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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 الطالبيةمدير إدارة األنشطة  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
 التربية ) بنات ( ممثل كلية  ميمونة محمد اللوح

 

 أجندة االجتماع:

مشكلة المواقف. مسألة بوابة البنات والبوابة الفرعية للبنين.  .0

ا  توزيع الكتب، النظام اإللكتروني )باعتبارها أكثر المشاكل شيوع 

 بين طلبة جامعة قطر(

ترتيب زيارة للمجلس إلى جامعة الكويت للتعرف على اتحاد  .9

 الجامعة

 هيكلة اللجان  .2

 تحديد معدل تحويل التخصص .4

 مستجدات أخرى .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفاصيل االجتماع:

 

استفتح االجتماع على اتفاق أعضاء المجلس بتنظيم آلية لجمع اقتراحات طلبة جامعة  -

قطر فيما يخص إنشاء مبنى جديد للخدمات الطالبية شامل لكل الخدمات وعلى ذلك 

سوف يتولى كل من: حمزة اآلغا، أسيل غسان، فاطمة المير عملية جمع االقتراحات 

ي تويتر وكذلك البريد والتنقيح بعد استخدام الحساب الخاص بالمجلس فوالفلترة 

اإللكتروني. وبعدها سيجتمع أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي في يوم منفصل عن 

 االجتماع المعتاد لتحديد األفكار وتوصيلها لقسم الخدمات الطالبية.

 

مع المهندس عبدهللا إثر اجتماع كل من صباح الكواري، أسيل غسان، فاطمة المير،  -

السيد مدير قسم العمليات لالستفسار عن المشاكل التي تواجه الطلبة في المواقف فتم 

 توضيح اآلتي:

 

 ستصبح جميعها للطالبات  مواقف مبنى القبول والتسجيل ) بنين(.  0

الطابق العلوي للطالب بينما سيلزمون   مواقف المكتبة .  9
التحت أرضية الموظفين باستخدام المواقف 

)اعترض الكثير من أعضاء المجلس في هذا 
األمر وذلك بسبب قلة عدد المواقف العلوية 
ا مع قسم العمليات  لذلك سيتم التواصل مجدد 

 للعمل على عكس العملية(

سيكون مقابال  لمبنى اإلدارة واالقتصاد. نصفه  مبنى الخدمات الطالبية . 2
جهتهم األيمن للبنين لضمان دخولهم من 

 والنصف األيسر للطالبات.

 مكانه بجانب مبنى اإلدارة واالقتصاد . مبنى كلية الهندسة الجديد )بنين( 4

. المتفرعة قاعة ابن خلدونستكون قريبة من  . بوابة فرعية للبنين 5
من محطة وقود والتي سوف تستغل لصالح 

 طلبة الجامعة.



السكن الجامعي مع احتمالية بناء  سيكون مقابل . مبنى كلية الصيدلة الجديد 2
فتح التخصص مبنى آخر لكلية الطب في حال 

 في جامعة قطر ضمن الخطط المستقبلية.

فور االنتهاء من افتتاح البوابات الفرعية  . بوابات البنات  7
تخصيص تصريح  لتخفيف الزحام. سيتم

دخول لبوابة البنات خالل السنة القادمة 
 الجديدة.

ا مقابل كلية اإلدارة  جديدة )بنين(. مواقف  8 ثمة مواقف تبنى حالي 
 واالقتصاد للبنين.

 إضافة للعمل للبنين والبنات سيتم زيادة عددها باصات اإلكسبريس.  2
تحديد مسار عكسي للمسارات  بإمكانية

 المعتادة لسير الباصات.

ما و سيتم االهتمام أكثر بالصاالت الرياضية . المنشآت الرياضية  01
 بناء . إضافة إلىتحتويه من أجهزة حديثة

 .9199الملعب المؤقت لكأس العالم 
 

الطالبية  خدماتهاني المري باالجتماع مع مدير السيتولى كل من: عادل العواد، ت -

عبدهللا اليافعي لمناقشة مشكلة توزيع الكتب بسبب استياء الكثير من الطلبة في هذه 

ا للشراء. ونفاد المشكلة. سواء من االزدحام. قل ة عدد الكاشيرات. االنتظار الطويل جد 

 الكتب.

يتم ترتيب زيارة لجامعة الكويت لممثلي المجلس التمثيلي الطالبي لثالثة أيام للتعرف  -

لتحديد األعضاء الراغبين باالستفادة من هذه  على اتحاد الطلبة والزال التحديث جار  

 األضحى بإذن هللا.. على أن تكون الزيارة بعد عيد التجربة

 

سيكون تركيز أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي على عمل لجانهم الخاصة على  -

لجنتين: اللجنة الداخلية ولجنة التواصل ألهميتهما المستمرة طوال الفصل بينما لجنة 

لها ، المشاريع فسيكون عملها وفق وجود الفعاليات أو اقتراح فعالية جديدة لوضع خطة 

تكليف بعض األعضاء بعد كل أجتماع لمتابعة التوصيات  التي ترفع من وسيتم  

 المجلس وسيتم اختيارالمكلفين منهم بعد نهاية كل اجتماع .

 



طلب قبول الكليات لطالب المحول من كلية إلى تناقش أعضاء المجلس فيما هو متعلق  -

بعض العمداء وعلى ذلك سيتواصل الممثلين مع أخرى ذات المعدل المنخفض والمنذر  

لالستفسار عن هذا األمر والعمل على وضع حل وفي االجتماع القادم سيتم النقاش فيما 

 لتحديد ما سيكون من بعده.من العمداء   سينقله الممثلين

 

 تم تحديد أجندة االجتماع القادم للمجلس: -

 

  ،مستجدات سابقة لالجتماع مع كل من: مدير الخدمات الطالبية

اجتماع تنقيح اقتراحات مبنى  شؤون األكاديمية،عمداء الكليات لل

 الخدمات الطالبية، وزيارة الكويت

  نتائج اجتماع مع نائب الشؤون األكاديمية بشأن التوصيات*

 "المنحنى"السابقة 

  العمل على عقد اجتماع مفتوح المهندس عبدهللا السيد مع طلبة

 جامعة قطر

 مع الطلبة. لقاء مفتوح لممثلي المجلس التمثيلي الطالبي 

 مستجدات أخرى 

 

 . 9102 أكتوبر 8االجتماع القادم بإذن هللا في تاريخ  -

 

 

 

 

 

 

 

 


