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 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 االسم اللجنة

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

 أسامة علي دميي ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنني)

 جومهر مردف مملري ممثل كل ة مآلدمب وملعلوم (بنات)

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

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

 حممد علي مألبرش ممثل كل ة ملشريعة (بنني)

 
 جابر مجلربي ملعجي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد(بنني)
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 إيهاب حممد مقدمد  ممثل كل ة مهلندسة (بنني)

 يضوه عبد مهللا مالنصايي  ممثل كل ة ملص دلة (بنات)
 حممد ملعمادي فاطمة  من ا مللس ملتمث لي ملطاليب

  ملغ اب

 ياسر ملقوممسي  يس س ق م مألندية ومملنظمات ملطالب ة باإلنابة

 مرمي يمشد مل ل طي  ممثل كل ة مإلدمية ومالقتصاد (بنات)
 عبري جهاد مملوسى  ممثل كل ة ملشريعة (بنات)

 آمنة جابر مملري  ممثل كل ة ملقانون (بنات)

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

  ساية طايق  ممثل كل ة مهلندسة (بنات)
 

 

 االجتماعتفاصيل 

بدأ االجتماع بمناقشة مشكلة عدم تنظيم أوقات اجتماعات المجلس مع المسؤولين واالداريين حيث 
يميالت تحديد االجتماعات وعدم تذكيرهم به وبذلك يصعب إرسال إاألعضاء استيائهم من تأخر أبدى 

على قصر الفترة وفي نفس السياق اعترض األعضاء  بالوقت،ر االجتماعات او االلتزام عليهم حضو 
حد الى نصف ساعة أقصى ؤولة حيث يكون الزمنية التي يعقد فيها اجتماعات المجلس مع الجهات المس

مبكرا ن يتم طلب االجتماع أمحمد المري  طلبوعلية  المواضيع،فقط وبذلك ال يمكن مناقشة كافة 
 المطروحة.ومرفق بالوقت المطلوب بالتفصيل حسب كمية المواضيع 

 عضاء التغذية الراجعة لالجتماعات التي عقدت مع بعض الجهات المسؤولة:ناقش األ -
 



 اجتماع دكتور مازن  -

اجتماع الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة لشؤون االكاديمية حيث عرض األعضاء موضوع دأ ب
مازالت اللجنة تعمل على إعادة صياغة مقرر المرأة في اإلسالم وما توصل اليه وقد كان رد الدكتور مازن 

المادة وقد اثار محمد المري تساؤله بعدم معرفة المجلس عن هذا االمر خصوصا ان االمر متعلق 
 فيه. بالطالب والمجلس بصفته طلب إعادة النظر 

مشكلة استمرار االمتحانات يوم السبت وكان رد الدكتور وفي نفس السياق عرضت بقية المواضيع من  
زن حسنه ان بعد التعديالت قانونيا ال يمكن تقديم امتحانات اال مقررات المتطلبات األساسية اما بقية ما

المقررات ال تتم اال بالطلب من دكتور المادة بعد موافقة جميع الطلبة على تقديم امتحان يوم السبت 
دون موافقة كل سبت وغير ذلك ممنوع، طرحت العضو عبير الموسى بعض حاالت تقديم امتحان يوم ال

، وأبدت جواهر المري رأيها ضرورة تعميم هذا القانون واعالنه كحل جذري اال ان د. مازن يرى الطالب 
 ان التعميم ليس من شؤون المجلس األكاديمي ولكن سوف يطرح الفكرة في المجلس االكاديمي . 

طالب المجلس بأن تتعادل إن حصل الطالب  111+110وبخصوص المواد المتعلقة باللغة االنجليزية 
على آيلس فرد الدكتور بالنظر في الموضوع ، وحتى أن المادتين غير ُمسلَّم بالمنهج الذي وضعا فيه 

الذي تم في للكلية إال االستثناء  فقد اعتمدت الجامعة المواد هذهتمامًا ، وبخصوص طلبة كلية الشريعة 
بأن يكون هذا ، وطالب محمد علي األبرش ممثل كلية الشريعة  201+200في مادتي هذ الفصل 

، المقرر منفصًال في مجموعات خاصة لطلبة الشريعة بحيث ال يتفاوتون بالمستويات مع باقي الكليات 
أصل بين الطلبة وهذا هو  ةجيدحالة وكان الرد بأن هذا األمر يضعف المستوى للطلبة وأن التفاوت 

 . ، وما زال األمر قيد النقاشطلبة الجامعة جميعهم بين  المتطلبات بأن تجمع

منح الطلبة إجازة أسبوع قبل االمتحانات كحل لتأثير استمرار الدراسة الى االمتحانات النهائية على تراجع 
المستوى األكاديمي والضغط على الطالب ومشكلة تهاون بعض أعضاء الهيئة التدريسية بتحديد موعد 

الى اخر أيام الدراسة كان الرد انه من الصعب منح إجازة وذلك بسبب سياسة االلتزام  لتسليم التكاليف
وأشار ان من الممكن نأخذ مثل هذه المشكلة كحاالت وتصنف كممارسات تدريسية  األكاديميبالتقويم 

 سيتم طرحها على المجلس األكاديمي. تحقيق.تأخذ باالعتبار وتحول الى 



يتم حمل المادة  جاء االقتراح أن القرار،عدم انصاف هذا و طي القيد بعد الرسوب في المادة ثالث مرات 
سنوات بدون طي القيد أو اإلنذار، ابدى د. مازن رأيه بدل ان يتم حمل المادة يجبر  8حد اقصى 

طة تخصصه، وإذا  الطالب على تغيير تخصصه وبالتالي تلغى المادة التي رسب فيها وال تكون من ضمن خ
كانت المادة التي يرسب الطالب فيها متطلب عام يكون هناك مادة بديلة. وسيتم مناقشتها في المجلس 

 األكاديمي.

حفل نائب رئيس الجامعة لشؤون االكاديمية تساءل األعضاء حول استمرار الحفل في السنوات  -
 القادمة وقد أكد الدكتور على استمراره كل سنة. 

 

من  إذاعرض األعضاء دخول ممثل لطلبة في المجلس األكاديمي  يتعلق بكل هذه المواضيع وفيما
الضروري مشاركة المجلس السياسيات التي تتعلق بالطالب وكان رد دكتور مازن ان مشاركة الطالب  

وعلية طلب محمد  فترات،كعضو دائم ليست من األعراف االكاديمية ولكن من الممكن مشاركته على 
معرفة كيفية مشاركة الطالب في السياسات التي تتعلق بالطلبة على ان يتابع  ي من العضو إيهابالمر 

 الوقت.مع الدكتور مازن حسنة الستكمال المواضيع التي لم تطرح النتهاء في االجتماع المقبل االمر 

 
 

 اجتماع الخطة االستراتيجية لجامعة قطر   -

الحر ومحمد االنصاري وذلك لتخطيط  عبد العزيزباألستاذ اجتمع أعضاء المجلس مع لجنة متمثلة 
استراتيجية جامعة قطر بناًء على طلب دكتور حسن رئيس جامعة قطر مشاركة أعضاء المجلس التمثيلي 

حيث عرض كل عضو وجهات نظر قد تغير في وقد ابدى األعضاء رضاهم على االجتماع  االجتماع،هذا 
مستقبل جامعة قطر وفيما يخص تفاصيل االجتماع سيقوم محمد علي بعض الخطط االستراتيجية في 

يصل قبل االجتماع القادم منسقة مشاريع خاصة على ان  ب المحضر من األستاذة ايمان غزالبطل
 للمجلس.



 
 
 

 اجتماع دكتور خالد الخنجي

األعضاء اجتمع األعضاء بالدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة وقد ناقش  -
 لوائح المجلس الجديدة وكان رد الدكتور سيتم االطالع عليها والرد على المجلس.

االغنية الرسمية لجامعة قطر رحب بالفكرة وطلب ارسال االغنية عليه ليتم تقييمها ومن ثم   -
 مناقشة اعتمادها 

ي أقرب وكان رد الدكتور خالد ان يتم ترشيح عضو لكلية الطب فة الطب انتخاب ممثل لكلي -
طلب ترشيح ممثل االنتخاب في المجلس و  فرصة وعلية ستقوم اللجنة الداخلية بأرسال اليه

لكلية الطب لألستاذة غادة سيف الكواري مساعد العميد لشؤون الطلبة على ان تبدأ عضويته من 
 االجتماع القادم.

فكرة اتحاد الطلبة وقد اعترض الدكتور خالد على مصطلح اتحاد الطلبة وهذا يرجع الى مجلس  -
 مقبولة.األمناء ولكن الفكرة 

على موافقة الوفي حال عدم  2016 \6\2و 1شهر ج وكان التاريخ المقترح حفل التخر  -
وحجز االميري بعدة التزامات منها الديوان سيتم على نظامه القديم والسبب يرتبط المقترح 
 القاعات.

شكوى على إدارة األنشطة الطالبية وقد طلب األعضاء ان تعفى إدارة األنشطة كليا عن حفل  -
التخرج واليوم الوطني والسبب ان إدارة األنشطة الطالبية قد تتراجع عن مهامها األساسية بسبب 

رات والموظفين في الفترة وكان رد الدكتور خالد هناك عدة تغييرات في بعض اإلداتلك الفعاليات 
أبدت األستاذة فاطمة العمادي رأيها بان المشاركة في فعاليات حفل وفي هذه السياق القادمة 

 التخرج واليوم الوطني قائم على التطوع فقط وال تجبر اإلدارة على االلتزام بها.  



