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 المقدمة     

 ھیئةما تم مناقشتھ وإنجازه في الدورة الخامسة لمجلس أعضاء ل ملخص التقریرھذا 
  ) 2017خریف  -2016( ربیع بالدورة الخامسة  المنعقد   التدریس

 
    صالحیاتھا لمجلس  أھدافھ    
 

التدریس بجامعة قطر ، حیث مجلس منتخب من بین أعضاء ھیئة مجلس ھیئة التدریس ھو 
ینتخب عضو من بین أعضاء ھیئة التدریس في كل قسم علمي لیكون ممثالً لھذا القسم في 
المجلس ویعد المجلس حلقة الوصل بین أعضاء ھیئة التدریس واإلدارة العلیا بالجامعة ، 

المجلس من بین یشكل ولمجلس ، للرئیس وأمینا لونائباً  أعضاءه رئیساً  بین من وینتخب المجلس
ومدة ، أعضائھ لجان دائمة ومؤقتة، للقیام بمھمات المجلس ووظائفھ المحددة في الالئحة

  .سنتان وھو مجلس یعمل كھیئة استشاریة لنائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیةتھ عضوی
دیم والغرض منھ ھو تمثیل أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة والسماح لھم بالمساھمة من خالل تق 

 .تلك المناقشات الي التوصیات المناسبة لمقترحاتھم  والتوصل من خال
حیث یقوم باستعراض وتعدیل السیاسات والتشریعات المقترحة أو القائمة التي تنتھجھا سلطات  

 الجامعة التشریعیة واإلداریة، ویقترح التحسینات أو التعدیالت الالزمة لھا.
 

ھذا المجلس ھو المضي قدماً نحو تحقیق مبدأ الشفافیة وتقاسم واألساس العلمي األول لتشكیل 
 المسؤولیة كوسیلتین ال غنى عنھما لتحقیق رؤیة الجامعة.

إنھ من واجبات األعضاء بھذا المجلس أن یقوموا باستخدامھ كمحرك أساسي لتحقیق ما تصبو 
ذجاً للجامعة التي ترتكز بمستواھا األكادیمي، وأن تصبح نمو االرتقاءإلیھ رؤیة جامعة قطر نحو 

 على محور التعلیم العالي الجودة في بیئة تعلیمیة مناسبة.
ترشح لعضویة للوللوصول إلى عضویة المجلس  البد ان یكون عضو ھیئة التدریس مؤھالً 

 المجلس في االنتخابات الدوریة أو اإلبدالیة إذا حقق جمیع الشروط اآلتیة:
امل لمدة عام أكادیمي قبل تقدمھ أن یكون عضو ھیئة تدریس بدوام ك -1

 للترشح.  
 أن ینتمي إلى وحدة انتخابیة. -2
 أال یكون لھ منصب إداري في الجامعة. -3

 
الدائمة   للجان  التنظیمي  الھیكلحسب    إداریاالمجلس  من  عدة  لجان  تتوزع   نكما  یتكو 
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 ملخص نتائج اللجان و المجلس   
 

 : لجنة  شؤون  الطالب 
 

 التوعیةوطلب مساعدتھا في حملة  بالكلیاتالطالب المختلفة  أندیةاقترح دعوة 
عائقا للوصول ل مما قد یمث الكلیاتُمفّعلة بكل  لكن بما أن النوادي غیر بالمیثاق

 لعدد كبیر من الطالب. 
وأن  یتم  التوعیة  بالمیثاق  الجماعي  للنزاھة  كأحد  فعالیات  الملتقى  

 الب  الجدد. التعریفي  للط
  
  

 :لجنة  التواصل  مع  المجتمع  والشراكات
  

إن لجنة المجتمع والشراكات ھي لجنة جدیدة، وبالتالي ال توجد وثائق سابقة أو 
معلومات من مجلس السابق لإلشارة إلیھا. وعلیة وضعت خطة عمل تستھدف جمع 

لتحدید  اختصاصھا  المعلومات وتحلیلھا واستخدامھا  الحقا  من  قبل  اللجنة  
 ومسؤولیاتھا. 

