
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  قطر جامعة لطلبة التمثيلي المجلس
  الثالثة( الدورة)            والعشرين الخامس اإلجتماع محضر

 2016-9-28  التاريخ

 2:00  الوقت

  األبحاث مبنى  المكان

 
 

 
  التمثيلي: المجلس أعضاء من الحضور

 

  اللجنة  االسم

  التمثيلي المجلس رئيس القانون، كلية ممثل  المري جابر آمنة

  التمثيلي المجلس رئيس نائب الهندسة، كلية ممثل  مقداد محمد إيهاب

  العلوم و اآلداب كلية ممثل  الخوار علي حليمة

  العلوم و اآلداب كلية ممثل  فخرو أحمد ُهدى

  الطب كلية ممثل  هيثم سامر

  الصيدلة كلية ممثل  األنصاري عبدهللا رضوى

  اإلقتصاد و اإلدارة كلية ممثل  السليطي مريم

 
 

  الغياب:

  المجلس منسق  السويدي أمل أ.

  والعلوم اآلداب كلية ممثل  العولقي عبدالرحمن

  التربية كلية ممثل  السعدي محمد

  التربية كلية ممثل  صافي أيمن نور

  اإلقتصاد و اإلدارة كلية ممثل  العجي جابر

 
 
 

  اإلجتماع: أجندة
 

 الطالب لشؤون الرئيس نائب مكتب إجتماع ملخص •
 النفسية للصحة العالمي اليوم فعالية •
  المجلس شعار •
 الداخلية اللجنة التواصل، لجنة اللجان: توزيع •
 المجلس أعمال أرشفة •



 

 

  الجامعة نواب مع ختامية إجتماعات عقد •
  اإلجتماع: تفاصيل

 الالئحة من النهائية المسودة إعداد إلى المجلس وتوصل الطالب لشؤون الجامعة رئيس نائب الخنجي خاد الدكتور مع اإلجتماع تم -
  المجلس. هيكلة ستتغير بموجبة والذي الجديد بشكله الطالبي التمثيلي للمجلس التنظيمية

 لمجلسا أعضاء وسيحضر الطالبي، اإلرشاد قسم عليه يشرف الذي النفسية للصحة العالمي اليوم فعالية في المشاركة المجلس من ُطلب -
  إعالمياً. وتغطيتها لها بالتسويق سيقوم كما للفعالية الرسمي االفتتاح

 المري، آمنة الداخلية: اللجنة فخرو. ُهدى مقداد، إيهاب المري، آمنة من كالً  تضم التواصل لجنة كاآلتي: وهي المجلس لجان توزيع تم -
 صافي. نور السليطي، مريم األنصاري، رضوى مقداد، إيهاب

ُ  والتي الكعبي شيخة أ. إستقالة وبعد المجلس شعار عن أما -  يتم لم أنهُ  إال للمجلس جديد شعار بعمل الخارجية العالقات في كرستينا صتوأ
  الطالب. لشؤون الجامعة رئيس نائب الخنجي خالد الدكتور لىإ الموضوع ُيرحل وعليه ذلك

  .األعضاء إليه توصل ما وتوضيح الثالثة الدورة في المجلس أعمال جميع أرشفة ستتم -

  المستجدات. على واإلطالع السابقة األمور لمتابعة الجامعة رئيس نواب مع إجتماعات الطالبي المجلس سيطلب -


