
 
 

 
 األنشطة الطالبيةادارة  

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر
U20)3/20112(الثاني   الجتماعمحضر ا 

 
 7/11/2012 التاريخ
 مساءا   3:30الساعة  الوقت
 مبنى القبول و التسجيل 208قاعة  المكان

 
U أعضاء المجلس التمثيليالحضور من 

 

 اللجنـــــة االســـم
 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. عمر األنصاري

 مدير ادارة االنشطة الطالبية م.  الجازي المري 
 منسق المجلس التمثيلي  غنى الكستي
 ن) (بني ممثل كلية ادارة و اقتصاد عبد القدوس

 ممثل كلية اآلداب و العلوم نور ابو حسنين
 ممثل كلية الشريعة عمر السر

 (بنين)  و العلومممثل كلية اآلداب  سعود الشمري
 ممثل كلية التربية حصة آل سعد

 ممثل كلية االدارة و االقتصاد فاطمة العمادي
 الغياب

 ممثل كلية القانون (بنات) آمنة خلفان
 ممثل كلية الهندسة معتصم مقداد

 
 

U االجتماعأجندة: 
 

 مستجدات على المواضيع المطروحة في االجتماع السابق •
 الغذائيةاجتماع قسم الخدمات  •
 حساب المجلس على تويتر •
 اجتماع مع طالبات الجامعة •



Uتفاصيل االجتماع 
 

 ت مقترحات االجتماع السابقمستجدا  •
o  تم التواصل مع قسم تكنلوجيا المعلومات فيما يتعلق بإمكانية استخدام البرامج الهندسية

المتخصصة خارج الحرم الجامعي. يوفر القسم هذه الخاصية بطلب من استاذ المادة حيث يقوم 
بإرسال اسم البرنامج و قائمة اسماء الطلبة الذين سيقومون باستخدام و البرنامج  و ارقام 

 قيدهم 
o الحرم اكسبرس  لزيادة عدد الطالبات م توفير باصين اضافيين على خدمة ت 
o  تم ارسال تعميم للموظفات و اعضاء هيئة التدريس فيما يختص باللباس و اللياقة العامة 
o  تم التواصل مع كلية الهندسة لتوفير قاعة للصالة : حاليا تتواجد مساحات في الممرات للصالة

  المتاحة .ذلك لقلة عدد القاعات 
 

 
 اجتماع قسم الخدمات الغذائية •

قام العضو سعود الشمري باالجتماع مع قسم الخدمات الغذائية و ارسال محضر االجتماع الذي تضمن 
 التي ستطبق:  بعض مطالب الطلبة 

o الخيارات الصحية  , يتم تطبيقها ابتداءا من الشهر نوفمبر الحالي اضافة بعض 
o طابخ في  الكافيتريا الرئيسية في بعض المباني  و ذلك لتوفير اطباق اقتراح بداية استخدام الم

 طازجة
 

 حساب المجلس على تويتر •

سيتم تفعيل الحساب بشكل اكبر من خالل التغريدات التي تم تحضيره من قبل العضوة فاطمة العمادي.  ستكون 
الرد  لألعضاءتعريفية و موجهة بشكل عام للطلبة. تم االتفاق اال تكون الردود بشكل شخصي . يمكن  التغريدات

من حسابهم الخاص على بعض التساؤالت, كما يمكن لمن يرغب ان يرسل اسم حسابه على التويتر لوضعه 
 .بجانب االسم في التغريدات التي تذكر اسماء اعضاء المجلس

 
 

 الجامعةاجتماع مع طالبات  •

. 2012نوفمبر  13تم تأجيل موعد اجتماع الطالبات بعد انعقاد االجتماع ليتنسب مع عضوات المجلس للثالثاء 
 ستقوم العضوات بوضع برنامج لالجتماع و استخدام العرض التقديمي المستخدم خالل اللجنة العمومية االولى.

 

 مقترحات مالحظات / •
o انتظار مغلقة بجانب مواقف الجامعة اكسبرس توفير مظالت بين المباني , و اماكن 
o  اقتراح عمل جلسة برلمانية للمناقشة سياسات الجامعة مع الطلبة و رئيس الجامعة :  يجب

توفير رؤية واضحة لهذه الجلسة , ذلك لوجود لقاء مع رئيس الجامعة في بداية كل عام و 
 الذي يخدم نفس الهدف .

o ينالحاجة الى صيانة المسجد لدى البن 

 
 

 
 غنى الكستي

  منسق المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر


