
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U201)2/2011( ثالثال الجتماعمحضر ا 

 
 6/12/2011 التاريخ
 4:00الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 216قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 الجامعة لشؤون الطالبنائب رئيس  د. عمر األنصاري

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

 ممثل كلية اآلداب و العلوم هبة ياسين
 ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ممثل كلية الهندسة أحمد الكواري
 ممثل كلية الهندسة مي فطيس

 ممثل كلية التربية حصة آل سعد
 ممثل كلية القانون آمنة خلفان

 ممثل كلية الصيدلة ايمان رمضان
 ممثل كلية الشريعة عمر وليد

 ممثل كلية اآلداب و العلوم سعود الشمري
 ممثل كلية القانون محمد عبد الحميد

 الغياب
 ممثل البرنامج التأسيسي هند السويدي

 االدارة و االقتصادممثل كلية     فاطمة العمادي
 ممثل كلية الشريعة دعاء صالح

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

 
 

U االجتماعأجندة: 
 الموافقة على محضر االجتماع السابق •
 متابعة من رئيس المجلس على المواضيع المتناولة في االجتماع السابق •
 اقتراحات لجنة التواصل •
 التجمع الطالبي في شهر فبراير •
 مواضيع اخرى مطروحة من اعضاء المجلس •



Uتفاصيل االجتماع 
 

 االتفاق على محضر االجتماع السابق و متابعة الردود المطروحة االجتماع االولتم  •

 
 

تمت المتابعة مع اللجنة المصغرة لمراجعة دستور االندية الطالبية و قوانين اقامة فعاليات االندية و  •
 .المقترحاتللجنة مع رؤساء االندية لمناقشة تلك االمور ثم ارسال محضر باالجتماع و سيتم اجتماع ا

 
 لجنة التواصل مقترحات •

o عن  نشرة ورقية  فصلية إلصدارالتقارير و ذلك لتحضير اللجنة  طرح ورشة عمل لكتابة
 و انجازات المجلس. قرارات

o  التواصل.سيتم تحديد الوقت و التاريخ المناسب من قبل لجنة 
 
 

 التجمع الطالبي خالل شهر فبراير •
o تم االتفاق على االجتماع في شهر يناير للتنسيق لهذا الفعالية 

 2012يناير  22و  3
 

فيما يتعلق باستمرار عضوية الطالب أحمد الكواري , تم االتفاق على االستمرار في المجلس الى موعد  •
 2011لحالي خريف التجمع الطالبي و ذلك لتخرجه في نهاية الفصل ا

 
و السلبيات و كيفية تحسين اداء التنظيم.  تفي نهاية االجتماع تم مناقشة حفل التخرج و تناول اإليجابيا •

كما تم طرح موضوع حملة توعوية بالحشمة داخل الحرم الجامعي, و تم اقتراح كتابة مذكرة مالحظات 
 من المجلس فيما يتعلق بذلك.

 
 
 

 قام باعداد المحضر
 
 غنى الكستي 
  منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

• Campus Express  امكانية
توفير هذه الخدمة للبنين 

للتنقل من مبنى البنين الى 
 مبنى االدارة و االقتصاد

تم توفير الباصات للطالبات فقط 
بسبب اعداد الطالبات التي تفوق اعداد 

الطالب بنين. كذلك بسبب استخدام 
اغلب الطلبة البنين لمواصالتهم 

الشخصية. لكن سيرسل االستفسار 
الخدمات الطالبية للوقوف على لمدير 

 امكانية ذلك.

الخدمات  من ادارة المتابعة  تمت
ل مع الطالب , و تم التواصالطالبية 

عبد القدوس, عضو في المجلس 
التمثيلي لوضع خريطة لخط 

المواصالت داخل الحرم الجامعي 
 للبنين.

• Vending machines  :
توفيرها في المباني البعيدة 
عن مبنى النشاط و مجمع 

 المطاعم .

متابعة رئيس المجلس للعقد المقدم 
 بهذا الخصوص و الرد على المجلس

الفصل القادم. و ذلك سيتم توفيرها في 
ينطبق ايضا على خدمات الطباعة في 

 المباني المختلفة


