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 التمثيلي:الحضور من أعضاء المجلس 

 االسم اللجنة

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

 أسامة علي دميي (بنني)ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم 

 جومهر مردف مملري (بنات)ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم 

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

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

 آمنة جابر مملري (بنات)ممثل كل ة ملقانون 

 حممد علي مألبرش (بنني)ممثل كل ة ملشريعة 
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 عبري جهاد مملوسى (بنات)ممثل كل ة ملشريعة 

 صف ة مملبايك زيوق  ممثل كل ة ملرتب ة (بنات)

 جابر مجلربي ملعجي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد(بنني)

 إيهاب حممد مقدمد  ممثل كل ة مهلندسة (بنني)

 طايق  ةساي   ممثل كل ة مهلندسة (بنات)
  ملغ اب

 ياسر ملقوممسي  يس س قسم مألندية ومملنظمات ملطالب ة باإلنابة

 مي سل م   منسا مللس ملتمث لي ملطاليب 
 مرمي يمشد ملسل طي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد (بنات)

 مالنصايي عبد مهللايضوه   ممثل كل ة ملص دلة (بنات)
 

 

 تفاصيل االجتماع:

الذي عقد في يوم األربعاء مع و قسم ذوي االحتياجات الخاصة  بعرض نتائج اجتماع االجتماعبدأ 
واألستاذة هيا العطية نائب ، الدكتور خالد خضر مستشار نائب الرئيس لمكتب شؤون الطلبة 

طلبة  األعضاء بعض المشاكل التي تواجه حيث طرح؛ الرئيس المساعد للنجاح وتطوير الطلبة 
في طور وأنهم كل من الدكتور خالد واالستاذة هيا بعض األسباب لتلك المشاكل أبدى  القسم وقد 

ولكن فقط ، بصدد توفير موظفين أنَّهم حيث كانت النتائج فيما يخص نقص الموظفين ؛ حلها 
 .بانتظار القرارات الصادرة من اإلدارة العليا 

 . ا بتنفيذها هذا األسبوع ؤو فقد بد؛ البصرية وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة الخاصة بذوي اإلعاقة 



اإلرشاد بخصوص الخدمات األخرى مثل المجلس  مع تعاونالكما أبدت األستاذة هيا رغبتها ب
وعليه سيقوم األعضاء المعنين باالجتماع مع األستاذة للمباحثة ه ، األكاديمي والنفسي والدعم وغير 

الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة إلى عيدها حول كيفية الحلول والتطوير ومن ثم يتم تص
 لشؤون الطلبة. 

 

 في المستجدات

حيث التمثيلي ؛ رسمية لجامعة قطر برعاية المجلس األغنية الطرح العضو محمد علي االبرش  -
وقد ، في العالقات الخارجية رئيس قسم االعالم  عبد الهادياألستاذ مسعود سبق وتم طرحها على 

 ، األمناءموافقة مجلس إلى تحتاج أنها  إذ هورها رسمياً هناك صعوبة في ظبأن وافق ولكن صرح 
بعض أبدى قد ؛ فعلى أعضاء المجلس لمعرفة آرائهم  لألغنيةومن جهة عرض العضو محمد علي 

 من حيث اللحن ، أكثرتكون ذات طابع وطني أقل ، وأن تكون مدة االغنية أن في رأيه األعضاء 
سيقوم محمد علي مع لجنة التواصل بمتابعة الموضوع مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس وعليه 

 .  الجامعة لشؤون الطلبة

 

وقد أبدت استيائها ، مرات  3طرحت حليمة الخوار مشكلة طي القيد بعد الرسوب في المقرر  -
ولذلك اقترحت ، ن المعدالت تكون مرتفعة لبعض الطلبة أ من عدم انصاف هذا القرار خصوصاً 

و تبديل المادة بمادة أخرى معادلة ، أمرات  3يكون ثالثة إنذارات بعد الرسوب أن بدل طي القيد 
 .لها 

ن هناك مواد ال تعادلها أي مواد أخرى، إذ أعارض األعضاء مسألة تبديل المادة بمادة أخرى وقد 
بدون طي القيد أو اإلنذار ، سنوات  8يتم حمل المادة حد اقصى أن  ولذلك اقترح بعض األعضاء



ناصر المري مدير إدارة األستاذ وتم االتفاق وعلية ستقوم حليمة الخوار بمتابعة الموضوع مع 
 نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.التسجيل والدكتور مازن حسنة 

 
حول كيفية الحد من األعضاء  تناقش في جامعة قطر الخادماتوجود يتعلق بمشكلة  فيما -

على واتفق األعضاء ، نها ظاهرة سلبية تتحملها الطالبة نفسها أإذ هذه الظاهرة انتشار 
 . تقوم بها لجنة التواصل حملة توعوية إنشاء 

 
طرح األعضاء مشكلة السكن الطالبي وما يعانيه الطلبة من قدم المباني وقصور في  -

نه سبق وتم طرح أتنظيف كافية لجميع الطلبة كما آالت عدم وجود  الخدمات مثل
ن إال أ،  لسكنلالمشكلة على األستاذ إبراهيم السادة وكان ردة انتظار المبنى الجديد 

وجود ضرورة . اقترح بعض األعضاء  المشاكل ال تحتمل االنتظار ومازالت مستمرة وتزداد
من جابر وصفية وسارة بالمباحثة حول  كلسيقوم   الخدمات. وعليةموظف مسؤول عن 

 المسؤولة.الجهة إلى بنات ومن ثم رفعها  –المشاكل التي تواجهه طلبة السكن بنين 
 

وعدم قبولهم بعض طلبات االلتحاق ، منه مشكلة سياسة اإلنذار بعد التعديل آطرحت  -
ذين تم طي بالجامعة في السنوات الماضية بالرغم من اإلعالن بإمكانية جميع الطلبة ال

قيدهم في السابق تقديم طلب إعادة االلتحاق بالجامعة وعلية سيقوم محمد المري بمتابعة 
 . الموضوع مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة

 
تناقش األعضاء حول زيارة مجلس األمناء في الشهر القادم حيث اقترح آخر وفي سياق  -

لمناقشة بعض األمور ل ثاني طلب اجتماع المجلس التمثيلي مع مجلس األمناء أحمد آ



، ثاني أحمد آل وعليه سيقوم ، التي تخص الجامعة ومشاركة المجلس التمثيلي فيها 
 . االجتماعومحمد المري باالتفاق مع األعضاء بطلب 


