
 
 

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

 ) ( الدورة الثالثةاالستثنائي محضر االجتماع 

 

 التاريخ 6-10-2015
 الوقت مساءً  5:00

 المكان  103- االدارة العليا
 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي :

 

 االسم اللجنة

 حممد أمحد املري ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنني )

 أسامة علي داري كلية اآلداب والعلوم ( بنني )ممثل  

 جواهر مردف املري ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

 حليمة علي اخلوار ممثل كلية اآلداب والعلوم ( بنات )

https://www.google.com.qa/url?url=https://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&ved=0CBUQwW4wAGoVChMI9cOb263-xwIVSX0aCh3ZCg12&usg=AFQjCNG5jh8A1hh2gL7q_E9Y1DNXmGneRA


 أمحد نوح آل ثاين ممثل كلية القانون ( بنني )

 حممد علي األبرش ممثل كلية الشريعة ( بنني )

 جابر اجلربي العجي  واالقتصاد(بنني)ممثل كلية اإلدارة 

 مرمي راشد السليطي  ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد (بنات)

 إيهاب حممد مقداد  ممثل كلية اهلندسة (بنني)

 رضوه عبداهللا األنصاري  ممثل كلية الصيدلة (بنات)

  الغياب

  ياسر القوامسي  رئيس قسم االندية واملنظمات الطالبية باالنابة

 مي سليم   منسا اللس التمثيلي الطاليب
 امنة جابر املري  ممثل كلية القانون ( بنات)
 صفية املبارك زروق  ممثل كلية الرتبية ( بنات)

 عبري جهاد املوسى   ممثل كلية الشريعة ( بنات)
 

 

 

 

 
 



 

 تفاصيل االجتماع :

 

ناقش اعضاء المجلس تصور ما سوف يجري في االجتماع السادس في دورته 
وتحديد ما سيتم مناقشته الثالثة بحضور رئيس جامعة قطر د. حسن راشد الدرهم 

من مواضيع وكيفية ادارة الحوار حيث اتفق االعضاء على ان يتم في االجتماع 
 القادم التالي: 

 

 

 عريف بسيط بالمجلس وكل عضو ت -
 .ربهم مع المجالس في الدول االخرىاالعضاء بطرح تجايقوم  -
 كيف كان واصبحو المجلس من اول دوراته  التغيرات التي طرأت على بيان -
 جان حيث يقوم احد اعضاء اللجنة بتوضيح اختصاصاتلالتعريف بال -

 .اللجنة وماتقوم به 
 . ت المجلسطرح الصعوبات التي واجه -
المجلس  المجلس من امتيازات , رغبةمايستحقة لرئيس حول  تساؤالت -

ته الرأي في مشاركحقة  دور فعال في اتخاذ القرارات ومدى له بان يكون
 ,وما سيقدمة الرئيس للمجلس مع الجهات االخرى 



 
 ضرورة وجود موعد شهري مع الرئيس . -

 
طلبة الاتحاد  انتقال المجلس التمثيلي الىفكرة  تناقش االعضاء حول -

تمثيلي لكل كلية حيث يتكون المجلس من اعضاء وياتي تحتة مجلس 
يمثلون كل برنامج في الكلية اضافة الى رئيس المجلس والذي يشغل 

عضو في اتحاد الطلبة ويحتوي اتحاد الطلبة على المواضيع العامة في 
اال ان هذه الجامعة بينما يحتوي كل مجلس تمثيلي مواضيع تخص كليته .

ابدى بعض االعضاء مالحظات حول  حيثالفكرة ما زالت قيد الدراسة 
 صعوبة تكوينه السباب عديده .

 

 
انسانية تضامنية لما يحصل في المسجد االقصى  ة وقفهطرح ايهاب فكر  -

من احداث برعاية رئيس الجامعة وبتنظيم لجنة الفعاليات في المجلس , 
  وقد استحسن االعضاء الفكرة على ان يتم تنفيذها .


