
املجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر 
محضر اإلجتماع             (الدورة الثالثة) 

الحضور من أعضاء املجلس التمثيلي: 

الغياب: 

 2016-4-20التاريخ 

4:00الوقت 

القبول والتسجيل املكان 

اللجنة االسم 

ممثل كلية القانون، رئيس املجلس التمثيلي أحمد نوح آل ثاني 

ممثل كلية الشريعة، نائب رئيس املجلس التمثيلي محمد علي األبرش 

ممثل كلية القانون آمنه جابر املري 

ممثل كلية الشريعة عبير املوسى 

ممثل كلية اآلداب والعلوم اسامة علي داري 

ممثل كلية اآلداب والعلوم عبدالرحمن محمد العولقي 

ممثل كلية اآلداب والعلوم ُهدى أحمد فخرو 

ممثل كلية اآلداب والعلوم حليمة الخوار 

ممثل كلية الهندسة إيهاب محمد مقداد 

ممثل كلية الهندسة سارة طارق 

ممثل كلية الصيدلة رضوى عبداهلل األنصاري 

ممثل كلية الطب سامر علي هيثم 

ممثل كلية اإلدارة واإلقتصاد جابر العجي 

ممثل كلية اإلدارة واإلقتصاد مريم راشد السليطي 

منسق املجلس أ. أمل السويدي 



أجندة اإلجتماع: 

البرنامج الخاص باملجلس •
اجتماع رئيس الجامعة•
اجتماع املجالس التمثيلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية•
تصاريح مراحب •
إغالق مواقف القبول والتسجيل•
أسبوع الحذف •
ممثلني العلوم•
أوقات االمتحانات النهائية•

تفاصيل اإلجتماع: 
تمت مناقشة البرنامج الخاص باملجلس والذي سيتم التطرق لُه في الجمعية العمومية الثانية، وتوضيح أهم النقاط التي عمل على -

حلها املجلس وتوضيح مقترح املجلس التمثيلي بشكله الجديد والذي يضم مجال للكليات باإلضافة للمجلس التمثيلي الطالبي. 
سيجتمع املجلس مع رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم األسبوع القادم ملناقشته في العديد من األمور التي لم يوجد لها حلول -

إلى اآلن وذلك للتطرق لها فيما بعد فالجمعية العمومية. 
إلتقى رئيس املجلس أحمد نوح آل ثاني باملجالس التمثيلية واإلستشارية بدول الخليج العربية في األمانة العامة واقترح أحمد نوح -

على القائمني في مؤتمر تقدم بدعوة املجالس التمثيلية واإلستفادة من خبراتهم في مواضيع املؤتمر. 
شكوى الطالب من عدم جدوى تصاريح مراحب خصوصاً ألؤلئك الذين يأتون بسيارات ليموزين وال يمكنهم وضع تصريح عليها، -

سيقون املجلس بإجتماع مع املهندس محسن الهاجري ملناقشة األمر وإقتراح مقترحات بديلة مثل تفعيل البطاقة الجامعية لدخول 
وخروج الطلبة أو إستخدام نظام شبيه بالصمة لضمان أن الشخص من منتسبني جامعة قطر. 

إلغاء املحاضرات في آخر أسبوع للدراسة وذلك ليتسنى للطالب املذاكرة إستعداداً لإلختبارات، حيث ال يزال الطلبة بعض -
يأخذون محاضرات جديدة حتى قبل اإلختبار بيومني، سيتم التواصل مع الدكتور مازن حسنة ملناقشة األمر. 

تقدم ممثلني كلية اآلداب والعلوم بمقترح لضرورة تمثيل طلبة العلوم في املجلس التمثيلي الطالبي للوقف على ما يُريدون إيصاله -
حيث أن املجلس فس دورته الثانية والثالثة لم يضم أحد من طلبة العلوم، وعليه اتضح بأن املجلس الطالبي بشكله الجديد 

سيضمن تواجد ممثلني عن كافة األقسام األدبية و العلمية وأن املجلس في دورته الرابعة سيضم طلبة من العلوم. 
طالب عدد من طلبة الجامعة تغيير أوقات االختبارات النهائية التي ستُصادف الساعة الثامنة صباحاً و التاسعة مساًء لكونها أتت -

في رمضان خصوصاً وأن اإلختبار املسائي سينتهي عند الساعة الحادية عشر وُهناك عدد من الطلبة لديهم اختبار في اليوم 
التالي الساعة الثامنة صباحاً، سيجتمع املجلس باألستاذ ناصر املري مدير القبول والتسجيل ملناقشة األمر. 


