
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U(2011/2012) خامسلا الجتماعمحضر ا 

 
 28/3/2012 التاريخ
 3:30الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 216قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 الجامعة لشؤون الطالبنائب رئيس  د. عمر األنصاري

 مدير/ ادارة االنشطة الطالبية باالنابة وداد الحسينيأ   
 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي

 ممثل كلية اآلداب و العلوم هبة ياسين
 ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ممثل كلية الهندسة مي فطيس
 ممثل كلية القانون آمنة خلفان

 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان
 ممثل كلية الشريعة عمر وليد

 ممثل كلية اآلداب و العلوم سعود الشمري
 ممثل كلية القانون محمد عبد الحميد

 ممثل كلية االدارة و االقتصاد    فاطمة العمادي
 ممثل كلية التربية حصة آل سعد

 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين
 الغياب

 ممثل كلية الهندسة عدنان ابو هليلمحمد 
 

 
U االجتماعأجندة: 

 تحديث على قائمة االعضاء للمجلس -استقبال االعضاء •
 فعالية التواصل بين اعضاء المجلس •
 تحديد مواعيد االجتماعات القادمة •
 مستجدات اللجان الفرعية للمجلس •
 اقتراح لجنة خاصة لبحث تظلمات الطلبة •
 مقترح التجمع الطالبي •
 مواضيع اخرى •



Uتفاصيل االجتماع 
 

 . 12ممثل من أصل  11,  بحضور 2012عقد االجتماع االول للمجلس لفصل ربيع  •
 مستجدات أعضاء المجلس: •

o (عبد الرحمن العبيدلي ) تم انسحاب ممثل كلية آداب و علوم 
o (دعاء صالح ) كما انسحبت في الفصل الماضي ممثل كلية الشريعة 
o  برنامج تأسيسي ( هند السويدي) بعد اكمالها لبرنامج التأسيسيانتهت عضوية ممثل 
o  12يصبح عدد أعضاء المجلس : 

  ) هبة ياسين-نور ابو حسنين-ممثلين) : سعود الشمري 3كلية اآلداب و العوم 
  عبد القدوس –كلية االدارة و االقتصاد ( ممثلين) : فاطمة العمادي 
  عدنانمحمد  –كلية الهندسة ( ممثلين):مي فطيس 
  محمد عبد الحميد –كلية القانون ( ممثلين): آمنة خلفان 
 كلية الصيدلة ( ممثل) : ايمان رمضان 
 كلية الشريعة ( ممثل) : عمر السر 
 كلية التربية ( ممثل) : حصة آل سعد 

 
اضافة أي ملف أو مقترح  رسالة الى البريد االلكتروني عند ضرورة ارسالتم تنبيه اعضاء المجلس ب •

على البريد اال من جهة حساب قع البالكبورد, حيث لوحظ ان الموقع ال يقوم بارسال أي تنبيه على مو
لذلك يرجى اعالم المجلس من خالل رسالة على البريد بهذه  المجلس و ليس من حساب االعضاء.

 االضافة.
 

باتفاق جميع من حضر االجتماع, تم االتفاق على تحديد موعد االجتماعات لتكون يوم االثنين, عند  •
 مساءا.  3:30اساعة 

 
 التواريخ المقترحة: •

   ابريل 16االثنين 
  ابريل 30االثنين 
  مايو 14االثنين 
  مايو 28االثنين 

 
 

 مستجدات اعضاء اللجان الفرعية للمجلس: •
o  نور ) سيتم تفعيل دور اللجنة بالبدء لتحضير الول نشرة عن  –لجنة التواصل: (حصة

من المواضيع  5او  4المجلس ليتم توزيعها في الجمعية العمومية االولى. على اللجنة اختيار 
 الهامة التي قام المجلس بطرحها و العمل عليها.

o  محمد ) –سعود  –لجنة الشؤون الداخلية ( آمنة 
o فاطمة) –عمر  -لجنة المشاريع الخاصة ( هبة عبد القدوس) -مي -لجنة شؤون الطلبة ( ايمان 

: قامت اللجنة بإرسال مخطط اولي  للجمعية العمومية ووضعها على البالكبورد. و كان 
 المجلس الطالبي في جامعة قطرالمخطط كالتالي: 

 
 
 
 
 



 
 

 لجنة المشاريع الخاصة
 التخطيط األولية للجمعية العمومية

 
و هبه  و تم االتفاق  فاطمةبحضور كل من : أحمد , عمرو ,  2012-1-25جنة في اليوم الموافق:  لتم االجتماع ال
 على ما يلي:

 سيتم التنسيق مع موظفي التسجيل لمعرفة أي األيام سيكون مناسبا أكثر لحضور الطالب اليوم و الوقت :
 

