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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 ي الطالبيالمجلس التمثيلمنسق  أمل السويدي 

 رئيس قسم األندية والمنظمات الطالبية باإلنابة ياسر القواسمي 

 ) بنين ( آلداب والعلومممثل كلية ا محمد أحمد المري
 ) بنين ( آلداب والعلومممثل كلية ا أسامة علي داري

 (  اتممثل كلية اآلداب والعلوم ) بن   جواهر مردف المري
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  الخوارحليمة علي 

 (  ينممثل كلية القانون ) بن أحمد نوح آل ثاني
 (ات ممثل كلية القانون ) بن آمنة جابر المري

 ( ينممثل كلية الشريعة ) بن محمد علي األبرش

 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 
 التربية )بنات(ممثل كلية  صفية المبارك زروق



 (نينممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )ب جابر الجبري العجي

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  مريم راشد السليطي
 ممثل كلية الهندسة )بنين( إيهاب محمد مقداد

 ممثل كلية الهندسة )بنات( سارة طارق عبدالرحمن

 )بنات(ممثل كلية الصيدلة  رضوى عبدهللا األنصاري
 الغياب

 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري
 ممثل كلية التربية )بنين( محمد سعد الخالدي

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 متابعة مواضيع سابقة :

  الغاء الباصات 

  ارسال اعتراض حول موضوع الرسوم 

  سبت المراجعة شكوى على امتحان 

 اإلنجليزيةللغة مراجعة موضوع مواد ا 

 

 

 مستجدات جديدة :

 كتابة المواد باللغة العربيه في البانر 

  مشكلة الشكاوي الطالبية 

  مناءمجلس األمقعد للمجلس التمثيلي في 

 

 

 مستجدات أخرى ..

 



اصيل االجتماع:تف  

 

استفتح نائب رئيس المجلس أحمد آل ثاني االجتماع بضرورة التزام أعضاء المجلس  -

الفرعية التي ُتنّسق لما لها من أهمية في نقل المشكلة بالصورة الصحيحة باالجتماعات 

 إلى المعنيّين وإن غياب وتخلّف أي عضو سيتسبب بتأخير في حل الموضوع.

نائب  –التقى كل من "أحمد آل ثاني" و "محمد علي األبرش" بـ د. عمر األنصاري  -

 رئيس الجامعة لشؤون الطالب في موضوعين:

 وما بعد بسبب  2012ة السوريين أصحاب قيد توقيف الطلب

الشهادة األصلية المصدقة للمرحلة الثانوية رغم ضرورة إرفاق 

وجود شهادة طبق األصل مع أنه تم التوقيع على تعهد بإرفاق 

الشهادة األصلية المصدقة ولكن الظروف األمنية في سوريا 

واألوضاع هناك قد حاَل عن ذلك وأفاد نائب الرئيس بأن 

لموضوع قيد الدراسة وسيتم بث قرار فيه خالل األيام القريبة ا

 القادمة مع اإلشارة للمراعاة تجاه هذه الفئة.

  ا أحمد ومحمد علي مسألة ارتفاع الرسوم الدراسية لنائب نقل أيض 

رئيس الجامعة لشؤون الطالب موضحين العائد السلبي الذي 

بسبب قلة  سيعود على الطلبة كانغالق المجموعات الدراسية

اإلقبال لدى الطلبة البنين وظروف بعض العوائل التي قد تعجز 

عن دفع الرسوم وما إلى ذلك وألن هذا الموضوع يحتاج إلى 

نقاش وشرح طويل فسوف يشّكل أعضاء المجلس لجنة لمتابعة 

  الموضوع.

عة مشكلة الباصات الزالت عالقة وسيتم التواصل مع د. حميد المدفع نائب رئيس الجام -

 لشؤون اإلدارة لتنسيق اجتماع يخص هذه المسألة.

 

 

 

 



في اجتمع كل من "أحمد آل ثاني"، و "محمد علي األبرش" مع د. مها الهنداوي )...(  -

 مسألة مقررات اللغة اإلنجليزية وكان األمر كالتالي:

 الرد الموضوع

عدد الساعات المكتسبة لمقررات 
اللغة اإلنجليزية قليلة مقارنة 

بالساعات الفعلية التي يأخذها الطالب 
 خالل األسبوع

 تم تأييد ذلك وسيتم النظر في األمر

في حال حصول الطالب على درجة 
اآليلز فمن حقه إعفاءه من مقررات 

 اللغة اإلنجليزية

 الموضوع قيد الدراسة

رغبة الطالب بمعرفة أساتذة اللغة 
اإلنجليزية والمعّرف بهم في الجداول 

 قبل التسجيل TBAعادة بالـ 

يصعب حل هذه المشكلة لالحتماالت 
الواردة في تغيير أعضاء هيئة التدريس 

 والتزام أساتذة جدد آخرين

 Englishاستبدال مقرر 
communication1, 2  بمقررات

 تخصص

المتطلبات إال في حال ال يمكن استبدال 
مخاطبة الكلية بسبب تغيير في الخطة 

 الدراسية للبرنامج التأسيسي

 

يود أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي االجتماع مستقبال  مع د. مازن حسنة نائب رئيس  -

 الجامعة للشؤون األكاديمية لنقاش المواضيع التالية:

 امتحانات يوم السبت المستمرة لبعض المقررات 

 ررات اللغة اإلنجليزية للكلياتمق 

 التقييم األكاديمي 

 منح الطلبة إجازة أسبوع قبل االمتحانات 

ب في موضوع "المرأة في اإلسالم" فقد أفاد وإثر ذلك باإلشارة الجتماع محمد المري مع النائ

ا في مسألة المقررات الفصلية )التي  د. مازن بأنه سيتم النظر في الموضوع وقال محمد أيض 

ا بقول الدكتور طرحها بشكل مستمر إال في  يتم طرحها إما خريف أو ربيع( فمن الصعب جد 



حينها من الممكن عمل استثناء طالب، ف 14حال وجود عدد كاٍف من الخريجين ما يقارب الـ 

 للطلبة.