 وتتضمن  الخطة  المھام  التالیة:    
جمع  أمثلة  للجان  مماثلة  من  جامعات  الخلیج  وغیرھا  من  الجامعات   .1

 الدولیة. 
التحقق من التقاریر السنویة للكلیات واإلدارات في جامعة قطر لتلخیص  .2

 ع  والشراكة. األنشطة والجھود  ذات  الصلة  بمشاركة  المجتم
 التحقق  من  سیاسات  وموارد  الجامعة  ذات  الصلة  بعمل  ھذه  اللجنة.  .3
التحقق من األنشطة القائمة لمركز التعلیم المستمر وأنشطة الخریجین ذات  .4

 الصلة بعمل ھذه  اللجنة.  
  
كما  أن  أبرز  المقترحات  لمناقشتھا  في  االجتماعات  

 الالحقة  ھي: 
مؤتمر  لمجالس  أعضاء  ھیئة  التدریس  في  الجامعات  األخرى    تنظیم .1

 لتبادل  الخبرات.  
االستفادة من مشاریع مثل مشروع البیرق ومحاولة تعمیمھا وتطویرھا  .2

 ع مع العالقات الخارجیة.وتنسیق اجتما
  
  

 :  األكادیمیةلجنة  الشؤون    
 

من الملفات وتقدمت رسمیا بمقترحین  تقدمت لجنة الشؤون األكادیمیة بدراسة العدید
تناولھما المجلس في جلساتھ ومداوالتھ وأقرھما بحیث رفعا بعد االستشارة القانونیة 

  : وھما إلدارة الجامعة
 

 مراجعة  مقترح  اإلرشاد  األكادیمي  ●
 

عقدت لجنة الشؤون األكادیمیة اجتماعات متعددة بشأن إلحاق عبء 
ھیئة التدریس، وجمعت المعلومات من  اإلرشاد األكادیمي بأعضاء

الكلیات التي كانت عینة التجربة داخل الجامعة  وھما  كلیة  الھندسة  
 وكلیة  التربیة.  
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وبناء على البیانات والتغذیة الراجعة التي تمت معالجتھا من قبل لجنة 
الشؤون األكادیمیة بحیث تمت مناقشة المقترحات ووضعت األفكار من خالل 

المراجعة. وفي ختام ھذه الجولة قدمت لجنة الشؤون األكادیمیة اقتراحا عملیة 
إلى مجلس أعضاء ھیئة التدریس. وقد اعتمد المجلس  االقتراح،  وأرسلھ  

 إلى  إدارة  الجامعة.  
  

 مراجعة  مقترح  كلیة  القانون  ●
 

القانون بجامعة قطر، رحبت لجنة  بعد مراجعة االقتراح المتعلق بكلیة
الشؤون األكادیمیة بإنشاء ثالثة أقسام جدیدة في كلیة القانون بجامعة قطر. 

ومن أجل البدء بنجاح في خطة إعادة  الھیكلة  ھذه،  وضعت  اللجنة  
 عددا  من  المالحظات  والتوصیات  بین  یدي  المجلس. 

  
م عضو ھیئة التدریس ووثائق أخرى راجعت لجنة الشؤون األكادیمیة نظام تقیی

 تندرج ضمن  واجباتھا.  
  
  

  : لجنة  شؤون  أعضاء  ھیئة  التدریس

اجتمعت اللجنة سبعة مرات خالل فترة والیتھا الكاملة. وفي بدایة الفترة طورت 
اللجنة خطة وجدول أعمالھا حیث أدرجت أنشطة عدیدة منھا مناقشة إمكانیات تنظیم 

من األنشطة االجتماعیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعة مثل لیلة دولیة. بید  المزید
أن مجلس أعضاء ھیئة التدریس لم یعتبر ذلك أولویة من أولویاتھ ولم یتم مناقشتھ 
مجددا. وترد أدناه أھم المواضیع التي نوقشت والمقترحات التي قدمت  للمجلس  

 لالعتماد  خالل  ھذه  الفترة: 
 

تمت مناقشة مشروع ھذه السیاسة الذي  على سیاسة التعیین المشترك: تعلیقات .1
حول إلى اللجنة من رئیس المجلس السابق  وأبدت اللجنة بعض المالحظات 

 التي أرسلت إلى  رئیس  المجلس.  
اللجنة بتطویر مقترح قامت اختصاصات لجنة شؤون أعضاء ھیئة التدریس: .2

. و تم رفع المقترح إلى رئیس شامل یحدد كل التخصصات ومھام اللجنة
المجلس الذى أبدى بعض المالحظات واالقتراحات التي نوقشت من جدید من 

طرف اللجنة ووضعتھ في صیغتھ  النھائیة  التي  قدمت  من  جدید  إلى  رئیس  
 المجلس  لالعتماد.  

یسعى ھذا االقتراح  مقترح لتعزیز سیاسة تعلیم أطفال أعضاء ھیئة التدریس: .3
طرح األفكار لحل القضایا المتعلقة بتعلیم أطفال أعضاء ھیئة التدریس  إلى

بجامعة قطر. تم رفع المقترح إلى رئاسة  المجلس  وتمت  مناقشتھ  واعتماده  
 من  المجلس.  

مقترح مراجعة سیاسة مصاریف بدل نقلیات مدارس أطفال أعضاء ھیئة  .4
علقة بمسألة سداد رسوم یسعى ھذا المقترح إلى طرح الحلول المت التدریس:

النقل المدرسي لألطفال، والتي أصبحت في اآلونة األخیرة مصدر قلق كبیر 
بالنسبة لغالبیة أعضاء جامعة قطر كلیة. تم رفع المقترح إلى رئاسة  المجلس  

 وتمت  مناقشتھ  واعتماده  من  المجلس.  
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إلى تطویر نظام : یسعى ھذا المقترح مقترح مراجعة نظام الترقیة األكادیمیة  .5
الترقیة األكادیمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة قطر من حیث مدة المراجعة 
واألوراق المطلوبة والشفافیة. تم رفع المقترح إلى رئاسة المجلس وتمت 

 مناقشتھ خالل عدة جلسات تم من خاللھ تعدیلھ واعتماده من  المجلس.  
 

ھیئة التدریس الذین یبلغ عمرھم  مقترح لتغطیة التأمین الطبي ألطفال أعضاء .6
یقترح ھذا المشروع أفكارا لحل القضایا المتعلقة بتغطیة  سنة وما فوق: 18

عاما وما  18التأمین الطبي ألطفال أعضاء ھیئة التدریس الذین ھم في سن 
فوق. تم رفع المقترح إلى رئاسة المجلس مؤخرا ولم  یت م بعد  مناقشتھ  في  

 المجلس. 
 
 

وذلك بسبب  2017لجنة بأربعة أعضاء فقط خالل فترة الخریف عملت ال .7
 العلوم  واآلداب.  / جاورجیوس ستایلیانیدیس  بكلیة انتھاء عمل د

  
 

 
 

 ث العلمي:لجنة  البح
 

وضعت اللجنة نصب عینیھا عددا من النقاط التي ستتناولھا خالل عمر المجلس، 
 وتتركز ھذه البنود  في  المجاالت  التالیة: 

 زیادة  التمویل  البحثي  من  داخل  جامعة  قطر  .1
إنشاء مركز للدراسات والترجمة في جامعة قطر یكون دوره تعریب  .2

بعض الكتب العالمیة  في  جمیع  التخصصات  وخاصة  في  العلوم  
 االجتماعیة.  

