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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 إدارة األنشطة الطالبيةمدير  م . الجازي المري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي 
 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب

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

 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 
 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 

 ممثل كلية التربية )بنات( الشيماء صالح اليافعي

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير
 ممثل كلية الصيدلة )بنات( فاطمة عبدهللا مراغي



 الغياب
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنين( أحمد عبدالرحمن السعدي
 

 أجندة االجتماع:

 

 

 مستجدات سابقة 

 انتخابات الدورة الثالثة 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفاصيل االجتماع:

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

 

  بعد إرسال بريد إلكتروني من أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي

نسق متطلبات الجامعة م –إلى المحاضر جيفري ميلير 

واإلنسانيات في موضوع تغيير أوقات االمتحانات المتأخرة 

للمتطلبات حيث قام األخير بالترحيب بالفكرة طالما ال تتعارض 

مع إدارة الجامعة ولذلك سيقوم المجلس بإرسال رده إلى د. مازن 

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الستيضاح  –حسنة 

 المشكلة. المسار لحل هذه

  تلقى حساب المجلس التمثيلي الطالبي في تويتر شكوى متعلقة

بطلبة التوظيف في قسم ذوي االحتياجات الخاصة والذين 

تعرضوا للتأخير في صرف رواتبهم للمرة الثانية وقامت "تهاني 

مساعد نائب رئيس الجامعة  -المري" باالجتماع مع أ. هيا العطية 

بحدوث لبس أهمه تغيير والتي أفادت  للتطوير والنجاح الطالبي

رئيس قسم ذوي االحتياجات الخاصة إضافة إلى عدم تواصل 

ا لالستفسار عن األمر خاصة أنه سبق  طلبة التوظيف شخصي 

حدوث تجاوزات من ِقبل طلبة التوظيف بزيادة عدد ساعات 

عملهم مما استدعى التأخير والتدقيق على مثل هذه األمور 

ا لهم بإذن هللا.وستصرف الرواتب ق وذكرْت كذلك برغبة قسم  ريب 

ذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مع أعضاء المجلس الطالبي 

الستقبال اقتراحاتهم ومالحظاتهم لتحسين القسم وخدماته وستقوم 

"نوف المهندي" بإيصال ما كان من المجلس باعتبارها الممثل 

 المتابع سابق ا لمشاكل ذوي االحتياجات الخاصة.

  نائب رئيس  –اجتمعت "الشيماء اليافعي" مع د. مازن حسنة

الجامعة للشؤون األكاديمية لتنقل له مشاكل كلية التربية سواء من 

طرح المقررات والخطط األكاديمية وحتى لصعوبة التواصل مع 

المسؤولين في الكلية فقام الدكتور بالتواصل مع د. يحيى النقيب 



لالجتماع مع ربية للشؤون األكاديمية مساعد العميد في كلية الت –

الشيماء اليافعي والتي بدورها نقلت للدكتور ما سبق نقله وطلب 

منها إرسال بريد إلكتروني يشرح المشكالت بشكل تفصيلي ليقوم 

 بطرحها في اجتماع مستعجل يوم األحد  وسيوافيها بالمستجدات.

 .فاطمة  اجتمع كل "فاطمة المير" و "الشيماء اليافعي" مع د

مدير مركز الطفولة المبكرة لنقل فكرة إنشاء  –المعضادي 

حضانة لألطفال وسبق ذكر التفاصيل في المحضر السابق حيث 

وضحت الدكتورة بصعوبة ذلك في الوقت الحالي للتأخر المعتاد 

الذي يأخذ مجراه في الجامعة كمركز الطفولة المبكر والذي 

لتنفيذ لكنها ستقوم بوضع استغرق ما يقارب العشر سنوات حتى ا

 هذه الفكرة ضمن الخطط المستقبلية.

  وصل لبريد المجلس اإللكتروني شكوى من طالبة في كلية اآلداب

ا  والعلوم عن مقرر الكيمياء التحليلية المقتصرة على عدد قليل جد 

ا وتغلق بسرعة فقام "جابر  للطالبات والتي يتم طرحها فصلي 

رئيس قسم الكيمياء  –كريب" بالتواصل مع د. هالة العيسى 

إجباري  مقرر يلزمه معملوعلوم األرض والتي وضحت بأن ال

تحمل إال مقاعد محدودة يوعدد المعامل في الكلية ال  مع النظري

ولكن في حال كانت الطالبة على وشك التخرج أو إن شّكل لها 

المقرر مشكلة في التأخر ضمن الخطة الدراسية فلها الحق 

ا لدكتورة  هالة وستقوم بمساعدتها بكل رحابة بالذهاب شخصي 

 صدر.

 

 

طة انتخابات الدورة الثالثة، فلقد اتفق أعضاء المجلس على عدة نقاط وأفكار للبدء في نق -

لالستعداد لالنتخابات القادمة بهدف زيادة الوعي بين طلبة جامعة قطر وتشجيعهم على 

الترشح وتفعيل المجلس التمثيلي الطالبي بشكل أكبر. ُيذكر أن االنتخابات ستجرى في 

ا  عن فتح باب التسجيل وسيتم اإلعالن 2015في ربيع  شهر مارس القادم بإذن هللا قريب 

ا في نهاية هذا الفصل خريق   .2014جد 

 

 



 في المستجدات األخرى: -

 

  أبدت "فاطمة مراغي" استيائها من قيام أحد أساتذة كلية الصيدلة بتعميم أغلب درجات

واضحة أو العرض للطالبات وتخفيض درجاتهم إلى ما يقارب العشر درجات دون حجج 

 عادلة ومقنعة لذلك ستقوم باالجتماع مع د. أيمن عميد كلية الصيدلة لحل هذه المشكلة.

 

 

 

ا 2014يعتبر هذا االجتماع هو األخير في هذا الفصل خريف  - ، إال في حال َطالَب أعضاء المجلس االجتماع مجدد 

 بعد االنتهاء من امتحانات نهاية الفصل إن استدعى األمر ذلك.


