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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 االسم اللجنة

 أمحد مملريحممد  ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنني) –يس س مللس 

 أسامة علي دميي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنني)

 جومهر مردف مملري ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنات)

 حل مة علي مخلومي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنات)

 أمحد نوح آل ثاين ممثل كل ة ملقانون (بنني) –ناسب ملرس س 

 ممنة جابر مملري  ممثل كل ة ملقانون (بنات)
 حممد علي مألبرش ممثل كل ة ملشريعة (بنني)

 عبري جهاد موسى  ممثل ملشريعة (بنات)

https://www.google.com.qa/url?url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMI9cOb263-xwIVSX0aCh3ZCg12&usg=AFQjCNG5jh8A1hh2gL7q_E9Y1DNXmGneRA


 مرمي يمشد ملسل طي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد (بنات) 
 جابر مجلربي ملعجي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد(بنني)

 يضوه عبد مهللا مالنصايي  ممثل كل ة ملص دلة (بنات)
  ملغ اب

 ياسر ملقوممسي  يس س قسم مألندية ومملنظمات ملطالب ة باإلنابة

 فاطمة حممد ملعمادي   منسا مللس ملتمث لي ملطاليب 
  إيهاب حممد مقدمد  ممثل كل ة مهلندسة (بنني)

  صف ة مملبايك زيوق  ممثل كل ة ملرتب ة (بنات)

  ساية طايق  ممثل كل ة مهلندسة (بنات)
 

 

 

 

 تفاصيل االجتماع 

 

يكود بعد مالحظة بدأت مللجنة ملدمخل ة مالجتماع بعرض ملالسحة ملدمخل ة للمجلس 
مللس يف ملفرتة مملاض ة مشرية على أحد مألسباب وهي تقصري بعض مألعضاء يف 

إكمال مسوول تهم بشيل تام وقد يعود لل  يف عدم مملعرفة بي ف ة مستغالل قديمتم. 
على بعض ملس اسات مل  بب على كل عضو ماللتامم با  ملدمخل ة ي ملالسحةحتتو و 

 لس وهي كالتايل :ملدمخل إطاي 



 ماللتامم  -
 مجلدية  -
 محلضوي  -

 

 خطوط حمراء 

 عنا ملتصرتات مإلعالم ة دون ملرجوع مر يس س مللس  -
يسمح بعقد مالجتماعات ما مجلهات بدون مخذ مومفقه ولين بب مخطاي  -

مللس ملن يريد أن يرفا مومض ا تابعة للجهة ولل  حىت ال ييون هناك أعضاء 
 . *عدم متفاق أعضاء مللس* تعايض. مثال: مجتماع ما مجلهة أكثر من مرة

 عنا ملتصريح باسم مللس من محلساب مخلاص. -

 

 

 مهام أساسية لكل عضو

 مجتماع ما ملطالب -دمخل مليل ة: مجتماع ما مليل ة  •
ة: كل عضو ميلف مبتابعة موضوع يتم حتديده من قبل مللجنة خايج مليل  •

 ملدمخل ة 

 مملقبل.يف مألسبوع  وزيا مملهام على كل عضوبتمللجنة ملدمخل ة ستقوم 

 



 وتبني عدم ملتعاون يف تناقش مألعضاء حول موقفهم من عدم تعاون مليل ات -
يعاين من مشيلة عدم تعاون مختذ قرمي أن كل عضو وعل ة معظم مليل ات 

ويف . عم دمللس ما مساعد أن يطلب مجتماع مساعد ملعم د لشوون ملطلبة 
س قوم ممثلي كل ة مإلدمية ومالقتصاد باختال موقف لتعاون كل تهم نفس ملس اق 

 عدمه.من 
 

مستخلص مألعضاء مملومض ا مملرمد طرحها يف مالجتماع ملقادم ما ناسب ملرس س   -
 لشوون ملطلبة ملدكتوي خالد مخلنجي وكان أمهها : 

 
 دميمت مجلامعة إو  مملشاكل ما مليل ات -
 مللس  السحة -
 ة مجلامع ة ملبطاق -
 تيرمي مملمثلني يف ملدوية ملسابقة  -
 ميانة وصالح ات مللس ملتمث لي -

 

 

 وقد لامعلى عدم غ اب كل ممثلي مليل ة مال بعذي يس س مللس ملتمث لي  دشد -
 حضوي مالجتماع ممثل ومحد على مألقل .



