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 المكان 208- مبنى القبول والتسجيل

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 االسم اللجنة

 مملري حممد أمحد ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنني) –يس س مللس 

 أسامة علي دميي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنني)

 جومهر مردف مملري ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنات)

 حل مة علي مخلومي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنات)

 أمحد نوح آل ثاين ممثل كل ة ملقانون (بنني) –ناسب ملرس س 

 ممنة جابر مملري  ممثل كل ة ملقانون (بنات)
 حممد علي مألبرش ممثل كل ة ملشريعة (بنني)

http://www.google.com.qa/url?url=http://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&ei=-1pkVbWuL8apygPPzIKACQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNErfw3omlW9xWS80nzBNs_cQ8P_UQ


 عبري جهاد موسى  ممثل ملشريعة (بنات)
 صف ة مملبايك زيوق ممثل كل ة ملرتب ة (بنات)

 مرمي يمشد ملسل طي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد (بنات) 
 جابر مجلربي ملعجي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد(بنني)

 يضوه عبد مهللا مالنصايي  (بنات)ممثل كل ة ملص دلة 
  ملغ اب

 ياسر ملقوممسي  يس س قسم مألندية ومملنظمات ملطالب ة باإلنابة

 فاطمة حممد ملعمادي   منسا مللس ملتمث لي ملطاليب 
  إيهاب حممد مقدمد  ممثل كل ة مهلندسة (بنني)

  ساية طايق  ممثل كل ة مهلندسة (بنات)
 

 

 

 تفاصيل االجتماع 

 

نائب بدأ االجتماع بمناقشة التغذية الراجعة الجتماع د. حميد المدفع  -
اغالق بعض وقد طرح األعضاء مشكلة  رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة

المواقف مثل مبنى اإلدارة واالقتصاد مما تسبب بعائق للطالبات وقد كان 
البديل الوقوف في مواقف العلوم وسيتم نقل الطالبات من مواقف العلوم 



الى مبنى اإلدارة واالقتصاد في باصات خاصة، وقد اعترض احمد ال ثاني 
تور حميد المدفع على هذا الحل ويرى انها ستزيد المشكلة وكان رد الدك

 ال يوجد اال هذا الحل الى ان يتم افتتاح المواقف الجديدة.
طرح األعضاء مشكلة السكن الطالبي واستمرار قطع الكهرباء وسوء  -

معاملة المشرفات وغيرها من المشاكل التي يصعب التكيف معها في مبنى 
د السكن الحالي وجاء رد الدكتور حميد المدفع سيتم افتتاح مبنى جدي

وطلب من أعضاء المجلس ان يتم القادم  4لسكن الطالبي في شهر 
وسوء معاملة وفيما يخص انقطاع الكهرباء تغطية السكن الجديد لطلبة، 

  السكن.المشرفات سيتواصل مع مسؤول 
احقيتهم وعدم احترام المعاقين في مواقف المعاقين طرح مشكلة  -

قفل المواقف وجود حل مثل األعضاء طلب مواقفهم الخاصة، وقد ب
للمعاقين بطاقة خاصة ضرورة وجود األعضاء كما طرح الخاصة بالمعاقين  

فع سيتم النظر في التعامل معهم وجاء رد الدكتور حميد المدلتسهيل 
 ذلك.

 لتيسير معرفة المباني المباني طالب األعضاء بتبديل رموز المباني بأسماء -
ة شاملة جديد لكتابة األسماء على خطوضع سيتم  ومان رد الدكتور حميد

 يات وسيتم حلها في القريب العاجل.الكل
حميد المدفع أن  وجاء رد الدكتورالباصات الغاء تابع األعضاء موضوع  -

 حل. ليس لهاالمناطق القريبة 



 

 

 

ابدى األعضاء استيائهم من احتكار القاعات والمدرجات لكل كلية واغالق أكثر 
نظام الحجز اإللكتروني، وقد وطرح األعضاء المطالبة القاعات وال تعرض في 

أن تكون السلطة إلدارة الجامعة وليس واقتراح للكليات عدم احتكار القاعات ب
 الكليات حتى يحق من كل المنتسبين في الجامعة من الحجز.  

 

 المري مدير ادرة التسجيل  اجتماع أستاذ ناصر
 
 

وهذه مشكلة تواجة  المسائيةوالمحاضرات الجداول طرح األعضاء قلة  -
للجداول % 40قانون  بوجودوجاء رد الدكتور ناصر الطلبة الموظفين 

والمحاضرات المسائية يطبق على جميع الكليات وقد أشار في حال 
وجود مشكلة في قلة المحاضرات المسائية قد تعود الى الكليات وعدم 

 التزامها بالقانون 
قبل الكليات وترسل الى إدارة وفيما يخص الجداول فهي تعدل من  -

   .التسجيل وال يوجد إلدارة التسجيل سلطة على التعديل



طرح األعضاء خروج درجات مواد التخصص من المعدل بعد تغيير  -
وجاء رد الدكتور ال يمكن وذلك الن الحد األقصى لقيد التخصص 

 سنوات وبعد ذلك يلغى القيد. 8كون يالكلي الطالب 
 

بعد التعديل وعدم قبول كل الطالب طي القيد طرح األعضاء سياسات  -
كفرصة   حدةاسنة و  اتخذ قرار فتحالسياسات  وكان ردة ان بعد مناقشة
 يغلق. لقبول الطلبة وبعد ذلك

 

 

نائب رئيس الجامعة لشؤون من الدكتور خالد الخنجي  احمد طالب العضو -
سات قبل اعتمادها ووعد ضرورة اطالع أعضاء المجلس على السياالطلبة 

 تمثيلي الطالبي لمناقشة السياسات. الدكتور الخنجي بدعوة المجلس ال
 

في جدول االمتحانات النهائية طلب الدكتور خالد الخنجي رأي األعضاء في 
والتي ستكون في رمضان وستصادف بعض أوقات االمتحانات وقت الفطور من 

الختيار األعضاء او ابدا اقتراح جديد فكان وضع اقتراحات وقد   7-5الساعة 
 اقتراح الدكتور خالد اما 

 تمديد فترة االمتحانات  -



 11-9 الىمساًءا  7-5 االمتحان الذي يكون في الساعة تمديد وقت -
 مساًءا. 

 وبعد مناقشة األعضاء اعتمدوا خيارين

الى  21/5/2016من وتبدأ أن يتم تقديم فترة االمتحانات   -
2/6/2016  

ان يتم جميع كل االختبارات التي تصادف وقت الفطور وتقديمها في   -
  6/2016/ 2-1و 31/5/2016ثالثة أيام من 

 

 

 
 

تابع األعضاء مجريات فعالية الجمعية العمومية فقد تم حجز مدرج  -
مساًءا. وتم توزيع  2-12من الساعة:  22/12/2015األبحاث في 

 المهام على اللجان كالتالي 
 اللجنة الداخلية تقوم بتجهيز محتوى العرض واجندة الفعالية  -
والتواصل والتسويق لحضور الفعالية تر تقوم بتصميم البوس لجنة التواصل -

 مع األندية لدعوتهم 



لجنة الفعاليات تقوم بالتنظيم الشكلي للقاعة وتجهيز دعوات خطية رسمية  -
 لطالبي.الى رئيس جامعة قطر ونوابه من المجلس التمثيلي ا

 

 

 
 


