التقرير النهائي
لمجلس أعضاء هيئة التدريس في دورتة الثانية
2112-2102
 .0انتخابات المجلس :
تمت انتخابات مجلس أعضاء هيئة التدريس في دورتة الثانية في مارس  ،0202و قد أعتمد تشكيل المجلس من قبل
رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة اإلنتخابات .

أعضاء مجلس هيئة التدريس في نهاية دورتة الثانية
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أ.د .السبتي فوفو ) نائب الرئيس)
د .بشير سعد زغلول
د .حاتم جالل إبراهيم
د .حسن يشو
د.حمد عبد الرحمن آل سعد
د .خالد الحر
د .راشـد عبد القادر العماري
د .ربيعة صباح الكواري(الرئيس)
د .رجب عبداللة االسماعيل (أمين السر)
د .شافي الهاجري
د .ضحى لكواري
د .طائف األزهري
د .عادل مكية

 .2ملخص اجتماعات المجلس :
اجتمع المجلس :
 )4( مرات خالل العام األكاديمي . 0220 -0202
 )8( مرات خالل العام األكاديمي . 0202-0200
 )3( مرات خالل العام األكاديمي . 0200-0200
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د .عبد الجبار سعيد
د .عبدالحكيم رزق
د .علي الشاوي
د .فاطمة السويدي
د .فؤاد خليل المهندي
د.محمود أحمد العشيري
أ.د .نصره رضا البناي
د .نظام عبد الكريم
د .هدى بشير
د.هشام عيد
د .هوما ابراهيم
د .وليد حازم

 .3الموضوعات التي نوقشت :
خالل اجتماعات المجلس في دورتة الثانية ناقش األعضاء العديد من السياسات والقضايا األكاديمية التي تتصل
بالجامعة بشكل عام سواء كانت مقترحة من قبل أعضاء المجلس او محولة من قبل مكتب نائب رئيس الجامعة
للشؤون األكاديمية.
واستضاف المجلس بعض القيادات اإلدارية في الجامعة خالل دورتة الثانية  ،وهى :
األستاذة الدكتورة  /شيخة بنت عبداللة المسند رئيس جامعة قطر .
األستاذة الدكتورة  /شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية .
الدكتور /حميد المدفع نائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة .
الدكتور /عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب .
واألستاذ الدكتور /عبدالعزيز بيومي أمين سر مجلس أمناء الجامعة .
مرفق مع التقرير نسخة ملخصة لجميع محاضر اجتماعات المجلس خالل األعوام األكاديمية . 2112 -2102
ويمكن الرجوع إليها من خالل موقع المجلس على صفحة الجامعة .

 .4لجان المجلس :
تم تشكيل أربع لجان داخل المجلس لمناقشة المقترحات والسياسات المتصلة بالجامعة من خالل عرضها على
أعضاء المجلس بهدف تقديم التوصيات والمقترحات المنشودة لالرتقاء بدوره كمجلس استشاري إلدارة الجامعة ،
وهذه اللجان هي :





لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس
لجنة الشؤون االكاديمية
لجنة البحث العلمي
لجنة العالقات العامة
د /ربيعة الكواري
رئيس مجلس هيئة التدريس

