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 تفاصيل االجتماع:

 

ضوابط نوفمبر أول اجتماع علني للمجلس التمثيلي الطالبي. تم في بدايته توضيح  19 -

الجلسة وشرح أدوار المجلس في اللجان الخاصة بالمجلس والتحدث بشكل مختصر عن 

ا عن الجمعية العمومية والتي  الممثلين الذين يقومون بعمل اللقاءات مع كلياتهم عوض 

 ستكون بإذن هللا في الربيع القادم مع جميع الكليات.

 

 فيما يتعلق بالمستجدات السابقة. فلقد اجتمع كل من: -

 

  "سيقوم كل من "أسيل غسان"، "عبدالرحمن جمال عبدالناصر

بعد تواصل القسم بالمجلس للنقاش في  ITباالجتماع مع قسم الـ 

 . Mobile APPمشروع الـ 

 

 

في مشكلة الساعات المكتبية ألعضاء الهيئة التدريسية في حال ورودها لدى الطالبات  -

دكتور المقرر أو ذهاب الطالب للذهاب إلى حرم البنين للبحث عن  نعند اضطراره

وأقّر أعضاء المجلس مجمال  بأنه ما من أستاذ يلزم الطلبة . لحرم البنات لنفس المشكلة

بالحضور إلى مكتبه في حال وجوده لدى البنين أو العكس. ولكن هذه الفوضى نتيجة 

ة بالدكتور أو لحاجة شخصية كأسئلة ما عدم التزام الطالب بالساعات المكتبية الخاص

قبل االمتحان. أو ألسباب طارئة كفترة الحذف واإلضافة  حين يضطر الطلبة للبحث 

عن الدكتور لضرورة الحصول على توقيعه لرفع السقف في شأن المقررات المغلقة 

 لالكتفاء. وأشار عضو من المجلس إلى أن عدم تواجد بعض أساتذة هيئة التدريس خالل

نائب رئيس الجامعة  إلى د.مازن حسنة الساعات المكتبية لذلك ستتم رفع توصية

 مفادها: للشؤون األكاديمية

" يطالب أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالساعات 

 المكتبية بما يفيد الطالب في قسم البنين والطالبات في قسم البنات".



 

دخول طالبات كلية الهندسة إلى البنين. فوضّحت "أسيل غسان" في إشارة إلى موضوع 

أن المعامل موجودة في البنين فقط مما يفسر اضطرارهن للذهاب هناك وأغلب 

ية الهندسة وحل هذه المشكلة سيكون بانتهاء مبنى كل مقررات الكلية مربتطة بمعمل.

 الجديد الخاص بالبنين بتوضيح مسبق من إدارة العمليات.

 

كان النقاش في هذا األمر بسبب المناظر نقطة قواعد اللبس في الحرم الجامعي. في  -

المخلة المنتشرة في الجامعة وما قد يؤثر على النظام العام إضافة إلى ما يسيء للدين 

وأجمع األغلب على أن التعامل مع من هيئات ومالبس فاضحة ال تليق لبيئة تعليمية. 

 نصح إلى مشادة كالمية وتجاوز ما ال يحق.الفئة الخاطئة صعب حين يصل ال

 

لجنة النظام الجامعي هي المسؤولة عن الحاالت التي تصل إليها لتقوم بتحويلها إلى 

أّكد رئيس المجلس التمثيلي  الجهة المختصة لتطبيق العقاب المختلف وفق ا للحالة.

الطالبي د.عمر األنصاري أن هنالك الكثير من االجراءات التي ُتّتخذ ضد هذه الفئة 

 ويتم تأديبها.

 الحلول التي تم اقتراحها للعمل على تقليل هذه الظاهرة إضافة للعقوبات:

  وثقافة التوجيه  آداب اللبس العامعمل حملة توعية طالبية لنشر

 ة المخطئةوالنصح للفئ

  مخاطبة جهات مختلفة من الجامعة المعنية بالطلبة والزوار

القادمين من خارج الحرم لنشر القواعد العامة لاللتزام بالزي 

 المحتشم

  ترفع توصية لقسم العالقات الخارجية لنشر الضوابط قبل موعد

 أي فعالية في الحرم الجامعي

 في حال وجود  تنبيه الطلبة إلى أهمية استخدام نظام الشكاوي

أن يكون  مشكلة متعلقة في هذا األمر بدل التذمر والتهرب دون

 لهم يد في عالج الموضوع

 



المجلس التمثيلي الطالبي فسوف يقوم كل من: "أحمد  لوائحفيما يخص تعديل  -

الفريدوني" و "نوف المهندي" بوضع قوانين مرنة من شأنها أن تالئم المجلس التمثيلي 

الطالبي ألمد طويل وللدورات القادمة للنقاش في أمرها وإقرارها بإجماع من جميع 

 المجلس بطريقة سلبية.أعضاء المجلس لورود بعض القوانين التي تؤثر على آلية عمل 

 

مسألة امتحانات يوم السبت والمحاضرات اإلجبارية التي تلزم الطلبة بالحضور رغم  -

إال أن أعضاء هيئة التدريس  كونه يوم إجازة من حق الطالب بحسبب قوانين الدولة.

 لسببين:يستغلون هذا اليوم 

 

  سهولة إيجاد وقت موحد لجميع طلبة المجموعات المختلفة

 والكثيرة في العدد

 امتحان موحد 

 

اقترح أعضاء المجلس حلوال  مبدئية بإلزام دكتور المقرر باالمتحان خالل ساعة 

في حال كان االمتحان المحاضرة، وضع أكثر من نموذج بنفس المستوى لالمتحانات، 

يوم السبت فعلى الدكتور إلغاء المحاضرة التي تلي االمتحان وعلى ذلك سيقوم : "عادل 

العواد"، "تهاني المري"، "أحمد الفريدوني"، "هداية عبدالجبار" بعمل بحث يخص هذه 

المشكلة من استبيان وأخذ آراء الطلبة واألساتذة وعمل إحصائية وبالتالي تقدم الحق ا إلى 

 د.عمر األنصاري للتوصل إلى حل. لشؤون الطالب نائب رئيس الجامعة

 

المجلس عن التغير الذي حصل للتقويم في المستجدات األخرى: تسائل أعضاء  -

األكاديمي حيث تم زيادة أسبوع على األسابيع المحددة في التقويم. وتم التوضيح أن 

السبب يعود إلى توحيد اإلجازات ما بين المجلس األعلى للتعليم وجامعة قطر 

ي فاضطرت إدارة الجامعة العمل على ذلك وتنسيق تقاويم السنوات الجديدة الموجودة ف

أسبوع دراسي إضافة إلى أسبوعين  14موقع جامعة قطر بما يكون في كل سنة بمعدل 

 امتحانات وأن زيادة المدة لن تكون إال في هذه السنة فقط.
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