
 
 

 مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

 ) ( الدورة الثالثة محضر االجتماع الخامس

 

 التاريخ 17-9-2015
 الوقت مساءً  2:00

 المكان 216مبنى القبول والتسجيل 
 

 اض ا اللس التمثيلي :احلضور من أ

 

 االسم اللجنة

 ي سر القوامسي واملنظم ت الطالبية ب إلن بةرئيس قسم األندية 

 حممد أمحد املري ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 أس مة الي داري ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 جواهر مردف املري ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بن ت )

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


 حليمة الي اخلوار ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بن ت )

 أمحد نوح آل ث ين كلية الق نون ( بنني )ممثل  

 آمنة ج بر املري ممثل كلية الق نون ( بن ت )

 حممد الي األبرش ممثل كلية الشريعة ( بنني )

 ابري جه د املوسى ممثل كلية الشريعة ( بن ت )

 صفية املب رك زروق  )بن ت(ممثل كلية الرتبية 

 ج بر اجلربي العجي  )بنني(ممثل كلية اإلدارة واالقتص د

 مرمي راشد السليطي  )بن ت(ممثل كلية اإلدارة واالقتص د 

 إيه ب حممد مقداد  )بنني(ممثل كلية اهلندسة 

 األنص ريرضوه ابداهللا   ممثل كلية الصيدلة (بن ت)

  الغي ب

 مي سليم  منسا اللس التمثيلي الطاليب

 س رة ط رق  ممثل كلية اهلندسة (بن ت)
 

 

 تفاصيل االجتماع

 .بتحديد مه م اللجنة الداخلية املتمثلة يف تسجيل احمل ضر وكشف احلضور  هاجتم ااتتتا اللس  -



يعرض الى  ومن مثاض ا اللس إخط ر لبقية أكرس هل   وإ   يسهل سريامل اللس  اللس لوائاتعديل  -
  الى التعديل .  معة لشؤون الطلبة ليتم املواتقةن ئب رئيس اجل

 يلتمم كل اضو ب  .لالربيد االلكرتوين دارة اللس ارب آلي ت إستقوم اللجنة الداخلية ب رس ل  -
 

خرى مثل اليوم التنسيا للجمعية العمومية وبعض الفع لي ت األ مهه من أو مت حتديد مه م جلنة الفع لي ت  -
 كليته.جت ه   كل ممثل  سؤوليته  لكل كلية حيث يقوماألحداث اخل صة الوطين واليوم الري ضي ب ستثن ا 

مس ًا اىل  4:00ن يعقد االجتم ع الدوري للمجلس كل مخيس من الس اة بأ اض ا مبدئي ً اتفا األ -
 مس ًا .  6:00

 
 المواضيع السابقة المعلقة لمعرفة الجديد حولها وهي كالتالي :األعضاء ناقش  -

 
 للمرحلة املصدقة األصلية الشه دة إرت ق ضرورة بسبب 2013 قيد نيموضوع توقيف الطلبة السوري -

ت دة كيد الى استالمهم إللبة ولكن م زال حيت ج توضيا والتأبفتا التسجيل للط مت حلهوقد  الث نوية,
للتأكيد الى  س لشوؤن الطلبةبرش  راجعة مكتب ن ئب الرئياألالي التخرج, وسوف يقوم العضو حممد 

 .حل املوضوع بشكل � ئي
 

قلة  بسبب الدراسية لموا تك نغالق ا  الطلبة الى السليب والع ئدارتف ع الرسوم الدراسية مشكلة  -
سوف يتم . وبذلك الرسوم دتع تعجم ان قد اليت العوائل بعض وظروف البنني الطلبة لدى اإلقب ل

 .مراجعته مع مكتب رئيس اجل معة 
 



حممد السعدي األست ذ خر مع اجتم ع آواليه سوف يعقد االغذية  جلنةاض ا م توصل اليه ن قش األ -
موضوع التع قد املب شر مع مط ام خمتلفة بعيدًا ان احتك ر شركة األغذية  ملب حثةاملشرتي ت  ادارة مدير

