
1023 ربيعللسنة األكاديمية لاجتماعات المجلس ملخص   

  

 ملخص محضر االجتماع التاسع بتاريخ:  6/3/1023

    1021/21/12والذي عقد بتاريخالتصديق على محضر االجتماع السابق  -2

 : م1023/ 1/ 7الملتقى األول ألعضاء مجلس هيئة التدريس  -1

 عمل المجلس و أهدافه و تطلعاته المستقبليةحقق الملتقى الهدف منه في إطالع الحضور على 

 :مناقشة تعليقات أعضاء المجلس على مسودة الئحة مجلس هيئة التدريس الجديدة  -3

 واوضح رئيس المجلس بأن صالحيات المجلس وضعت من اللوائح الحالية المعتمدة تم مناقشة االستفسارات على دور المجلس   

   ظروف جامعة قطر الخاصة بها كما أوضح رئيس اللجنة د. ياسر  تأخرى لجامعات متعددة وقد روع وائحلوبعد االطالع على   

       الالئحة و عمل اللجنة ، وقد أوضح رئيس المجلس بأن هذه الالئحة سوف تطرح للتصويت عليها في مراجعة رئيس لجنة  خاليلة 

 الجلسة العاشرة القادمة للمجلس .

 

 :استراتيجية عمل مجلس هيئة التدريس خالل الفترة القادمة  -2

 -أوضح رئيس المجلس استراتيجية عمل المجلس خالل الفترة القادمة والتي أرتكزت على اآلتي :    

 وضع آليات فتح و تجميد األقسام و البرامج بالجامعة . -1

 االقسام و البرامج بالجامعة . معايير تعيين عمداء الكليات و روؤساء  -2

 آليات تطبيق القواعدالسلوكية للطالب و الطالبات بالجامعة . -3

 ما يتم تحويله من قضايا تتطلب الدراسة و البحث من قبل إدارة الجامعـة . -4

 

 وسوف تتم مراسلة اللجان المختصة في المجلس لتطبيق هذه اآللية .              

 

 :عالقات مجلس هيئة التدريس مع المجالس االخرى داخل وخارج قطر    -5

 تم ارسال  ثالث كتب رسمية الى كل من :

بالشارقة ، كما تم أرسال رسالة إلى رئيس  المجلس البلدي المركزي وتم  األمريكيةرئيس مجلس هيئة التدريس بالجامعة 

االجتماع مع رئيس المجلس فعال وتم االتفاق على وضع مذكرة تفاهم للعمل بين مجلس هيئة التجريس و المجلس البلدي 

الي بشأن التعاون بين المجلس و المركزي سيتم صياغتها الحقا . كما تم أرسال كتاب رسمي لسعادة وزير التعليم والتعليم الع

  اللجنة االستشارية لمجالس االمناء بالمجلس االعلى للتعليم و التي يرأسها سعادة الوزير .

 

 

 



 :تقرير اللجنة االكاديمية و لجنة البحث العلمي بشأن إعادة هيكلة برنامجين بالجامعة    -6

 بإعادة هيكلة برنامجيدراسة مقترحين ل باإلنابةبناًء على البريد االلكتروني المحول من نائب رئيس الجامعة للشئون االكاديمية 

 وبكالوريوس في هندسة الحاسب )بنين(  ستير في االدارةجالما

أما فيما يختص ببرنامج الماجستير في  أوصت اللجنتين بتأكيد على أهمية طرح  برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسب ) بنين ( ،

بهدف استقطاب اعداد اكبر لدراسة  2.22الى  4من   2..2بخفض معدل القبول : من اإلدارة فقد أوصت لجنة الشئون االكاديمية 

 .الماجستير 

 

 ملخص محضر االجتماع العاشر بتاريخ 17/3/1023

 

 .1023/3/6بتاريخوالذي عقد  التصديق على محضر االجتماع التاسع  -2

 :تشكيل لجنة لشئون الطالب تتبع اللجنة االكاديمية  -1

 عضاء ذلك وانتهوا الى دعم واعتماد هذه اللجنة الجديدةألا شرح رئيس المجلس مهام واختصاصات اللجنة الفرعية والمؤقتة وناقش