التشجیع على النشر في المجالت العربیة وإعطاؤھا نفس القیمة  .3
لمجالت  األجنبیة  حتى  یكون  ذلك  رافدا  األكادیمیة كما ھو في ا

 للمكتبة  العربیة 
تمكین أعضاء ھیئة التدریس من حضور المؤتمرات والندوات خارج  .4

دولة قطر؛ بحیث یحق لألستاذ أن یحضر أكثر من مؤتمر علمي في 
العام الدراسي، وذلك بأن یحصل على دعم مالي كامل عندما یشارك 

یحصل على نصف مبلغ الدعم في  حال   في تقدیم ورقة علمیة، وأن
 مشاركتھ  بالحضور  فقط. 

   
  
  

 :اللجنة  القانونیة  
 

نظرا لكون اللجنة القانونیة لجنة خدمیة ترتبط بإدارة المجلس مباشرة لتقدیم االستشارات 
بأعمال  المجلس،  فقد  انتھت  اللجنة  إلى  بعض  المقترحات  التي    القانونیة بما یتعلق

 قدمتھا  إلدارة  المجلس  ومن  أھمھا: 
 

توجیھ رؤساء اللجان إلى عرض ما توصلوا إلیھ من قرارات على اللجنة  ●
 لإلفادة والدراسة 

 . 
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مخاطبة سعادة رئیس الجامعة لتوجیھ إدارات الجامعة المختلفة إلى توفیر  ●
 فة المعلومات والبیانات  التي  تحتاجھا  اللجنة  القانونیة  لتنفیذ  مھامھا كا

أوصت برفض المقترح الخاص بنفاذ الترقیة من تاریخ تقدیم طلب  ●
الترقیة والعمل بالنص الحالي  في  سیاسة  الترقیات  بالجامعة  التساقھم  

 مع  المنطق  القانوني  الصحیح. 

ن من لجنة شئون أعضاء ھیئة التدریس مراجعة المشروعین المقدمی ●
 بخصوص بدل تعلیم األطفال  

مراجعة مقترح استحداث أقسام أكادیمیة جدیدة في كلیة القانون وتم تأیید  ●
 ما انتھت إلیھ لجنة الشئون  االكادیمیة 

مراجعة لوائح مجلس أعضاء ھیئة التدریس: انتھت اللجنة إلى بعض  ●
 المقترحات والتي من أھمھا: 

"إذا تغیب العضو عن أربعة اجتماعات  ) تنص على أنھ3-10-5مادة (ال-
"إذا تغیب العضو بدون عذر  والنص المقترح ھوعادیة خالل السنة"، 

 مقبول عن أربعة اجتماعات عادیة خالل  السنة". 

"یقوم رئیس الجامعة بتشكیل لجنة انتخابات  ) تنص على أنھ3-12المادة (-
 لجنة طعون 
"یقوم رئیس الجامعة بتشكیل لجنة انتخابات  والنص المقترح ھو....."؛ 

لجنة طعون تشكل من عضو من كلیة القانون وعضوین یختارھما نائب 
رئیس الجامعة من الكلیات األخرى بالجامعة وأمین سر اللجنة من إدارة 

الشئون القانونیة بالجامعة في األسبوع الثاني من شھر نوفمبر  من  كل  
 خابیة ". سنة  انت

"ینتخب المجلس ثالثة إداریین من بین  ) تنص على أنھ1-4المادة ( -
"یترأس االجتماع األول للمجلس  والنص المقترح ھو  أعضائھ ..."؛

عضو وممثل كلیة القانون حال عدم ترشحھ لرئاسة المجلس وإال فأكبر 
 األعضاء سنا وینتخب المجلس ثالثة إداریین من بین أعضائھ: 

 رئیًسا  نائبا  للرئیس  وأمینا  للسر". 

"یقوم عند الضرورة بمھام الرئیس  ) تنص على أنھ4-4-1المادة (-
"یقوم عند الضرورة بمھام  والنص المقترح ھوالمذكورة في البند السابق"؛ 

الرئیس المذكورة في البند السابق ویدعو إلى انتخاب رئیس للمجلس في 
إكمال دورتھ وذلك في مدة  أقصاھا  أسبوع  حالة عدم تمكن الرئیس من 

 وفي  ھذه  الحالة  یتولى  مھام  الرئیس  حتى  یتم  انتخاب  رئیس  جدید". 
  
