
 

 

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

 ( الدورة الثالثة ) السابع عشرمحضر االجتماع 

 

 

 التاريخ 25-2-2016
 الوقت اً مساء 5:00

 المكان القبول والتسجيلمبنى 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.qa/url?url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMI9cOb263-xwIVSX0aCh3ZCg12&usg=AFQjCNG5jh8A1hh2gL7q_E9Y1DNXmGneRA


 

 

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي :

 

 االسم اللجنة
 أمحد نوح آل ثاين يسيس اللس التمثيلي ممثل كلية القانون (بنني)

 أسامة علي دايي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 حليمة علي اخلواي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 آمنة جابر املري ممثل كلية القانون ( بنات )

 حممدعلي األبرش ناسر يسيس اللس  – ممثل كلية الشريعة (بنني)
 جهاد املوسى عبري ممثل كلية الشريعة ( بنات )

 جابر اجلربي العجي  ممثل كلية اإلداية واالقتصاد(بنني)

 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

  الغياب

 أمل السويدي . أ  اللس التمثيلي الطاليبمنسق 
 ساية طايق  ممثل كلية اهلندسة (بنات)
 يضوى عبداهللا األنصايي  ممثل كلية الصيدلة (بنات)



 مرمي ياشد السليطي  كلية اإلداية واالقتصاد ( بنات )ممثل  
 

 

 

 

 

 جندة االجتماع:أ
 المجلس األكاديمي •
 االنتخابات التكميلية •
 المجلس االستشاري •
 تنظيم اللجان داخل المجلس •
 لقاء مع وزارة الشباب والرياضة •

 
 
 
 

اصيل االجتماع:تف  

حيث يضم  األكاديمياستهل األعضاء االجتماع بموجز عن اجتماع المجلس  -
والذي سبق وعقد في يناير حيث  العمداء المساعدين للشؤون األكاديمية لكل كلية

 وهي:تمت مداولة أهم المحاور 
  الدراسة الليلية: هنالك خطة التاحة الفرصة أمام الموظفين من خالل فتح

مقررات بأوقات مناسبة حيث أن هذا األمر قابل للدراسة ألنه كانت 
 تجربة سابقة للجامعة.هنالك 

  أسبوع ما قبل االمتحانات: استجابت بعض الكليات للمقترح على إجازة
 والبعض اآلخر كان قد طبق هذا المقترح مسبقاً. رأسها كلية الهندسة

 األقسام وقسم المتطلبات  بعض المالحظات حول تعارض أهداف رؤساء
 العامة.

  والكليات.االشكالية في وضع الجداول بين قسم الجداول 



تقرر فتح باب وإجراءاتها،  السير في الترويج لالنتخابات التكميليةعملية لمتابعة  -
ساعة بالنسبة لكلية الطب وذلك لفتح  ۲٤الترشيح استثناءاً من شرط اجتياز 

 المجال بشكل أوسع أمام الطلبة للتقديم.
طالبية تمت مناقشة إعالن إدارة األنشطة حول المجلس االستشاري للخدمات ال -

والتي من الممكن أن تتعارض مع اختصاصات المجلس وعليه تقرر إرسال 
 تعارض هذه اللجنة استيضاحي للبدء في مناقشة األمر وتفاصيلبريد 

 المجلس.واختصاصات 
تم االتفاق على إنضمام العضو يخص لجان المجلس التمثيلي الطالبي وفيما  -

، وسيقوم إيهاب بالعمل الداخلية للمجلسإيهاب مقداد ومريم السليطي إلى اللجنة 
وسيتولى كل من محمدعلي األبرش وعبير الموسى  لجنة الفعاليات, أجندة على

وستقوم اللجنة الداخلية بحصر لجان المجلس واللجان األخرى  ،لجنة الشكاوى
 وعمل قائمة بالمواضيع التي تم تداولها. لضمان سير العمل بشكل صحيح

 لالئحة الداخلية للمجلس.للعمل على امتابعة  -
 عمل لقاء مع وزارة الشباب والرياضة.مقترح  -


