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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 التمثيليمنسق المجلس  أمل السويدي 

 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 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 ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 
 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر

 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 
 ممثل كلية التربية )بنات( الشيماء صالح اليافعي

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



 ممثل كلية الصيدلة )بنات( مراغيفاطمة عبدهللا 
 الغياب

 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري
 مدير إدارة األنشطة الطالبية م . الجازي المري
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 ممثل كلية القانون ) بنين ( أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 

 سابقة في مواضيع مستجدات 

 العيادة الطبية في مبنى العلوم 

  فعاليات الجامعة 

 التخطيط لحملة الخدم والسائقين 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفاصيل االجتماع:

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

 

  مايو، وستقوم لجنة الجمعية  00تاريخ كانت الجمعية العمومية في

العمومية باالجتماع في موعد سيتم إرساله لألعضاء الراغبين في 

 المشاركة أو بإرسال إيميل لتوضيح أية مالحظات لتقييم التجربة.

 

 مدير إدارة التسجيل  –أ. ناصر المري  في اجتماع مسبق مع

التسجيل المبكر لهذا العام، فلقد كان  تأجيل لالستفسار عن سبب

ثمة التوضيح لتهاني المري وعادل العواد ونوف المهندي بأن 

وبأن هذا األمر سيتسبب بفقدان بيانات  Bannerعملية تحديث للـ 

 التسجيل والمقررات إن قام الطالب بالتسجيل.

 

  في اجتماع مع قسم الخدمات الغذائية فلقد تم نقل المالحظات إلى

. على أن يتم رئيس قسم التواصل الطالبي –خلود العتيبي أ.

مساعد رئيس نائب التنسيق الجتماع أخير مع أ.عبدهللا اليافعي 

ويذكر أن أحمد السعدي قد أبدا  الجامعة للحياة الطالبية والخدمات

 رغبته باالنضمام لهذه اللجنة.

 

 اجتمع كل من أحمد الفريدوني وحمزة اآلغا مع أحمد المناعي 

مدير األمن في الجامعة حيث قام األخير بتوضيح عدم وجود 

الصالحيات التي من شأنها أن تحّد من أمر انتشار المعاكسات 

والتصرفات غير األخالقية في الحرم الجامعي وعلى ذلك سيتم 

الترتيب الجتماع مع د. شيخة المسند رئيس جامعة قطر للنظر 



في البحث عنه دون  في هذا األمر. خاصة أن الموضوع قد طال

  أي نتيجة تذكر.

 

 

نقلت "فاطمة مراغي" المشكلة المستمرة في العيادة الطبية بكلية اآلداب والعلوم والتي  -

في أغلب أوقاتها تكون مغلقة أو تفتقر للكثير من األدوات العالجية وتوجيه الطالبات 

سافة تعتبر متعبة المتضررات للذهاب إلى العيادة الرئيسية والتي تبعد عن الكلية م

لطالبة في حالة حرجة أو حتى في حال االتصال بسيارة العيادة للنقل والذي قد يستغرق 

ا طويال  إلغاثة الطالبة. أشار أعضاء المجلس لضرورة وجود عيادة مفّعلة في  هذا وقت 

كل كلية وعلى ذلك ترغب فاطمة مراغي وأحمد السعدي االجتماع مع الخدمات األولية 

 ذه السلبيات المتعلقة بالعيادة.لنقل ه

 

في شأن فعاليات جامعة قطر. فاألمر في هذا الموضوع يفتقر لبعض المعلومات للتأكد  -

من الجهة التي تمنع الكليات وأقسام الجامعة باالحتفال بعدة فعاليات، بحيث كل كلية 

االجتماع  على حدى أو بالطريقة التي يراها أي قسم مناسب، لذلك تنقل هذه النقطة حتى

 القادم. 

 

تعمل "الشيماء اليافعي" على تفعيل حملة الخدم والسائقين بالتعاون مع األندية بوضع  -

 مخطط، وستساعدها في ذلك فاطمة مراغي .

 

 

"تهاني المري" "عادل العواد" "أحمد السعدي" "نوف المهندي" سيجتمعون مع أ.عبدهللا  -

الخادمات وبقائهن طويال  في الشمس دون السيد للنظر في إيجاد حل لمشكلة  وجود 

 السماح لهن بالدخول للحرم الجامعي.

 

 



 في المستجدات األخرى: 

  سيجتمع كل من "أحمد السعدي" و"فاطمة المير" مع عميد كلية

اإلدارة واالقتصاد للبحث في موضوع رغبة طلبة الكلية بالتسجيل 

 في مقررات التخصص خارج قطر.

 لتمثيلي الطالبي على منح "جابر كريب" أْجَمع أعضاء المجلس ا

ا لغيابه الذي وصل  ممثل كلية اآلداب والعلوم فرصة أخيرة نظر 

إلى خمس مرات وذلك يخالف سياسة المجلس التمثيلي الطالبي 

 ويؤدي إلى فقد عضويته وسيتم إرسال إيميل تنبيه له.

 

 

 

 سيتم االتفاق على األجندة الحق ا -

 .2102 يونيو 0االجتماع القادم بإذن هللا  بتاريخ  -

 