 .خللا التن تس إلرض ا املستهلكني
 

ذة مه  الرد من قبل االست يتم ن والس ا ت املكتسبة هل  الى واد أقررات اللغة االجنليمية يف م  يتعلا   -
 لتذكري .بإرس ل بريد هل  لث ين أمحد آل يقوم وس, مدير برن مج املتطلب ت الع مة ي نداو اهل
 

والعقيدة , سيتم مواصلة مراجعته مع الدكتور اإلمي ن ثر يف مفهوم قد يؤ  وم  حيتويهاإلسالم مقرر املرأة يف  -
 .األك دميية ن ئب رئيس اجل معة للشؤون  م زن حسنة

 
الي س مه داري وحممد من أ سيقوم كل يف موقع "الب نر" املقررات ب للغتني العربية واالجنليميةكت بة  -

 .مع الدكتور ن صر املري  مدير إدارة التسجيل راجعته األبرش 

 

حول مدى سرية مس ا الطالب املشتكني مم  شكل تس ؤالت والشف تية ومعرتة أ نظ م الشك ويحول  -
مكتب ن ئب الرئيس لشوؤن الطالب للحد من انته ك  مع يتم التواصلسوف  وخصوصية هذا النظ م,

 خلصوصية الطلبة.

 

 جديدةمستجدات 

تعديل ن يتم النظر تيه بعد الرتبية وكلية الطب أاتفا االاض ا يف م  يتعلا ب نضم م ممثل لكل من كلية  -
 . ىل مكتب ن ئب رئيس اجل معة لشؤون الطلبةلوائا اللس ومن مث يرتع إ



 قرب وقت .اللجنة الداخلية يف أإىل سوف تقوم كل جلنة بوضع خطة وأهداف وإرس هل   -
 : ك لت يل للج ن تشكيل النه ئيالمت  ؛يف اللج ن األاض ا بعد النق ش حول توزيع  -

 لجنة الفعاليات  لجنة التواصل اللجنة الداخلية 
 حممد املري مقدادإيه ب  ال ث ينأمحد 

 ج بر العجي اس مة داري حممد الي االبرش
 مرمي السليطي حممد الي األبرش  نص ريرضوى األ
 صفية زروق ابري املوسى امنه املري

 ابري املوسى  حليمة اخلوار جواهر املري
  س رة ط رق 

 

ع مجوقد أزدي د الطلبة االدك ترة مق بل و املق اد الدراسة طرح ج بر العجي مشكلة رتع السقف وقلة  -
ض ا مع الدكتور ن صر ايتواصل األسوف  أغلب الكلي ت, واليه ن هذه املشكلة تواجهاألاض ا بأ
 دارة التسجيل . املري مدير إ

 

واقرتح , اللس يف ملتقى األندية الطالبية اض ا طبيعة مش ركةن قش األست ذ ي سر مراقب اللس األ -
التواصل  تقوم جلنة, وساض ا يف اللسيف اللق اات واحلديث ان جت رب األش ركة املن تكون أ اض ااأل

وكذلك إلق ا بعض املش رك ت التف الية خالل وجود امللتقى يف نشطة الطالبية بتغطية امللتقى ودام األ
 . النش ط 

 
. واليه ستقوم كل من رضوى ن ادم وجود مقر خيص كلية الصيدلةاالنص ري استي ئه  م رضوى دتأب -

 .ر املري مدير ادارة التسجيل للنظر يف املوضوع ب لتواصل مع الدكتور ن ص وحليمة



 
 العجي ج بروالعضو  2015-10-6مي رة اللس البلدي بت ريخ باتفا االاض ا الى ان يقوموا  -

 .ان هذه المي ره مسؤول 
 

 

  2015-10-1المجلس سوف يكون اعضاء االجتماع القادم بحسب اتفاق  -

 

 

 

 

 

 


