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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي :
 

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


 االسم اللجنة
 أمل السويدي . أ اللس التمثيليمنسق 

 أمحد نوح آل ثاين يسيس اللس التمثيلي (بنني) ممثل كلية القانون
 أسامة علي دايي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 العولقيعبدالرمحن  كلية اآلداب والعلوم (بنني)ممثل  

 حليمة علي اخلواي ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 آمنة جابر املري ممثل كلية القانون ( بنات )

 حممدعلي األبرش ناسر يسيس اللس  –ممثل كلية الشريعة (بنني) 
 يضوى عبداهللا األنصايي ممثل كلية الصيدلة (بنات)

 هيثمسامر  كلية الطر (بنني)ممثل  

 زيد السعديحممد  كلية الرتبية (بنني)ممثل  

 صايف نوي أمين  كلية الرتبية (بنات)ممثل  

 جابر اجلربي العجي  واالقتصاد(بنني)ممثل كلية اإلداية 

 مرمي ياشد السليطي  ممثل كلية اإلداية واالقتصاد ( بنات )
 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

 ساية طايق  ممثل كلية اهلندسة (بنات)
  الغياب

 فخروهدى   (بنات) األداب والعلومممثل كلية 
 
 
 
 جندة االجتماع:أ



 باألعضاء الجددترحيب  •
 شعار المجلس الجديد •
 مؤتمر تقدم •
 لجان المجلس •
 تنظيم لقاءات مع طلبة الكليات •
 فيلم المجلس •
 اللجنة الطالبية االستشارية •

 
 
 
 
 
 

اصيل االجتماع:تف  
 عرفوا عن أنفسهممن جانبهم واستهل الرئيس بالترحيب باألعضاء الجدد  -

 .وتطلعاتهم مستقبالً 
 جديدالشعار العرض عدة أشكال للشعار الجديد للمجلس واختيار تم  -

وشرح فكرة الشعار والذي يضم  ضافة بعض التعديالت عليهباإل بالتصويت
 .كليات الجامعة

متابعة سير عملية التجهيز لمؤتمر تقدم والذي يجمع القيادات الطالبية تحت  -
، القيادة"-التنمية-في محاور عدة وهي "اإلنجاز لتبادل الخبرات ةمظلة واحد

حيث سيقدم المجلس ورشة خالل المؤتمر للحديث عن التحديات والصعوبات 
 من تجربة شخصية.

ومنها لجنة الفعاليات والتي تقوم  مهام اللجان لألعضاء المستجديناستعراض  -
 باالشراف على الفعاليات سنوية ودعم فعاليات الجامعة وتكوين شبكة

للمجالس الطالبية في جامعات قطر، اللجنة الداخلية والتي تقوم على تنسيق 
اجتماعات المجلس وتدوين وأرشفة محاضر االجتماعات، لجنة التواصل: 

 تمثل المجلس عبر منصات مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.
على لقاءات تجمع الممثلين بالطلبة خالل الفصل ومن ثم رفع العمل  -

 .التوصيات والمالحظات إلدارة كل كلية
مع  آليتها موضوع اللجنة االستشارية الطالبية والتي تتعارضمتابعة  -

، حيث أصرت إدارة الخدمات الطالبية على استمرار اختصاصات المجلس
مصلحة تطوير الخدمات الطالبية والتي في األساس  هذه اللجنة بغرض

وفير مقاعد ألعضاء المجلس ضمن عمل ومهام المجلس باإلضافة إلى ت



وتم االجماع على إيقاف هذه اللجنة وإحالتها  لضمان عدم تعارض المصالح
 .للمجلس حتى يتم البت فيها مؤقتاً 

 
 

 