 اهدافها ومهامها.  بعد تحديد 

 :التدريس التصديق على تعديل الئحة مجلس هيئة -3

 .لعدم اكتمال النصاب للتصويت أجل التصديق على ألئحة المجلس الى الجلسة القادمة

 

 ملخص محضر االجتماع الحادي عشر بتاريخ 8/5/1023

 .1023/3/17والذي عقد بتاريخ عاشرال التصديق على محضر االجتماع -2

 :لجنة شؤون الطالب واختصاصأهداف     -1

تقرر ان تكون مهام لجنة شؤون الطالب كما هو محدد في  مهام المجلس في البند الثالث وتتمثل في مراجعة سياسات الجامعة المتعلقة 

  .وتطوير قدراتهم وخلق بيئة تعليمية داعمة للطالب واالجتماعيةبالطالب بغرض دعم مصالحهم األكاديمية 

من اللجنة األكاديمية للمجلس وعضوين من المجلس التمثيلي  أعضاء ثالثة أعضاءخمسة  كما تقرر بأن يكون عدد أعضاء اللجنة

 الطالبي )طالب وطالبة( وسوف يتم مراسلة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب بهذا الشأن.

                                         

 :اطالع المجلس على السياسات الجديدة المقترحة بشأن الطالب -3

الى أدارة المجلس السياسات  الخاصة بتعديل بعض السياسات الخاصة بشؤون الطالب وطلب النظر فيها وابداء الرأي من قبل رسل أ

 .باإلنابةنائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية   هالدكتور/ مازن حسن



ونوقشت هذة السياسات ج األكاديمي / عادل الشريف مدير البرنامكتوردالادارة المجلس مع الدكتور/ مازن حسنه و اجتمعتوقد 

، حيث تم النظر فيها عن طريق لجنة مكونة من د/ محمد الكواري ود/ خالد بشير ود/ ياسر  الخاليله ود/  وابدى المجلس رأيه فيها

  .يحيى النعيمي

                                   

 ملخص محضر االجتماع الثاني عشر  بتاريخ 21/6/1023

 . .1023/5/8والذي عقد بتاريخ التصديق على محضر االجتماع السابق -2

 : المجلس رئيس نائب انتخاب -1

                                                   .ولم يتقدم معه أحد وعليه فقد فاز بالمنصب بالتزكيةالنعيمي حمد الدكتور يحيى  تقدم لمنصب نائب الرئيس

 :الشارقة( االمريكية الجامعة  المركزي قطر، البلدي المجلس الخارجية ) المجلس عالقات عن تقرير  -3

حيث أشار في بالشارقة  كيةياألمرقدم الدكتور/ محمد الكواري رئيس المجلس تقرير عن زيارته للمجلس البلدي المركزي في قطر والجامعة 

تقريره بأن كل من رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس مجلس هيئة التدريس بجامعة الشارقة رحبا بزيارة رئيس المجلس لهما و التعاون في 

تفاق على توقيع مذكرات تفاهم مع مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر ، وقد أفاد رئيس المجلس بأن هذا اال االتفاقمجال عمل المجلس كما تم 

 سوف يحول إلى اللجنة القانونية بالمجلس لصياغته هذه المذكرات وفق لوائح الجامعة و يتم التصديق عليها الحقا بجامعة قطر . 

                                                

 :باإلنابةاالكاديمية  للشئون الجامعة رئيس نائب مقترحات مناقشة بعد التدريس هيئة مجلس الئحة على التعديالت -2

 د الكواري رئيس المجلس تقرير شرح فيه  التعديالت التي تمت على مسودة الئحة مجلس هيئة التدريس قدم الدكتور/ محم

                              : المقترحة المجلس الئحة تعديل على التصويت -5

القانوني للتعديل، حيث سيتم إرسال الالئحة لنائب رئيس الجامعة للشئون تمت إجازة الالئحة بثلثي أعضاء المجلس وهو النصاب 

  االكاديمية لرفعها لمجلس االمناء عن طريق رئيس الجامعة حسب االجراءات القانونية المتبعة .

 