 تفاصيل الجمعية:
 تبدأ الجمعية مع مقدم الفقرات: •
 تور عمر األنصاريكلمه يلقيها الدك •
 خطاب الطالب الممثل للمجلس و سيتضمن الخطابة ما يلي:  •

a. Uالتعريف بدور المجلس 
b. U:التحدث عن االنجازات 

i. أقامة حفل العميد فصليا 
ii. تعديل أسعار السلع في الكافتيريا 
iii. العمل على وضع و توضيح قوانين األندية 

c. U:المشاريع التي يتم العمل عليها 
i. مواصالت البنين 
ii. Vending machines 
iii. غرفة دراسية في كل كلية 

d. U:التحديات و الصعوبات التي واجهها المجلس 
i.  حداثة المجلس 
ii.  من االنجازات الكثيرالفترة التي تم العمل فيها لم تكن كافية لتحقيق 
iii. قل الوعي طالبي بمهام المجلس 

e. U:الخطط المستقبلية 
i. .طرح بعض مقترحات طالب المجلس 
ii.  من الطالب.نستقبل االقتراحات و األسئلة 

f. U:األسئلة و المقترحات 
 الختام •

 
الى  باإلضافة) الى الخطط المستقبلية. 2013مارس,  25كما تم اضافة ( التحضير لالنتخابات القادمة في 

 تحضير النشرة االولى للمجلس لتوزيعها خالل اللقاء.
 

 كما تم اقتراح المكان للفعالية : مدرج مبنى المكتبة الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المرسل كما يلي من قبل سعود الشمرياما فيما يتعلق بمقترح لجنة لبحث تظلمات الطلبة  •

هو إنشاء لجنة خاصة دائمة لبحث تظلمات الطالب ومشاكلهم منذ بداية الكورس الدراسي وخاصة  االقتراح
الطالب الذين يعانون من طريقة التعسير عند بعض االساتذة ، وان كانت هذه الطرق في غالبها روتين اعتدنا 

لمية بين الطالب وعضو هيئة عليه ، فإنه من الواجب أن نعمل جميعاً على رفع القيمة الدراسية واألمانة الع
التدريس حتى نصل الى مستوى جامعي يكون فيه الطالب راضياً بنتائجه في كل حاالته ، وهذا هو 

الجامعات الكبرى والمعروفة ورغم وجود هذا النظام وهو استمارة التظلم التي يقدمها الطالب لرئيس القسم    حال
ريقة غير محايدة ابداً ، فعادتاً تكون هناك عالقة احترام تتعدى الطالب أو العميد المساعد او العميد فإننا نراها ط

 بين رئيس القسم وطاقم الهيئة التدريسية المندرج تحته وكذلك عمادة القسم
 

وأعلم ايضا انه تم فتح البوابة االلكترونية للشكاوي وال اعلم حقيقتاً عنها الكثير اال اني وضعت هذه االقتراحات 
الجامعة عن هذه البوابة قبل ان تعلن  : 

 
 االقتراحات كالتالي

 انشاء لجنة دائمة لحقوق الطالب وتظلماته بموافقة ادارة الجامعة
تتكون اللجنة من اعضاء ال يحسبون من ضمن الهيئة التدريسية ، ويكونون ذو خبرة واسعة ، تجمع اللجنة ايضا 

 أعضاء من الطالب
 

وعضو هيئة تدريس وطالب من المجلس الطالبي وطالب متميز مشهود له رئيس اللجنة ، موظف دائم ، وحقوقي 
 بالقدرة على التحدث والتحاور ، يكون بترشيح رئساء األقسام

يكون للطالب الحق بالتحدث مباشرة الى اللجنة ومناقشتها بتظلماته ، ويكون ألي طالب يحمل شكوى معينة على 
ا على االدارة أن يقوم بتقديمها الى زمالئه الطالب أعضاء اللجنة استاذ معين او دكتور معين ويخشى من ابرازه

 . ليتم حفظ سريتها والبحث فيها مع االدارة المختصة لهذه اللجنة
 

قد ال يسعني ان اتعمق بالتفاصيل والجدولة لهذه اللجنة ولكن في حال موافقة المجلس على المقترح سوف أقوم 
 . بإعداد بروبوزر حول هذا المقترح

 
 النقطة المهمة بالمقترح ان تكون لجنة دائمة مختصة وان تضم اعضاء من طالب الجامعة

 
 

تبادل اعضاء المجلس اآلراء حول الفكرة , حيث عارض البعض الفكرة ألنها تتضمن اشراك جهات خارج الكلية 
 بأمور تختص بالكلية, حيث انها قد تكون فكرة ال يتقبلها كثير من عمداء الكليات. 

 
 يتم طرحهاما االغلبية الموافقة على المقترح, اقترحت ايضا مقارنة نماذج من جامعات اخرى  عن هذه اللجنة ا

 .كما سيقوم االخ سعود بإرسال آلية اللجنة المقترحة , لتكون الفكرة أوضح للمراجعة 
 
 
في نهاية االجتماع, تم استعراض احدى مشاكل المواقف و تصريح دخول السيارات أمام مبنى كلية االدارة و  •

مدخل المبنى للطالبات االزعاج حيث يسبب تواجد سيارات الطلبة البنين بالقرب من االقتصاد الجديد, 
 ح الدخول. ياقف و تصرللطالبات. سيقوم رئيس المجلس بالتواصل مع قسم المواصالت لحل مشكلة المو

 
 

 غنى الكستي
  منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر




