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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 األنشطة الطالبيةمدير إدارة  م . الجازي المري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي 
نائب رئيس المجلس، ممثل كلية اإلدارة  صباح ربيعة الكواري

 واإلقتصاد ) بنين(

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  حمزة أسامة اآلغا  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات ( هداية عبدالجبار سعيد

 ممثل كلية القانون ) بنين ( أحمد يوسف الفريدوني  
 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 

 ( ين) بن الهندسةممثل كلية  عادل محمد العواد



 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم
 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر

 الغياب
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب
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 تفاصيل االجتماع:

 

 

ممثل كلية  –نة محمد اللوح أعلن المجلس التمثيلي الطالبي أمر انسحاب العضو ميمو -

وعلى هذا سيتم التحضير  .من المجلس وذلك بسبب ظروف التخرجالتربية )بنات( 

 هللا.بإذن مطلع الفصل القادم انتخابات لعمل 

 

تم النقاش بين أعضاء المجلس في لوائح الجلسات العلنية وكان التعديل على بعض  -

الجامعة عليها ومن ثم سيكون تحديد طرق النقاط ولسوف يتم اعتمادها بعد موافقة إدارة 

 اإلعالن عنها للبدء فيها.

 

في شأن االجتماعات األسبوعية التي يقوم بها المجلس فبإجماع من الجميع اتفقوا على  -

 أن تعود األوقات كالسابق. اجتماعات نصف شهرية ) مرتان في الشهر(. 

 

 

ت الخاصة. حيث قام تحدث أعضاء المجلس عن مشاكل طلبة قسم ذوي االحتياجا -

 المتمثلة كالتالي:الطلبة  مطالبالعضو أحمد الفريدوني بنقل 

  على قسم ذوي االحتياجات الخاصة إبالغ أساتذة المقررات

 بوجود طالب ُمسّجل لديهم لألخذ بعين االعتبار حالته.

  تصحيح المراعاة المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس في

 .الحضور والغيابو  االمتحانات

  إضافية 55% إلى 51زيادة الوقت المعطى في االمتحان من %

 .للوقت المحدد



  وضع بدائل وحلول وخيارات أكثر في شأن المشاريع واألبحاث

وفق ما يتناسب مع وضع الطالب وتمديد  Presentationsوالـ 

 فترة التسليم لألنشطة خالل الفصل الدراسي.

 ل بحيث تحديد معاون من نفس تخصص الطالب طوال الفص

ا بالتخصص لتسهيل  يساعده في الكتابة أثناء االمتحان ويكون ُملمَّ

عملية اإلجابة خاصة إن تطلب االمتحان عمليات حسابية أو ما ال 

يستطيعه أي معاون بسبب اختالف التخصص وعسرة الفهم في 

 يوم االمتحان.

  إعطاء دورات ألعضاء هيئة التدرس ألساسيات التعامل مع طلبة

حتياجات الخاصة خاصة أن أغلبهم يفتقر للسالسة في ذوي اال

 التعامل والمرونة.

  على  البنين يفتقر للموظفينقسم ذوي االحتياجات الخاصة في

أغلبه هم طالب العمل أن حيث  دراية كاملة وخبرة في التعامل

 الجزئي.

 .تعيين أخصائي نفسي ألصحاب هذه الفئة 

 أنشطة الجامعة خاصة  تمنح فُرص لهؤالء الطلبة بالمشاركة في

 أن نشاطهم غير فعال إال فيما يخص قسمهم.

 

رئيس قسم شؤون  –خليل حجي وعلى هذا سوف يتم النظر في عقد اجتماع مع د.إيمان 

إدارة الخدمات الطالبية لنقل  مدير وأ.عبدهللا اليافعي ذوي االحتياجات الخاصة

 المتطلبات والنظر فيه.

 

 

تواجه طالبات كلية الهندسة مشكلة توفر القرطاسية بما يتناسب مع احتياجتهم الدراسية.  -

وما يباع فيها غير مالئم لطالب  باهظة الثمن ذات منتجات.  Tribeحيث أن مكتبة 

أو كلية الهندسة في المكتبة الحالية. جامعي. فأقلها إن ثمة فرصة لتوفير ما يرغبه طلبة 

. ولكن تم وخاصة أن األخيرة ذات أسعار معقولة ر في جامعة قطرفتح فرع لمكتبة جري

اقتراح بأن يتم أوال  رفع توصية إلى عميد كلية الهندسة للنظر في حال إمكانية توفير 

تولى "أسيل غسان" متابعة الموضوع فور االنتهاء من القرطاسية لطلبة التخصص وست

 صياغة الكتاب.



 

طالبي بنقل الشكاوي المتعلقة بالبالك بورد وخدمة يرغب أعضاء المجلس التمثيلي ال -

البنر واألخطاء المتكررة لمعادلة الساعات المكتسبة وإمكانية تحميل تطبيق البالك بورد 

قسم  مدير –على الهواتف الذكية. لذلك سيتم التنسيق لالجتماع بالسيد تريفور مور 

وعلى أعضاء المجلس التمثيلي  .تكنولوجيا المعلومات خالل األسابيع القادمة بإذن هللا

 الطالبي البدء في جمع شكاوي ومالحظات الطلبة لتوصيلها إليه في االجتماع.

 

 

من "فاطمة المير"، "هداية عبدالجبار"، "جابر كريب" بموظفين من قسم اجتمع كل  -

 والتي تمثلت في:العمليات إلدارة ألجل اليوم المفتوح  اقتراحاتهملنقل  العمليات

  ا وللـ  9من ، الوقت: 2102ديسمبر  4األربعاء اختيار يوم صباح 
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  ،توفيرعمل باربكيو Tea Time . 

  إعداد مسابقات وجوائز كأن يحظى الطالب الفائز بموقف خاص

 واحد ألسبوع التدريسألحد أعضاء هيئة 

  السيد.فتح مجال للطلبة باالجتماع مع المهندس عبدهللا 

 .االستعانة بشخصيات مشهورة للمشاركة في الفعالية 

ن في قسم العمليات أنهم سيسعون لعمل ما يمكنه وفق صالحياتهم، حيث أن أعرب الموظفو

اليوم المفتوح سيكون فرصة لتعريف القسم بالطلبة بكلمة من المهندس عبدهللا السيد إضافة إلى 

وثات الخاصة بكل قسم في اإلدارة وأفكار أخرى عرض فيديوهات إلنجازات القسم. وجود الب

ا.  الزال التخطيط فيها جاري 

 

 

وصل على حساب المجلس التمثيلي الطالبي في تويتر شكاوي متعلقة بكثرة وجود  -

العمال في مكتبة البنات خالل األسبوع وساعات الدراسة. وتم المطالبة بتغيير مواعيد 

الفوضى الواضحة من وجود الطلبة في أماكن عملهم لنهايات األسبوع. وكذلك مشكلة 



الطالبات بالمكتبة والعكس. وسيتم مراسلة األشخاص المسؤولين في هذا األمر للنظر 

 في مشكلة كثرة العمال وتحديد المناطق بدقة لفصل الطلبة عن الطالبات في المكتبة. 

 

 تم تحديد أجندة االجتماع القادم للمجلس: -

 

  خالل الفصل الدراسيتوزيع درجات الطالب 

 مشكلة الساعات المكتبية في مبنى البنين بالنسبة للطالبات 

 االستعداد لعمل انتخابات مصغرة 

 من دارة األاعالن يوم االمن والدعوه من قبل إ 

 مستجدات أخرى 
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