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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 لشؤون الطالب نائب رئيس الجامعة د. عمر األنصاري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي 
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  حمزة أسامة اآلغا  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري

 بنات (ممثل كلية اآلداب والعلوم )  هداية عبدالجبار سعيد
 ممثل كلية القانون ) بنين ( أحمد يوسف الفريدوني  

 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير

 ممثل كلية الشريعة ) بنين ( عبدالرحمن جمال عبدالناصر



 الغياب
 مدير إدارة األنشطة الطالبية م . الجازي المري

 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 
 

 أجندة االجتماع:

 

 لوائح المجلس التمثيلي الطالبي 

 أسعار األغذية وعروض الوجبات الجديدة في الكافتيريا 

 موعد حفل التخرج 

  مركز الطباعة الجديدQuick Copy 

  الباصات الخارجيةمشكالت 

 ملتقى المجالس الطالبية لجامعات دول مجلس التعاون 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفاصيل االجتماع:

 

 

نائب رئيس المجلس  –تم استفتاح االجتماع بتوجيه شكر للعضو: "صباح الكواري  -

التمثيلي السابق وممثل كلية اإلدارة واالقتصاد". على مجهوده وكل ما بذله ألجل 

 المجلس. وتمنى أعضاء المجلس لصباح التوفيق من بعد التخرج.

 

قام كل من "أحمد الفريدوني"، "عادل العواد" بترشيح نفسهما كـ "نائب رئيس المجلس  -

 5يتات من ِقبل األعضاء لتنتهي بفوز "عادل العواد"، التمثيلي الطالبي". وجرت التصو

 أصوات لـ "أحمد الفريدوني". 2أصوات ضد 

 

طلب "حمزة اآلغا" بصفته عضًوا في لجنة الخدمات الغذائية تأجيل النقاش في أسعار  -

الوجبات والعروض الجديدة في الكافتيريا بسبب غياب "نوف المهندي" والتي هي أيًضا 

 في ذات اللجنة.

 

من موعد حفل التخرج والذي أُعلن ليكون في تاريخ  نقل أعضاء المجلس استياء الطلبة -

مايو القادم، قبل انتهاء االمتحانات النهائية في يونيو، حيث أن هذا قد يشّكل  40، 41

مشكلة بالنسبة ألولئك الذين من المفترض تخرجهم هذا الفصل ليعودوا لقاعات 

ب، أو ألولئك الذين يرغبون في رفع المعدل ألجل التميز االمتحانات وثمة وارد للرسو

أو الذين قد يكونون ضمن قائمة المميزين ولكن قد يهبط معدلهم إلى المعدل المحدد وتم 

توضيح األمر بأن أمر تغيير موعد حفل التخرج صعب جًدا، لعدة أسباب من بينها أن 

جز القاعة يكون مباشرة منذ العمل على الحفل قائم منذ ما ال يقل عن ست أشهر، وح

حفل التخرج الماضي خاصة أن القاعة نفسها محجوزة لفعاليات ومؤتمرات إلخ، ولم 

تأجيل الحفل لما بعد إجازة يكن أمام اللجنة المنظمة لحفل التخرج سوى خيارين: إما 

وهذا قد يشكل مشكلة لكثير من الخريجيين بسبب تمديد المدة،  الصيف وشهر رمضان

، يشار أيًضا بأن الحاصلين على إقامة الحفل قبل االمتحانات النهائيةر الثاني والخيا



درجة التميز سيتم تكريمهم في حفل منفصل كما جرت العادة وهذا الحفل لن يقوم إال 

لذلك فحّق الخريج المتميز بكل  بعد اعتماد الدرجات النهائية والمعدل األخير للخريج.

 األحوال محفوظ.

 

، فلقد اجتمع كل من "عادل العواد"،  Quick Copyركز الطباعة الجديد فيما يخص م -

"أسيل غسان" مع موظفي الشركة وقاموا بإيصال شكوى الطالب كون أن الخدمة 

ي الجديدة تستغرق وقًتا طويالً جًدا وتم اقتراح الحلول عليهم وهم بانتظار الرد بأ

 مستجد منهم خالل األسبوع القادم.

 

مواصالت الجامعة الخارجية، الخاصة بتوصيل نقلْت "فاطمة المير" مشكلة توفر  -

غير كاف  للباصات ، حيث أن العدد الحاليالطالبات من منازلهم للجامعة وبالعكس

لمحدودية المقاعد في الباص الواحد، وهي ستتابع الموضوع باالجتماع مع أ. "عبدهللا 

في هذه المشكلة ونقل ضرورة اإلبقاء ية للبحث اليافعي" مدير إدارة الخدمات الطالب

على هذه الخدمة لدى الطالبات مع زيادة الكفاءة وتوفير الباصات للمناطق البعيدة وإن 

 ًما في حال العدد األقل للطالبات وبحسب المناطق.كان في باصات أصغر حج

 

الطالبي في تحدث "أحمد الفريدوني" عن زيارته للرياض لتمثيل المجلس التمثيلي  -

 المجلس االستشاري لطالب مجلس التعاون في األمانة العامة لدول مجلس التعاون

بهدف إنشاء االتحاد الوطني لطلبة دول مجلس التعاون وتحدث عن أهم الركائز المتمثلة 

 التي سيقوم عليها االتحاد وهي: 

 

 البحث العلمي 

 التبادل الطالبي 

 الخدمات الطالبية 

ات إلى عمداء شؤون الطالب لدول مجلس التعاون للنظر في أمره وسيتم رفع التوصي

كل   بمعدل مرةمتنقاًل سيكون وُيذكر بأن مقر االتحاد الوطني لطلبة دول مجلس التعاون 

 .ثالث سنوات

 دوليةالعالقات ال سؤولتحدث "عادل العواد" عن اجتماعه مع "عبدالرحمن الجراح" م

"اتحاد طلبة العرب" والتي من  حضور ملتقىلفي اتحاد الكويت، حيث دعا األخير 



المقرر لها أن تكون في الكويت في بداية الفصل الدراسي القادم وأبدا رغبته بضرورة 

 وقته. أن يحين مشاركة المجلس التمثيلي الطالبي لجامعة قطر ورّحب الجميع بهذا إلى

 

" بعد تخرج "صباح اللجنة الداخلية الخاصة بالمجلس والمتمثلة في "أحمد الفريدوني -

 الكواري، انضم لها كالً من "عادل العواد" و"فاطمة المير" إلكمال تأدية مهامها.

 

 تم تحديد بعًضا من أجندة االجتماع القادم: -

 الجمعية العمومية 

 االنتخابات التكميلية 

 أسعار األغذية وعروض الوجبات الجديدة في الكافتيريا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .4102مارس  41بتاريخ االجتماع القادم بإذن هللا   -