  

 :لجان  مؤقتة 
  

 عقدت  لجان  فرعیة  أخرى  مثل  لجنة  كتابة  التقریر.          
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 المجلس  التحدیات  والفرص  
  

 :  التحدیات
 
األعضاء  بسبب   تغیرللمجلس  مع  سرعة    الزمنیةقصر  الفترة      •

 مناصب  مختلفة.   تقلدھم
      ولیس یجب أن یتعامل معھا بشكل متواز ومتداخل  القضایابعض  •

 تسلسلي سواء على  الصعید  الداخلي  أو  الخارجي.   بشكل               
 
 
 الفرص: 

 
تفعیل دور رئیس المجلس ونائب الرئیس ودعوتھم لحضور الفعالیات  •

 واالجتماعات بالجامعة  
 
 

وضع آلیة محددة للنقاشات بكل جلسة وعمل تصویت عام للقرارات  •
 والمقترحات التي یرید  التصویت  علیھا. 

 
 

 عمل  قاعدة  بیانات  الكترونیة  لجمیع  القضایا.  •
 
 

جالس ب زیادة  الشراكة  مع  أفضل  الممارسات  العالمیة  في  المنطقة •
 أعضاء ھیئة التدریس.

 
 

. تتكون ھذه اللجنة من الرئیس ونائب الرئیس  تفعیل اللجنة التنفیذیة  •
بل عرضھا على واألمین العام ورؤساء اللجان. تناقش اللجنة المقترحات ق

المجلس كما تساعد الرئیس في تحدید جداول أعمال اجتماعات المجلس. 
وتقوم اللجنة التنفیذیة بمتابعة أوضاع  المقترحات  التي  ترفع  من  

 المجلس  إلى  رئاسة  الجامعة
 
 

تدوین محاضر اجتماعات رئیس المجلس مع رئیس الجامعة ونوابھ و أي  •
س. حیث یمكن تسجیل و متابعة المناقشات جھة یجتمع بھا ممثال للمجل

والقرارات بفعالیة حتى ولو تغیر رئیس المجلس، مثل ما حصل مرتین 
 خالل ھذه الدورة.

انشاء منتدى إلكتروني لمجلس أعضاء ھیئة التدریس. ویھدف ھذا   •
المنتدى إلى إعطاء جمیع أعضاء المجلس منصة إلكترونیة لمناقشة 

ومن شأن ذلك أن یعزز التواصل الفعال الموضوعات في شكل مدونة. 
بین أعضاء المجلس كما یساھم في إعداد المواضیع والمقترحات بشكل 
أفضل للموافقة النھائیة علیھا خالل اجتماعات المجلس القصیرة نوعا ما 
وال تمكن مناقشات مفصلة وشاملة لكل المواضیع المطروحة. كما 

ات تستفید منھ كل المجالس یستعمل ھذا المنتدى كمرجع و قاعدة بیان
 المتتالیة.
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للمجلس  ةتطویر الئحة المجلس بحیث تكون مدة عمل الدورة الواحد   •
سنتین متتالیتین و یتم تغییر نصف أعضاء المجلس فقط في كل سنة. ٍ 

 یھدف ھذا المقترح إلى تحسین استمراریة وفعالیة أعمال المجلس.
 
 

المنظمة لالنتخابات في الئحة تحدید برنامج وجدول أعمال اللجنة   •
المجلس حیث تتم العملیة االنتخابیة خالل شھر دیسمبر من كل سنة و یتم 

 . استالم األعضاء الجدد مناصبھم بدایة شھر ینایر
 
 

تدوین محاضر اجتماعات رئیس المجلس مع رئیس الجامعة ونوابھ و أي  •
المناقشات جھة یجتمع بھا ممثال للمجلس. حیث یمكن تسجیل و متابعة 

والقرارات بفعالیة حتى ولو تغیر  رئیس  المجلس،  مثل  ما  حصل  
 مرتین  خالل  ھذه  الدورة.  
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