 في المستجدات الجديدة:

أجمع أغلب أعضاء المجلس بالتصويت لضرورة كتابة أسماء المقررات في البنر باللغة  -

العربية خاصة ألولئك الذين ال يتقنون اللغة اإلنجليزية وسيتم نقل هذه الفكرة إلى 

 مسؤولي إدارة تكنولوجيا المعلومات.

علي األبرش" عن نظام الشكاوي الطالبية حيث نّوه عن قيام طالب بتقديم  تحدث "محمد -

شكوى عبر النظام مما تسبب الحق ا بتضرره لمعرفة صاحب الشكوى بتفاصيل الطالب 

وتواصل القسم معه مما شّكل للطالب تساؤالت عن مدى سرية وخصوصية هذا النظام. 

ؤولين عن النظام لالستفسار وطلب وعلى ذلك سيقوم "محمد علي" باالجتماع مع المس

 التوضيح.

 

انضمام عضو من المجلس التمثيلي الطالبي لمجلس األمناء، سيقوم "محمد المري"  -

 متابعة الموضوع وذلك برفع كتاب إلى د. شيخة المسند رئيس جامعة قطر.

 

 في المستجدات األخرى:

 

بنظام الفصول )جدول اقترحت "حليمة الخوار" فكرة طرح المقررات في جامعة قطر  -

ا عن نظام الساعات  جاهز يسّجله الطالب كل فصل بكل ما فيه من مقررات( عوض 

الحال والذي يمنح للطالب حرية اختيار المقررات والساعات وقد يحصره أو يقّيده 

واختلف أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض وأجمع األعضاء أن الموضوع يحتاج 

 إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب.لمراجعة مسبقة قبل رفعه 

موجهة من التكلم "محمد المري" عن إحدى اإلعالنات التجارية المعلقة في المكتبة و -

مقابل مادّي، أشار محمد بضرورة اتخاذ ردة بمكتب خاص بالترجمة وعمل األبحاث 

عملية  األكاديمي وتعيقفعل تجاه هذه الجهات الربحية والتي تتسبب بضرر الطالب 

التعليم والبحث والحصول على المعرفة واكتساب مهارة األبحاث العلمية وسوف يقوم 



محمد بمتابعة الموضوع والنظر في أمر اإلعالن المعلق والمسؤولين الذين سمحوا 

 بتعليق هذا النوع من اإلعالنات في الحرم الجامعي.

ومعّد ألجل الخدمات  أشار طالب المجلس عن وجود مبنى للمطاعم في البنين مجّهز -

الغذائية ولكنه لآلن لم يتم تفعيله لذلك سيقوم كل من "أسامة علي داري" و "آمنة 

المري" بمتابعة قسم الخدمات الغذائية لنقل ما يخص هذا الموضوع إضافة للشكوى 

 المستمرة من جودة أطعمة كافتيريات الحرم الجامعي لبعض الكليات.

أيام حفل من خلّو أغلب أقسام قطاع شؤون الطالب خالل  أبدى "إيهاب مقداد" استياءه -

التخرج أو أي مناسبة أو فعالية ضخمة على مستوى الجامعة مما يسبب في عرقلة 

تواصل الطلبة مع الموظفين في حال رغبتهم في العمل أو تقديم أنشطة أو فعالية وقام أ. 

اإلنابة بأن األمر فعال  يحتاج رئيس قسم األندية والمنظمات الطالبية ب -ياسر القواسمي 

للنظر فيه وأن المالحظات قد وصلت وفي حال تكرار هذا األمر فعلى إيهاب متابعة 

 الموضوع مع أ. ياسر القواسمي.

إعالم بسبب  –أبدت "عبير الموسى" انزعاجها من أمر يخص طالبات كلية الشريعة  -

طرح تخصص اإلعالم لمجموعة واحدة متأخرة في الوقت لطالبات الشريعة بينما تم 

تخصيص المجموعات المبكرة لطالبات اإلعالم إال في حال قيام طالبة بحذف المقرر 

فيمكن لطالبة الشريعة التسجيل حينها. وّجه ممثلي كلية اآلداب  مطلع الفصل القادم

عضو هيئة تدريس في قسم اإلعالم بكلية اآلداب  –د. رنا حسن والعلوم عبير لمقابلة 

 لمساعدتها في المشكلة.والعلوم 

مستشارة في قطاع شؤون الطالب أبدت فيه  –في إيميل من د. كورتني سترايكر  -

 QUرغبتها باالجتماع مع أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي للنقاش في برنامج 

LEADS  والمتوقع طرحه الخريف القادم ورأى األعضاء أن يتم االجتماع في بداية

ا لضيق الوقت الحالي وقدوم االمتحانات النهائية.   الفصل نظر 

  

 بإذن هللا  2015سيتم تحديده قبل مطلع خريف االجتماع القادم بحسب اتفاق أعضاء المجلس  -

 

 

 

 

 


