
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U(2010/2011) ثانيال الجتماعمحضر ا 

 
 19/5/2011 التاريخ
 2:30الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 216قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 امعة لشؤون الطالبنائب رئيس الج د. عمر األنصاري

 مدير/ ادارة االنشطة الطالبية باالنابة وداد الحسينيأ   
 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي

 ممثل كلية اآلداب و العلوم عبد الرحمن العبيدلي
 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين

 ممثل كلية اآلداب و العلوم هبة ياسين
 دارة و اقتصادممثل كلية ا عبد القدوس

 ممثل كلية الهندسة أحمد الكواري
 ممثل كلية الهندسة مي فطيس

 ممثل كلية االدارة و االقتصاد ( استئذان بعد ساعة من االجتماع)   فاطمة العمادي
 ممثل كلية القانون آمنة خلفان

 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان
 ممثل كلية الشريعة عمر وليد

 كلية التربية ممثل حصة آل سعد
 الغياب

 ممثل كلية اآلداب و العلوم سعود الشمري
 ممثل برنامج التأسيسي ابراهيم محمد االول

 ممثل البرنامج التأسيسي هند السويدي
 ممثل كلية القانون محمد عبد الحميد

 ممثل كلية الشريعة دعاء صالح
 
 

U االجتماعأجندة: 
 انتخاب اللجان الفرعية للمجلس •
 طرح المواضيع في اجندة االجتماعكيفية  •
 طرق التواصل بين المجلس و الطلبة •
 التجهيزات و االحتياجات في المباني •
 تكريم لوائح العميد و نائي رئيس الجامعة •
 المواد الدراسية المطروحة في فصل الصيف •



Uتفاصيل االجتماع 
 

واجد الحاضرين من المجلس ( تم انتخاب أعضاء اللجان الفرعية بت انتخاب اللجان الفرعية للمجلس •
عضو من المجلس باالضافة الى نائب رئيس الجامعة  12خالل االجتماع), تتكون اللجان الفرعية من 
 لشؤون الطالب و مدير االنشطة الطالبية. 

 
o  )نادين الشنطي-ممثلين + ممثل من االدارة منسق االتصال 3لجنة التواصل( 

 حصة آل سعد 
 عبد الرحمن العبيدلي 
 بو حسنيننور ا 

 
o )وداد الحسيني –مدير االنشطة الطالبية ممثلين +  3 لجنة المشاريع الخاصة( 

 أحمد الكواري 
 عمر وليد 
 هبة ياسين 

o  )غنى الكستي –ممثلين+ منسق المجلس التمثيلي  3 لجنة الشؤون الداخلية( 
 أمنة خلفان 
 سعود الشمري 
 محمد عبد الحميد 
 

o ) د. عمر االنصاري -نائب الرئيس للشؤون الطالبيةممثلين +  3لجنة الرعاية الطالبية( 
 ايمان رمضان 
 مي فطيس 
 عبد القدوس 

 
 كيفية طرح المواضيع في اجندة االجتماع •

o ان تكون المواضيع مدروسة بعناية , يكون الهدف و تفاصيلها واضحة 
o كل موضوع هناك فيه اراء متباينة 
o بعض المواضيع تحتاج وقت اطول للمناقشة 
o رقام التي نحتاجها او تفاصيل للمواضيعتكملة بعض اال 
o اختيار المواضيع االولى من قبل رئيس االجتماع 

 
 طرق التواصل بين المجلس و الطلبة •

o هي من مهام لجنة التواصل 
 

 التجهيزات و االحتياجات في المباني •
o  ( ما السبب) كلية الهندسة مبنىاغالق النوافذ في 
o في الفصل  15اسبوع فقط من اصل  14مدة ل برأكد من تطبيق قاعدة ان يكون المختالت

 الدراسي
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 رئيس الجامعة تكريم لوائح العميد و نائب •
o يختلف التكريم من كلية الى اخرى 
o دعوة الطلبة ذويي االنجازات في المشاريع لتكريمهم ايضا 
o حضور العميد شيء اساسي , و يكون على مستوى يليق باالنجاز للطلبة 
o الكلية لحثهم و تشجيعهم على االنجاز و التحصيل العلمي اعلى دعوة جميع طلبة 
o بعض الكليات الكبيرة تقوم بتكيرم االقسام بشكل منفرد 
o عرض ارقام و اعداد الطلبة على قائمة العميد في كل كلية 

 
o العمل على مجموعة توصيات او اقتراحات لعمداء الكليات يقوم بارسالها د. عمر 

 فصلية ان يكون التكريم بصورة 
 ان يتم التكريم على مستوى حضور العميد و رؤوساء االقسام 
 اعالن اسماء الطلبة على قائمة العميد في مباني الكلية بصورة رسمية 
 يسمح للطلبة بدعوة اولياء االمور 

o المكرمين على الئحة نائب الرئيس الطلبة عدادمعرفة أ 
o ائمة نائب الرئيس على مستوى يقترح المجلس ان يكون هناك حفل تكريمي للطلبة على ق

 الجامعة
 
 

 المواد الدراسية المطروحة في فصل الصيف •
o في االجتماع القادم, تفاصيل عن كيفية وضع الجداول للفصل الصيفي 
o عرض تقديمي بسيط عن الجداول كيفية عملها)ل(  يقطين نجالء :دعوة شخص مختص 
o اجد دكاترة و اساتذة في الصيفهي عدم تو االساسية في الفصل الدراسي الصيفي المشكلة 
o مقررات تخصصية أو مقررات عامة 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 قام باعداد المحضر
 
 غنى الكستي 
 منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر


