
 

 إدارة األنشطة الطالبية

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

 األول )الدورة الثانية(محضر االجتماع 

 

 3102  أبريل 01 التاريخ

 مساء   0321 الوقت

  اإلدارة العليا Conference Room المكان
 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 الجامعة لشؤون الطالبنائب رئيس  د. عمر األنصاري

 مدير إدارة األنشطة الطالبية  م . الجازي المري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي

 اآلداب والعلوم ) بنين ( ممثل كلية  جابر علي كريب 

 (  ينممثل كلية اآلداب والعلوم ) بن  حمزة أسامة اآلغا 

 اآلداب والعلوم ) بنات ( ممثل كلية  تهاني صالح المري

 (  ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات هداية عبدالجبار سعيد 

 ) بنين (ممثل كلية القانون   أحمد يوسف الفريدوني 

 القانون ) بنات ( ممثل كلية  نوف عبدهللا المهندي 

 ممثل كلية التربية ) بنات ( ميمونة محمد اللوح

 الهندسة ) بنين ( ممثل كلية عادل محمد العواد



 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد ) بنين ( صباح ربيعة الكواري

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد ) بنات (  فاطمة حسن المير

 ممثل كلية الشريعة ) بنين (  عبدالرحمن جمال عبدالناصر

 الغياب

 ال أحد 

 االجتماع:أجندة 

 التعرف على أعضاء المجلس الجدد. -

 تثبيت موعد لالجتماعات خالل فصل الربيع. -

 مناقشة القوانين الجديدة واللوائح. -

 رفع التوصيات -

 

 تفاصيل االجتماع:

 

قام الدكتور عمر األنصاري بالتعرف على أعضاء المجلس الجدد ورّحب بهم في  -

ا إلى أهمية دور األعضاء وما سوف يحققونه في سبيل  الدورة الثانية للمجلس. ُمشير 

 تحقيق مصلحة الطالب ومصلحة الجامعة كونها مصلحة مشتركة بين الطرفين. 

ولهم الدراسية وذلك ليكون كل خميس تم تثبيت موعد اجتماعات المجلس بناء  على جدا -

ا وحتى السادسة. بنظام اجتماع نصف شهري ) مرة كل  من الساعة الرابعة عصر 

 أسبوعين( .



نّوه الدكتور عمر لضرورة االطالع على قوانين المجلس الموجودة في موقع جامعة  -

في كل  قطر اإللكتروني وذلك فيما يخص تقليل النصاب ) عدد المتواجدين من الممثلين

 (، خالفة المجلس في حال تخرج الطالب، الكليات التي ليس لها أي تمثيل.اجتماع

سيتم النقاش فيما يخص اللوائح الداخلية  أشار الدكتور عمر أنه في االجتماع القادم -

للمجلس ألجل تعديلها للسنوات القادمة. وخاصة فيما يضمن المنفعة العائدة على 

 .الطالب

 

للتعديالت المقترحة على السياسات األكاديمية المتعلقة بشئون الطالب، فقد بالنسبة   -

إبريل ووافق  01تمت مناقشتها في اجتماع المجلس التمثيلي الطالبي يوم األربعاء 

 المجلس التمثيلي الطالبي على التوصيات التالية:

ي للمراجعة طالب أعضاء المجلس بأن يتم إرسال أية سياسات للمجلس التمثيلي الطالب -

 باللغة العربية في المستقبل.

أبدى أعضاء المجلس موافقتهم وترحيبهم بالتغييرات المقترحة على السياسات التي تمت  -

)سياسة اإلنذار األكاديمي، سياسة طي القيد ألسباب أكاديمية، سياسة إعادة مناقشتها 

سياسة الحضور  (،Reinstatementالمقررات، سياسة إعادة االنتظام بعد طي القيد )

 في المقررات(

 طالب أعضاء المجلس توضيح النقاط التالية في السياسات: -

في حالة رسوب الطالب في مقرر ما في جامعة قطر، وبعد ذلك نجاح الطالب في  -

اجتياز نفس المقرر في جامعة أخرى وتحويله إلى جامعة قطر، هل سيتم رفع تأثير 

مع مراعاة أن المجلس يوصي برفع تأثير الرسوب عن المعدل التراكمي للطالب؟  

 الرسوب.

بالنسبة لسياسة إعادة انتظام الطالب بعد طي قيد الطالب من الجامعة  -

(Reinstatement كم عدد السنوات المسموح بها للطالب البقاء في الجامعة بعد ،)

 إعادة االنتظام؟

 يوصي أعضاء المجلس بالتالي: -

 كلية ألخرى.يسمح للطلبة المنذرين التحويل من  -

 عدم السماح باحتكار أحد أعضاء الهيئة التدريسية لمقرر ما. -



تثبيت أسماء الهيئة التدريسية في الجداول الدراسية وعدم تغييرها أثناء الحذف  -

 واإلضافة.

توزيع درجات امتحان منتصف الفصل الدراسي على الطالب قبل موعد الحذف  -

 النهائي.

ا  للمجلستم اختيار يوم الخميس على أن يك ا ثابت   مساء   0311الساعة:  .ون موعد 


