
 تقریر السنوي لمجلس ھیئة التدریس( الدورة الثالثة)
 

 انتخابات المجلس و تشكیلھ . -اوال :

وانقسمت  2012/2013تمت انتخابات مجلس ھیئة التدریس للدورة الثالثة في العام االكادیمي 
الدكتور السبتي فوفو حیث انتھت عضویتھ بالمجلس بتولیة منصب  براسةإلى فترتین األولى 

الدكتور محمد الكواري . أھم انجازات فترة الدكتور السبتي فوفو  براسةإداري والفترة الثانیة 
 -كانت :

وضع جمیع محاضر اجتماعات المجلس على صفحة االنترنت حیث اصبح اآلن یمكن  -1
 .ل موقع المجلس على صفحة جامعة قطراالطالع على كل ما یخص المجلس من خال

سیاسة التقویم الذاتي لعمل المجلس وھي سیاسة تم عملھا من قبل مكتب نائب رئیس  -2
 الجامعة للشئون االكادیمیة وتمت مراجعتھا من قبل المجلس .

تحویل البرامج االكادیمیة الجدیدة المزمع إنشائھا للمجلس لالطالع علیھا وضع  -3
 نھا حیث حولت العدید من البرامج للمجلس .المجلس بشأمالحظات 

لجنة الشئون االكادیمیة و لجنة شئون أعضاء ھیئة ھي لجان شكل المجلس اربع   -4
 لجنة البحث العلمي ، و لجنة العالقات العامة . والتدریس 

  -الفترة الثانیة : -ثانیا :

لمجلس ھیئة التدریس یس المجلس خالل الدورة الثالثة رئمنصب نائب رئیس المجلس وتم شغل 
 -و كان خاللھا العمل منصب على تحقیق االھداف التالیة :

 تدعیم دور المجلس في التواصل مع إدارة الجامعة . -1
 .بالجامعة  ةمع الكلیات المختلف التواصل تعزیز -2
 .آلیة عمل المجلس  تنظیم -3
 الخبرات .تواصل المجلس مع الجھات الخارجیة كمبدأ الشراكة في العمل و تبادل  -4
 إیصال وتحقیق المشاكل المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس إلدارة الجامعة . -5

 -لقد تم تحقیق ھذه االھداف جمیعا وذلك من خالل اآلتي :

تواصل رئیس المجلس مع نائب رئیس الجامعة للشئون االكادیمیة المسئول عن المجلس  -1
 اجتماعات دوریة معھ .إداریا . و كذلك التواصل مع رئیس الجامعة من خالل 



من المشاكل التي كانت تواجھ المجلس قضیة تواصل المجلس مع عمداء الكلیات حث تم  -2
عمل جدول زمني تم فیھ التواصل مع عمداء الكلیات بشكل مباشر من قبل رئیس 
المجلس وتعریفھم بدور المجلس وامكانیة مساھمة المجلس في حل المشاكل المختلفة 

ت، وقد تم في ھذا السیاق عقد اول ملتقى لمجلس ھیئة التدریس حضره التي تواجھ الكلیا
إدارة الجامعة وعمداء الكلیات وأعضاء من ھیئة التدریس تم فیھ شرح عمل المجلس 

 أھدافھ .و
عمل المجلس من خالل لجنة مشكلة من رئیس المجلس على إعادة تنظیم الئحة المجلس  -3

من الغموض في آلیة عمل المجلس تم  شيءة بھا التي تنظم عملة حیث ان الالئحة الحالی
االنتھاء من ھذه الالئحة وتم عرضھا على مجلس االمناء االستشاري للجامعة والموافقة 
 على تغییر تبعیة المجلس من نائب رئیس الجامعة للشئون االكادیمیة إلى رئیس الجامعة.

بلدي المركزي لدولة تم تحقیق ھذه النقطة من خالل زیارة رئیس المجلس للمجلس ال -4
تم االتفاق على توقیع مذكرات ریكیة بالشارقة بدولة االمارات وقطر وكذلك الجامعة االم

 تفاھم مع الجھتین المذكورتین حالة نیل ثقة رئیس الجامعة بتوقیع ھاتین المذكرتین .
 القضایا المتعلقة ببعض الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة من خالل -5

التي تم إیصالھا بشكل مباشر إلدارة ه المشاكل من قبل أعضاء المجلس وطرح ھذ
 الجامعة عن طریق رئیس المجلس .

عضو اثنین من أعضاء المجلس وتم تشكیل لجنة قانونیة تتبع رئیس المجلس و بعضویة  -6
اللجنة من قبل عضو  سةئارثالث من كلیة القانون في مجال القانون االداري حیث تكون 

المجلس الممثل عن كلیة القانون، تم زیادة أعضاء اللجنة إلى اربعة أعضاء یمثلون كلیة 
 العلوم.وكلیة الشریعة والدراسات االسالمیة وكلیة اآلداب و القانون
الھدف من اللجنة ھو تحویل كل ما یتعلق من أمور قانونیة خاصة بعمل المجلس  •

 جنة .او الجامعة إلى ھذه الل
 -إدارة المجلس للدورة الثالثة : •

 د. محمد خلیفة الكواري رئیس المجلس -1
 د. یاسر الخالیلة    نائب الرئیس -2
 د. خالد بشیر شعبان امین سر المجلس  -3

 

 

 الدكتور محمد خلیفة الكواري                                                                         
 رئیس مجلس ھیئة التدریس                                                                          


