
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U(2011/2012) لثامنا الجتماعمحضر ا 

 
 14/5/2012 التاريخ
 3:30الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 208قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 الجامعة لشؤون الطالبنائب رئيس  د. عمر األنصاري
 مدير/ ادارة االنشطة الطالبية  م. الجازي المري

 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي
 ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ممثل كلية الهندسة مي فطيس
 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان
 ممثل كلية اآلداب و العلوم سعود الشمري
 ممثل كلية االدارة و االقتصاد    فاطمة العمادي
 ممثل كلية التربية حصة آل سعد
 ممثل كلية الهندسة معتصم مقداد

 الغياب
 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين

 ممثل كلية القانون محمد عبد الحميد
 ممثل كلية اآلداب و العلوم هبة ياسين
 ممثل كلية القانون آمنة خلفان
 كلية الشريعةممثل  عمر السر

 
 

U االجتماعأجندة: 
 الموافقة على محضر االجتماع السابق •
 الجمعية العمومية تقييم •
 / التحضير للسنة القادمة امكانية االجتماع خالل فصل الصيف •
 مواضيع اخرى •



Uتفاصيل االجتماع 
 

 تقييم الجمعية العمومية •
طالب و طالبة, قد يعود السبب الى االعالن أو قلة وعي الطلبة  25الحضور كان ضعيف لم يتجاوز ال

بالمجلس , ثقافة البرلمان و دور الجمعية العمومية التي تقوم على استعراض ما تم نقاشه في المجلس 
 بة الجامعة. في المرحلة السابقة, مناقشتها مع الطلبة و أخذ آراء و استفسارات و اقتراحات طل

 قام بالحضور عدد بسيط من الطلبة, بعضهم للتعرف على المجلس و دوره و البعض اآلخر لالنتقاد. 
 

 التحضير للسنة القادمة •
 سيتم تحديد فيما بعد امكانية االجتماع بناءا على تواجد اعضاء المجلس. 

المؤهل من انتخابات السنة  اعضاء من المجلس, و بناءا عليه سيتم اختيار المرشح الثاني 3سيتخرج 
 الماضية.

 
  من المواضيع االخرى •

o  طلب السماح لطلبة الجامعة بالبقاء في الحرم الجامعي لفترة زمنية اطول. يترتب  مناقشة تم
 على ذلك توفير احتياجات الطلبة و الخدمات الالزمة و منها: 

 الكافتيريا 
 االضاءة 
 االمن و البوابات 
 المواصالت الى السكن 
 تبة المراجع في الكلية التربيةمك 
 خدمات الطباعة و التصوير 
 المختبرات 
 بعض الصفوف الدراسية 
 مركز التعليم المستمر 

تم اضافة الطلبات الى الكتاب المرسل الى د. حميد المدفع , نائب رئيس الجامعة يس
 للشؤون المالية 

o بعض  بإدارتهاوك يقوم وافق المجلس على فكرة انشاء حساب في تويتر و صفحة على الفيس ب
كما ستقوم مدير االنشطة  اعضاء المجلس  و ذلك لزيادة تواصل المجلس مع طلبة الجامعة. 

الطالبية ( الجازي المري ) بمتابعة موضوع تفعيل منتدى خاص بالجامعة قد تم انشاءه في الفترة 
المنتدى و  ةجلس ال داراعضاء من الم 3أو  2الماضية لكن لم يتم تفعيله الى اآلن. سيتم تحديد 

 تقسيمه.
o سيتم اصدار بطاقات تعريفية باعضاء المجلس و تسليمها لهم في االجتماع القادم 

 
 

 غنى الكستي
  منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر


