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مقدمة:
رى دػٕح يجهظ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ نالجزًبع األٔل يٍ لجم سئٍظ انجبيؼخ ٔ .2007-1-23رؾكم
انًجهظ يٍ جًٍغ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ يًثهٍٍ نأللغبو انؼهًٍخ انزً ؽبسكذ فً االَزخبثبد ثكهٍبد انجبيؼخ
انًخزهفخٔ ،رى رشؽٍخ انؼضٕ انًًثم نهمغى انؼهًً ػٍ طشٌك االَزخبثبد انذشح ثكم لغى رذذ ئؽشاف نجُخ
االَزخبثبدٔ ،يذح انؼضٌٕخ  3عُٕاد نٓزِ انفزشح ( فزشح انزأعٍظ ) ًْٔ انفزشح األٔنى يٍ ػًش انًجهظ
رُـ نٕائخ انًجهظ ػهى أٌ ٌزى رؾكٍم نجُخ
ٔرُزًٓ فً َٓبٌخ ؽٓش َٕفًجش يٍ كم عُخ اَزخبثٍخ ٔ،
اَزخبثبد ٔنجُخ انطؼٌٕ يٍ لجم َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾإٌٔ ا ألكبدًٌٍخ الَزخبة أػضبء جذد نهًجهظ فً
دٔسرّ انثبٍَخ فً أٔل ٌٕو ػًم يٍ ؽٓش دٌغًجش يٍ كم عُخ اَزخبثٍخٌٔ ،ؼذ أػضبء انًجهظ انذبنً انفشٌك
انًإعظ نهًجهظٌٔ ،ؼمذ انًجهظ اجزًبػبرّ انؼبدٌخ ؽٓشٌبً فً انفزشح انًغبئٍخ كًب ْٕ يُقٕؿ ػهٍّ فً
نٕائخ انًجهظ ،ئضبفخً ئنى اجزًب ػبد انهجبٌ نًُبلؾخ انًٕضٕػبد انًكهفخ ثٓب ٔ .رى ئػذاد نٕائخ انًجهظ
ٔيُبلؾزٓب فً اجزًبػبد أعجٕػٍخ يزقهخ فً انفزشح انًغبئٍخ طٕال فقم دساعً كبيم ٔرًذ انًقبدلخ
ػهٍٓب يٍ يجهظ األيُبء ثبنجبيؼخٔ ،رذؽٍٍ انًٕلغ اإلنكزشًَٔ نهًجهظٔ ،رؾكٍم نجبٌ انًجهظٔ ،اخزٍبس
يمشس نكم نجُخ يٍ لجم أػضبءْبٔ ،انهجبٌ ًْ:
 نجُخ ؽإٌٔ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ. نجُخ انؾإٌٔ األكبدًٌٍخ. نجُخ انؼاللبد انؼبيخ. -نجُخ انجذث انؼهًً.

ئَجبصاد ٔأَؾطخ انًجهظ:
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رى اَزخبة سئٌظ نهًجهظ أ.د/ئثشاٍْى انُؼًًٍَٔ ،بئت نهشئٍظ د /ساؽذ انؼًبسي ٔأيٍٍ نهًجهظ
أ /سضب ثٍ سجت فً االجزًبع األٔل ٔ انثبًَ نهًجهظ .
رى ػمذ ػذح اجزًبػبد أعجٕػٍخ نًُبلؾخ نٕائخ انًجهظ طٕال فزشح سثٍغ ٔ ،2007االَزٓبء يُٓب
ٔرمذًٌٓب نُبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾإٌٔ األكبدًٌٍخ .
رى يُبلؾخ ٔرؼذٌم ثؼض ثُٕد نٕائخ انًجهظ فً ضٕء رٕفٍبد نجُخ اإلداسح انزُفٍزٌخ ٔئػبدح
ئسعبنٓب نُبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾإٌٔ األكبدًٌٍخ فً دٌغًجش  ٔ 2007يبٌٕ .2008
ٔرى
لذو أ .د  /ئثشاٍْى انُؼًًٍ اعزمبنزّ يٍ سئبعخ انًجهظ َظشًا نزكهٍفّ ثؼًم خبسج انجبيؼخ،
رضكٍخ أ.د  /ػجذاهلل انًُبػً يٍ لجم أػضبء انًجهظ نشئبعخ يجهظ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثزبسٌخ
.2008-1-1
رى رؾكٌم نجبٌ انًجهظ ٔاخزٍبس يمشس نكم نجُخ يٍ لجم أػضبءْب ٔانهجبٌ ًْ :
 نجُخ ؽإٌٔ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ .QUFS-FAC نجُخ انؾإٌٔ األكبدًٌٍخ .QUFS-AAC نجُخ انؼاللبد انؼبيخ .QUFS-PRC نجُخ رطٌٕش انجذث انؼهًً .QUFS-ARCرى اعزخذاو أعهٕة انؼقف انزًُْ  Brain Stormingنطشح أفكبس ٔ يٕضٕػبد راد ػاللخ
ثبخزقبفبد انًجهظ الخزٍبس انًُبعت يُٓب نهذساعخ ٔانًُبلؾخٔ ،رى االرفبق ػهى دساعخ
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ٔيُبلؾخ دنٍم أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ  Faculty Handbookكًُطهك نؾًٕنٍخ يٕضٕػبرّ ٔانزً
رٓى أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ يجبؽشح .
رى ػمذ اجزًبع ثٍٍ ئداسي انًجهظ ٔالدكزٕسح  /فكزٕسٌب ثذسٌك يٍ جبيؼخ جٕسج ربٌٔ ثزبسٌخ
 2008-2-20نذػى ٔرطٌٕش عجم انزؼبٌٔ .
ثذػٕح يٍ انًجهظ لذيذ انذكزٕسح  /فكزٕسٌب ثذسٌك يٍ جبيؼخ جٕسج ربٌٔ – لطش يذبضشح
ثزبسٌخ  2008-3-25ػٍ يجهظ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثجبيؼخ جٕسج ربٌٔ ،ثى َمبػ ثخقٕؿ
يٓبو يجبنظ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ .
رى رذذٌذ يمش نهًجهظ ثًجُى كهٍخ انزشثٍخ غشفخ سلى ٔ 151رأثٍثٓب ٔرؼٍٍٍ يغبػذح ئداسٌخ نهًجهظ
نهًغبػذح فً ئَجبص يٓبو انًجهظٔ ،رى َمم انًجهظ ئنى يمشِ انجذٌذ ثًجُى انجٍٍُ عهى  3غشفخ
سلى  230ثزبسٌخ .2009-10-8
ٌزى ٔضغ خطط رفقٍهٍخ نهًٕضٕػبد انزً عٕف رُبلؼ فً اجزًبػبد انًجهظ نكم عُخ
أكبدًٌٍخٔ ،انًٕضٕػبد انزً عٕف رُبلؼ يٍ لجم نجبٌ انًجهظ كمٍ فً يجبل اخزقبفّ،
ٔخطخ نًٕاػٍذ اجزًبػبد انًجهظ نكم عُخ أكبدًٌٍخ فً انفزشح انًغبئٍخٌٔ ،زى انًقبدلخ ػهٍٓب يٍ
لجم أػضبء انًجهظ.
ٌؼمذ انى جهظ اجزًبػبد ؽٓشٌخ فً َٓبٌخ كم ؽٓش فً انفزشح انًغبئٍخ ٌٔؼهٍ ػٍ يٕػذ االجزًبع
ٔجذٔل األػًبل يغجمًب ػٍ طشٌك انجشٌذ االنكزشًَٔ نجًٍغ األػضبء ،نًُبلؾخ انًٕضٕػبد
انًذسجخ ػهى جذٔل األػًبل.
رى االرفبق يٍ لجم أػضبء انًجهظ ػهى يٕضٕػبد انًٕلغ االنكزشًَٔ انخبؿ ثبنًجمطٔ ،رى
رٕفٍش ٔيشاجؼخ يذزٌٕبد انًٕلغ نهًجهظ .
رى رفؼٍم يٕلغ انًجهظ يٍ خالل يٕلغ جبيؼخ لطش ثزبسٌخ  2008-5-27ػهى انؼُٕاٌ انزبنً:
ٌٔ ،http://www.qu.edu.qa/offices/senate/index.phpزى رذذٌث انًٕلغ ثقفخ
دٔسٌخ.
رى اػزًبد نٕائخ يجهظ ٍْئخ انزذسٌظ يٍ لجم يجهظ األيُبء ثجهغزّ انثبنثخ ثزبسٌخ -6-30
2008و.
ئػذاد يمزشدبد ثطشٌمخ يُٓجٍخ يٍ لجم نجبٌ انًجهظ كمٍ دغت اخزقبفّ ( نجُخ ؽإٌٔ
دث انؼهًً)ٔ ،انزً َبلؾٓب انًجهظ ثؼذ
أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ،نجُخ انؾإٌٔ األكبدًٌٍخ ،نجُخ انت
ػشضٓب ػهى األلغبو انؼهًٍخ ػٍ طشٌك يًثهٍٓبٔ ،ألشْب فً جهغزٍّ -11-4 ٔ 2008-10-28
ٔ ،2008رى سفؼٓب نًكزت َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾإٌٔ األكبدًٌٍخ ثبنهغزٍٍ انؼشثٍخ ٔاإلَجهٍضٌخ
ثزبسٌخ .2008-11-12
لذٌى االلزشادبد ػٍ
رذفٍض ٔيؾبسكخ يؼظى ٍْئخ انزذسٌظ ثبنجبيؼخ فً طشح انًٕضٕػبد ٔد
طشٌك األػضبء يًثهً األلغبو انؼهًٍخ ثبنًجهظ.
ئػذاد يطٌٕخ خبفخ ثبنًجهظ رذزٕي ػهى ثٍبَبد سئٍغخ ػٍ انًجهظ ٔانًٕلغ اإلنكزشًَٔ
انخبؿ ثبنًجهظٔٔ ،صػذ ػهى جًٍغ َٕاة سئٍظ انجبيؼخ ٔيًثهً األلغبو انؼهًٍخ ثبنًجهظ،
ٔفً انًُبعجبد ٔاألَؾطخ انًخزهفخ نهجبيؼخ.
خقـ انًجهظ أسثغ جهغبد فً الػبو األكبدًًٌ انًُقشو  2009-2008نًُبلؾخ انًٕضٕػبد
انًطشٔدخ يٍ انهجبٌ ثبنًجهظ ٔرنك ثٕالغ جهغزٍٍ نكم نجُخ :نجُخ ؽإٌٔ أػضبء ٍْئخ
انزذسٌظ ٔنجُخ انؼاللبد انؼبيخ ٔنجُخ انجذث انؼهًً ٔنجُخ انؾإٌٔ األكبدًٌٍخَٔ ،ظشًا ألًٍْخ
ْزِ انًٕضٕػبد ٔدبجزٓب ئنى يضٌذ يٍ انجذث ٔانذساعخ عٕف رذبل ْزِ انًٕضٕػبد
ٔاألدٔاد انًقًًخ نجًغ انجٍبَبد ئنى األػضبء انجذد فً دٔسح انًجهظ انمبديخ ٔانزً رجذأ فً
2010- 1 – 20و.
رى ػمذ اجزًبع يغ األعزبرح انذكزٕسح /ؽٍخخ ثُذ ػجذاهلل انًغُذ سئٍظ جبيؼخ لطش ثُب ًء ػهى طهجٓب
يغ أػضبء يجهظ ٍْئخ انزذسٌظ ٔرنك ثزبسٌخ  ،2009-4-23دٍث أػشثذ ػٍ أًٍْخ دٔس
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انًجهظ فً رطٌٕش انؼًم انجًبػً ٔرذمٍك أْذاف انجبيؼخٔ ،رى َمبػ ثؼض االلزشادبد انزً
رى ئسعبنٓب يٍ انًجهظ ثزبسٌخ .2008-11-12
جهغذ انخبيغخ ثزبسٌخ -31
ِ
سفغ يزكشح انزمٌٕى األكبدًًٌ  2011-2010انزً َبلؾٓب انًجهظ فً
 2009-3ثخقٕؿ يجبؽشح انؼًم ألػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثؼذ انؼطهخ انقٍفٍخ.
رى سفغ يالدظبد نجُخ ؽإٌٔ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ػهى دنٍم أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنجبيؼخ
نًكزت َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾإٌٔ األكبدًٌٍخ ثزبسٌخ .2009-5-14
رى طجبػخ ثطبلبد اَزخبثبد ٔرشؽذبد األػضبء نؼضٌٕخ انًجهظ اعزؼذادًا الَزخبثبد انغُخ
األكبدًٌٍخ .2011-2010
رى االَزٓبء يٍ ئَؾبء ففذخ ئنكزشٍَٔخ  Senate Groupخبفخ ثبألػضبء فمط ٌٔغًخ ألػضبء
انًجهظ ثبنذخٕل نٓب ثبعزخذاو سلى عشئ ،رؾزًم ػهى جًٍغ انًؼهٕيبد ػٍ انًجهظ يٍ
جذأل أػًبل ،يذبضش اجذيبػبد ،اجزًبػبد لبديخ ،دنٍم أسلبو ْٕٔارف يًٓخ ،كؾف دضٕس
اجزًبػبد األػضبء.
يُبلؾخ سؤٌخ ٔسعبنخ انجبيؼخ انًشعهخ نهًجهظ ثزبسٌخ  2009-10-1يٍ ئداسح انزطٌٕش انًإعغً
ٔئسعبل انزؼذٌالد انًمزشدخ ثخقٕؿ سعبنخ ٔسؤٌخ انجبيؼخ ئنى ئداسح انزطٌٕش ٔانزخطٍط
انًإعغً انزبثؼخ ئنى َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهزخطٍط انًإعغً ثزبسٌخ .2009-10-18

 - 25رغهٍى يهف يزكبيم نإلداسح انجذٌذح نهًجهظ ٌذزٕي:
 انًٕضٕػبد انزً دذدرٓب نجبٌ انًجهظ ٔاألدٔاد انزً رى رقًًٍٓب نجًغ انجٍبَبدثخقٕؿ ْزِ انًٕضٕػبد.
 انًالدظبد انخبفخ ثهٕائخ انًجهظ. اعزًبساد رمٍٍى أداء أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ. -األٔساق ٔانٕثبئك انًًٓخ.

توصيبت:
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 رفؼٍم دٔس يجهظ ٍْئخ انزذسٌظٔ ،رنك يٍ خالل انُظش فً رفؼٍم االلزشادبد انًمذيخ يٍ يجهظٍْئخ انزذسٌظ ئنى َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾإٌٔ األكبدًٌٍخ ثزبسٌخ  ،2008-11-12دٍث أَٓب رزفك
ٔرزًبؽى يغ اخزقبفبد انًجهظ انًخددح فً نٕائذّ.
 يزبثؼخ رُفٍز االلزشادبد انًمذيخ ثخقٕؿ انزؼذٌم فً ثؼض ثُٕد نٕائخ انًجهظ. سثط انذضٕس فً اجزًبػبد انًجهظ ٔنجبَّ ٔرفبػم انؼضٕ ٔيجبدسارّ ثُظبو و كبفأد يبدٌخ أٔيؼٌُٕخ ٔسثطّ ثقٕسح ٔاضذخ ثُظبو انزمٍٍى انغُٕي نهؼضٕ.
 -رًثٍم انًجهظ فً ثؼض نجبٌ انجبيؼخ راد انقهخ.

مرفقبت:
 - 1ثٍبَبد أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ٔألغبيٓى انؼهًٍخ انزً ًٌثهَٕٓب خالل فزشح انزأعٍظ (  3عُٕاد
األٔنى ) نهًجهظ.
 - 2انشؤٌخ ٔانشعبنخ انًشعهخ يٍ َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهزطٌٕش ٔانزخطٍط انًإعغًٔ ،انشؤٌخ
ٔانشعبنخ انًمزشدخ ٔانزً رًذ يُبلؾزٓب ثبنًجهظ ٔأسعهذ ئنى َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهزطٌٕش
انًإعغً.
أ.د  /عبداهلل املناعي
رئيس جملس هيئة التدريس
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