
 

 مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

 المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر

 (لثة)الدورة الثا األولمحضر االجتماع 

 

 2015أبريل  23 التاريخ
 مساء   3:30 الوقت
  216مبنى القبول والتسجيل  المكان

 

 الحضور من أعضاء المجلس التمثيلي:

 

 اللجنة االسم
 رئيس الجامعة لشؤون الطالبنائب  د. عمر األنصاري

 ي الطالبيمنسق المجلس التمثيل أمل السويدي 

 تخطيط  أخصائي  ابوحانيان آربي 

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

 (  اتوالعلوم ) بنممثل كلية اآلداب    جواهر مردف المري
 ممثل كلية اآلداب والعلوم ) بنات (  حليمة علي الخوار
 (  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 



 ممثل كلية التربية )بنين( محمد سعد الخالدي

 ممثل كلية التربية )بنات( 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( عبدالرحمنسارة طارق 

 ممثل كلية الصيدلة )بنات( رضوى عبدهللا األنصاري
 الغياب
 ال يوجد

 

 أجندة االجتماع:

 

 

 التعريف بأعضاء المجلس الجدد -

 انتخابات المجلس : -

 : الرئيس 

 * الرئيس سواء طالب أو طالبة ينبغي أن يكون قطري الجنسية         

 أ. ترشيح                    

 دقائق 5ب. يقوم كل مرشح بالتحدث عن نفسه وعن برنامجه االنتخابي لمدة                   

 ج. االنتخابات                  

 د. إعالن النتائج                  

 : نائب الرئيس 

 *نائب الرئيس طالب أو طالبة          

 شيح أ. تر                   

 دقائق 5ب. يقوم كل مرشح بالتحدث عن نفسه وعن برنامجه االنتخابي لمدة                   

 ج. االنتخابات                  

 د. إعالن النتائج                  

 

 مستجدات أخرى  -

 



 

اصيل االجتماع:تف  

 

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب االجتماع األول  –افتتح د. عمر األنصاري  -

ممثل  –بالترحيب باألعضاء الجدد بحضور بعض من األعضاء السابقين: عادل العواد 

ممثل كلية  –ممثل كلية اآلداب والعلوم، نوف المهندي  –كلية الهندسة، تهاني المري 

وانتقال األمانة من  حيث أشار الدكتور لدور المجلس في جامعة قطر وأهميته القانون

ِقبل أعضاء الدورة وائح المستحدثة من ق للمجلس الحالي الجديد، إضافة للالمجلس الساب

الثانية ومن بينها التصويت لرئيس المجلس ونائبه من طالب المجلس في أول اجتماع 

 للدورة الثالثة.

 

 قام كل عضو في المجلس بالتعريف عن نفسه -

 

عن نفسه  تحدث كل مرشح حيث يس ونائبه،انتخابات الرئتم خالل االجتماع إجراء  -

 بتوقيع ومن ثم قام كل عضو. وعن رؤيته للمجلس وهدفه في غضون الخمس دقائق

كتابة اسم المرشح الذي يرغب بالتصويت له ووضع االسم  نموذج كشف التصويت بعد

ت وكاند. عمر  من قبل أمام الجميعاالصوات تم فرز  .بسرية في صندوق االنتخابات

 :كالتالي النتائج

 

)يشترط أن يكون الرئيس  
 قطري الجنسية (

 نائب الرئيس

وعدد  المرشحون
 األصوات

 2 مريم راشد السليطي .1
 0 محمد سعد الخالدي .2
 13 محمد أحمد المري .3

 3 مريم راشد السليطي .1
 12 أحمد نوح آل ثاني .2

 أحمد نوح آل ثاني محمد أحمد المري النتيجة

  



دور الرئيس ونائبه في غياب الرئيس، أنه المسؤول عن إدارة االجتماعات  رد. عموّضح 

القادمة وهو كذلك بصفته ممثال  يله صوت لكنه ال يشكل القرار النهائي للجميع، فصوت 

ا فقط.  ا فردي   المجلس هو صوت الطلبة بأجمعهم وليس صوت 

 

 في المستجدات األخرى:

  ا في بداية هذه الفترة قرر أعضاء المجلس االجتماع أسبوعي 

والدورة للحاق ببعض األمور المتعلقة بالمجلس وترتيب األدوار 

 .للجان الداخلية في المجلس

 

 بإذن هللا أبريل 30 االجتماع القادم بحسب اتفاق أعضاء المجلس -

 

 


