
 

 إدارة األنشطة الطالبية

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

 )الدورة الثانية( والعشرون ثامنالمحضر االجتماع 

 

 2015مارس  1 التاريخ
 مساء   5:00 الوقت
  216مبنى القبول والتسجيل  المكان

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 األنشطة الطالبيةمدير إدارة  م . الجازي المري

 منسق المجلس التمثيلي أمل السويدي 
 ممثل كلية الهندسة ) بنين ( عادل محمد العواد
 ممثل كلية الهندسة ) بنات (  أسيل غسان مسلم

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  حمزة أسامة اآلغا  
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  تهاني صالح المري

 ممثل كلية القانون ) بنات (  نوف عبدهللا المهندي 
 ممثل كلية الشريعة ) بنات (  عبير جهاد الموسى 

 ممثل كلية التربية )بنات( الشيماء صالح اليافعي

 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد )بنات(  فاطمة حسن المير
 ممثل كلية الصيدلة )بنات( فاطمة عبدهللا مراغي



 الغياب
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب عمر األنصاريد. 

 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنين (  جابر علي كريب
 

 أجندة االجتماع:

 

 

 مستجدات سابقة 

 انتخابات الدورة الثالثة 

 مستجدات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفاصيل االجتماع:

 

 في المستجدات السابقة تم ما يلي: -

 

  اجتماعهم األخير فيما يخص مشكلة تحدث أعضاء المجلس عن

المساعدات المالية والذي قد تم رفعه على حساب المجلس 

التمثيلي الطالبي من ِقبل األعضاء أنفسهم ومشكلة الباصات التي 

والتعاون في   تمت معلقة بسبب عدم تجاوب قسم المواصالت

 واكتفائهم بالرد الرسمي في الصحف. تحديد وقت لالجتماع

 ة اإلنجليزية الذي تكلمت "الشيماء اليافعي" في مشكلة مقرر اللغ

يلزمه مقرر مسبق وهو العلوم البيولوجية والذي يسبب الكثير من 

الصعوبات أمام طالبات كلية التربية ودعت أن تقوم الممثلة 

القادمة في الدورة الثالثة بمتابعة الموضوع بسبب ضيق الوقت 

 المتبقي من الدورة الثانية وفترة االنتخابات.

  اللوائح التي تم رفعها إلى د. شيخة تم تعديل بعض النقاط في

رئيس جامعة قطر وبإذن هللا يتم اعتمادها في أقرب  –المسند 

 فرصة ألعضاء الدورة الثالثة.

 

 

 

 

 

 

 



 :onlineتم االتفاق على اآلتي فيما هو متعلق باالنتخابات بعد اعتماد نظام التصويت  -

 

 إرسال برودكاست –مارس  17وحتى  2015مارس  2فتح باب التسجيل 

تذكير طوال اليوم كل  SMSيتم إرسال  –ساعة  24مارس ولمدة  30التصويت تاريخ 

 ساعتين أو ثالث

 مارس 26مارس وحتى  22الحمالت االنتخابية من 

 ؟ How to voteحملة انتخابية إرشادية: 

 االستعانة بوسائل التواصل االجتماعي

 جهاز لتشجيع الطلبة على التصويت من خاللهمقر انتخابي في كل كلية يحتوي على 

 استضافة شخصية معنية باالنتخابات

 التعاون مع نادي المناظرات إلقامة مناظرة لمرشحي كل كلية

 لالنتخابات Themeتصميم بوستر أو اختيار 

  

 

 في المستجدات األخرى: -

 

 ا لمتابعة سير الخطة االنتخابية  سيتم االجتماع مجدد 

 

 

 

 بإذن هللا بحسب اتفاق أعضاء المجلسالقادم  االجتماع -


