترحات خالل االجتماع 
 

) التي تكون متوفرة news groupمن المقترحات التي عرضها المجلس للتواصل, مجموعات النيوز جروب ( 
على الموقع الخاص بالجامعة. لذا على جميع أعضاء المجلس ارسال البريد االلكتروني الجامعي الخاص بهم في 

 حال تصلهم الرسائل على بريد الكتروني خاص.
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