عن أهم  شهريكتابة تقرير من مللجنة ملدمخل ة  طلب يس س مللس ملتمث لي  -
مالعمال مل  يقوم با مللس، وعل ة ستقوم مللجنة ملدمخل ة بتجه ا تقرير لشهر 

 مجلايي.نوفمرب 

 

طرحت جومهر مملري خمرجات مجتماع مركا ماليشاد مألكادعي وتتلخص يف  -
  ملتايل:

بعد أبدم ملعضو صف ة مست اسها من عدم تعاون مملرشدمت وقلة كفاءتم وخربتم   -
حول مخلطة ملديمس ة وتسج ل مملقريمت مال من مألستالة ودمد مليوميي صرحت 

لطالب هو شرح مخلطة ملديمس ة بشيل أن مهم خدمة يقدمها ميتب ماليشاد 
عام ليل طالب ول س تسج ل مملومد إلم من أكثر ما يعان ه ميتب ماليشاد هو 
 مطالبة مملرشدمت بتسج ل مملومد للطلبة وهذه ل ست من مخلطة مالسرتمت ج ة. 

 
مألستالة ودمد مليوميي مهم مألدومي مل  يقوم با ميتب ماليشاد  بعد طرح -

مألكادعي من شرح طريقة ملتقدمي لتخصصات ومصادي ملتعلم يف مجلامعة 
ومعرفة مخلدمات مملتاحة يف جامعة قطر وتوج ه ملطلبة ملرمكا ملدعم ولإليشاد 

ة وغري ملنفسي ومالجتماعي يف حال تعرض لصعوبات يف مجلومنب مالكادع 
مالكادع ة أبدت ملعضو جومهر مملري يأيها حول أمه ة ميانة ميتب ماليشاد 
مألكادعي يف ح اة ملطالب مجلامع ة مال منه حي تظى باهتمام ومسا يف ملتما 
مجلامعي، وأن ملطالب ال يعلم باألدومي مألساس ة لإليشاد مألكادعي مل تقتصر 



ملديمسة فقط وهذه مشيلة عل ها أن حتل  معرفته على تقدمي ملتوج ه يف مخلطة
ومقرتحت بضروية ملتسويا لألدومي مالساس ة مليتب ماليشاد من خالل 

ملفعال ات بالتعاون ما مليل ات، ويف س اق تابا يدت مألستالة ودمد مليوميي 
من من مملشاكل مل  تومجه قسم ماليشاد عدم تقبل مليل ات ملركا ماليشاد 

تعاون و وضا نقطة ماللتقاء ملم تل مليثري من مملشاكل مل  بالرغم من أمه ة مل
 تومجه كل من ملقسم ومليل ة  . 

طرحت جومهر مملري مشيلة مزدحام مياتب ماليشاد وخصوصا وقت محلذف  -
ومالضافة. جاء يد مألستالة من هذه مملشيلة البد منها ومن هذه من ملتحديات 

 كثرة ملطالب مقابل قلة مملوظفني مل  يومجها مركا ماليشاد ولل  يعود مر
وأضافت من حجم مياتب مملوظفني ال تتحمل كم ة ملطلبة فاملرشدة تلتقي 

بالطالب لالستشاية ويف نفس ملوقت وجود ملطالب مالخرين مما بعل ملطالب 
 يفتقد مخلصوص ة وعدم وجود ملوقت مليايف لالستشاية ملياملة.

فعال ات كحل ومل  تساهم يف مقبال ملطالب بعد مبدمء مألعضاء يأيهم بأمه ة مل -
وسهولة توص ل مألدومي مألساس ة مل  يقدمها مركا ماليشاد ملطاليب، وكان يد 
مألستالة ودمد من ملقسم يقوم بفعال ات مال منه يعاين من عدم ملدعم مملادي مل 

 تقوم بعض ملفعال ات بالهود ملشخصي للموظفني.
ن مملوظف أتالة ودمد مليوميي على ملصع د ملوظ في مألس برأيومختتم مالجتماع  -

ال تصل على ترق ة وهذه مشيلة قد تسهم يف ترمجا ملتفاعل ملوظ في مل 
أبدت تساؤالها مر أي مدى س صبح مملسمى ملوظ في مرشد فقط؟ فالقسم 

 تتاج مر تسلسل وظ في كنوع من مالنصاف ودمفا لتقدمي مألفضل.



 
مملشاكل وغري من مشاكل مخلدمات مر مألستالة ه ا وعل ة س تم توص ل هذه 

 ملعط ة مساعد ناسب يس س مجلامعة للتطوير وملنجاح مألكادعي.
 
 
 

أبدت ملعضو عبري مملوسى ممثلة كل ة ملشريعة مست اسها من عدم مبالغ طالبات ملشريعة 
ود بوجود منتخابات للس وعدم قديتا على مالجتماع ما ملعم د وحبسب يأيها يع

ملسبب مر ملتحفظ، وعل ة تقري أن يتم ميسال مع ل لطلب مالجتماع ما ملعم د ومن مث 
 متابعة مالمر.

 