ومنها سيتم العمل على تقديم افادة تخرج غير اكاديمية وكان رد الدكتور بان النظام سيتغير كليا  -
 اإلفادة غير االكاديمية.

ن ذلك يعود الى عدم إذ أموضوع نظام الشكاوى وظهور اسم الطالب المشتكي طرح األعضاء  -
نظام الشكاوى يديره أن رد الدكتور خالد سيتم النظر في الموضوع كما  والسرية وكانالمصداقية 

لدكتور خالد الخنجي في حال ان للب اال ال يظهر اسم الطاأن موظف واحد فقط ومن المفترض 
 الموضوع خاص بالطالب وليست مواضيع عامة. 

يسع أن على غير الرسمية و طلب األعضاء مقر خاص بالمجلس تتم فيه االجتماعات الرسمية  -
وقد اقترح العضو احمد الثاني ان تكون علنية  اجتماعات المجلسأن الطالب خصوصا  المكان

القاعة في مبنى القبول والتسجيل الجديد ومبدئيا تكون في مبنى األبحاث بحيث تكون صالحه 
هذه سيتم النظر فيه في  وكان رد الدكتور ان الموضوع لم يطرح بعد ولكنبنات -لألعضاء بنين

  للمجلس.ممكن طلب قاعة حجمها أكبر  الفترة
الدورات التدريبية لألعضاء المجلس وقد ابدى راية بان ال ينظر أعضاء المجلس  ناقش األعضاء -

تبحث عن ان على أساس الشركات او المؤسسات التي تقدم الدورات بل على لجنة الفعاليات 
 ذلك.احتياجات أعضاء المجلس وتقدم على أساس 

شامل لسياسات واالليات  وجاء ردة ان هناك تعديلسياسات اإلنذار بعد التعديل طرح األعضاء  -
التغيرات، وفي نفس السياق طلب احمد الثاني مشاركة تضح تاإلنذار ومن الفصل القادم س

وكان رد الدكتور سيتم دعوة المجلس التمثيلي  الجديدةأعضاء المجلس دراسة السياسات 
 لالجتماع مع المعنين.

 
 الموضوع.سيتم مراجعة الرد بأنه جاء موضوع توقيف الطلبة السوريين  -

 
جاء رد الدكتور سيتم النظر فيه وطلب من لجنة الفعاليات ان تقوم تكريم األعضاء القدامى  -

 تكريم.كامل عن البتصور  
 



بحكم تخصصهم أدوات يتطلب عليهم شراء اذ طرحت حليمة مشكلة بنات تخصص العمارة  -
والجامعة ال توفر لهم تلك األدوات مما يجعل الطالبة تصرف كل فصل مبالغ طائلة على 

عند شرائهم بكل ما يختص األدوات والحل ان يتم استثناء طالب جامعة قطر بتنزيالت 
 بالجامعة.

 
ة والسبب هو قل طرح مشكلة ازدحام البوابات بنين مما تسبب بتأخر الطالب على المحاضرات -

 وقد أخبر بأنه سيتم افتتاح البوابات التي من جهة المحطة قريباً  للبنين،البوابات 
 

طلبت لجنة الفعاليات في المجلس التمثيلي ميزانية للفعاليات التي ستقيمها وعليه جاء رد  -
الدكتور خالد بطلب مقترح ميزانية كامل لجميع فعاليات المجلس وعليه سيتم مناقشة الفعاليات 

 والميزانيات
 

 

  لجنة الفعاليات 

ومن الفعاليات التي في  ورؤية،أهداف من إيهاب خطة لجنة الفعاليات طرح آخر جانب  وفي -
طور تنفيذها الجمعية العمومية واليوم الوطني واختيار اهم المجاالت التي ستقدم فيها الدورات 

 ووجود األندية الطالبية.المجلس مع  وتعاونالتمثيلية. التدريبية وعمل ملتقى لجميع المجالس 
يتكون من أعضاء لديهم اإلمكانيات التصميم والتصوير للمجلس للعمل في  لجنة المتطوعين

  الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي يقوم بها المجلس.
ومن شدد العضو إيهاب على ضرورة مشاركة المجلس في الفعاليات الرسمية مثل اليوم الوطني  -

جانب اخر اشارت األستاذة فاطمة العمادي ان الفعالية ستظهر باسم جامعة قطر فقط وليس 
 .ينالمشاركاو المتطوعين  الطالبيةباسم أي من المنظمات 



اقترح محمد المري قيام فعالية عن قضية عجز الميزانية في قطر على ان تكون برعاية المجلس  -
جامعة قطر لمناقشة هذه القضية مع الطالب وعلية وذلك عن طريق استضافة مسؤولين في 

 سيقوم كل من محمد المري واحمد الثاني بمتابعة الموضوع والعمل علية في أقرب وقت.

 

 

 

 األعضاء.نوفمبر حسب اتفاق  19سيعقد االجتماع القادم و انتهى اجتماع المجلس 


