نشرة الشؤون اإلدارية
العدد رقم 1

كلمة ترحيب – نائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة
الزمالء الأعزاء:

�سعيا منا لتحقيق ر�سالتنا الرامية �إىل زيادة وترية التعاون والتوا�صل ودعم التفاعل بني خمتلف الوحدات والأق�سام الإدارية
والعاملني فيها  ،ف�إنه يطيب يل �أن ارحب بكم يف العدد الأول من ن�رشة ال�ش�ؤون الإدارية الإلكرتونية والتي �ست�صدر ب�صفة
دورية  -ربع �سنوية �إن �شاء اهلل.
جتدون يف ثنايا �صفحات هذا العدد �آخر اخبارنا والفعاليات التي متت منذ �شهر ابريل  2012حيث �سنوافيكم مبعلومات حول
حزم من اخلدمات اجلديدة التي بد�أنا بتقدميها مبا يف ذلك التعيينات اجلديدة والرتقيات التي متت �أو ا�ستحدثت يف خمتلف
الوحدات والأق�سام الإدارية يف اجلامعة � ،آمال ومتمنيا �أن جتدوا يف طيات هذه الن�رشة املعلومات النافعة واملفيدة.
مع خال�ص ال�شكر والتقدير
د .حميد املدفع

التعيينات الجديدة:
�أعلن مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الإدارة
التعيينات التالية:

• الآن�سة �سارة را�شد املري – م�ساعدة نائب رئي�س اجلامعة
ل�ش�ؤون الإدارة اعتبارا من  22ابريل 2012
• الآن�سة �آمنة حممد الأن�صاري  -مدير اخلدمات الإدارية،
اعتبارا من � 22أبريل 2012
• ال�سيد متام خ�ضوري – رئي�س ق�سم الية العمل  ،اعتبارا من
� 22أبريل 2012

�أعلنت �إدارة املوارد الب�رشية التعيينات التالية :

• ال�سيد عبد العزيز عبداهلل -رئي�س ق�سم مركز الإر�شاد املهني
اعتبارا من  26يونيو 2012
• ال�سيدة فاطمة ال�سعيدي – رئي�س ق�سم ال�ش�ؤن الإدارية
والإداريني اعتبارا من  26يونيو 2012

�أعلنت �إدارة خدمات تقنية املعلومات تعيني :

مديرها ال�سابق ال�سيد �سعيد العذبة رئي�سا م�ساعدا لتكنولوجيا
املعلومات اعتبارا من  1يوليو 2012

�أعلنت �إدارة امل�شرتيات التعيينات التالية:

• ال�سيد حممد ال�سعدي -مدير ادارة امل�شرتيات اعتبارا من 1
يوليو 2012
• ال�سيد عبداهلل الرميحي -رئي�س ق�سم خدمات ال�رشاء ب�إدارة
امل�شرتيات اعتبارا من  1مايو 2012
• ال�سيد نثياناناندا راو  -رئي�س ق�سم تقنية املعلومات
والإعالم ب�إدارة امل�شرتيات اعتبارا من  1يونيو 2012

�أعلنت �إدارة ال�ش�ؤون املالية تعيني :

ال�سيد علي �سيبادا�ست رئي�سا لق�سم املوازنة اعتبارا من 1
مار�س 2012

األخبار
فتح اق�سام جديدة:

يف �ضوء التطور الذي ت�شهده جامعة قطر ومن اجل حتقيق
اهداف اجلامعة اال�سرتاتيجية متت �إعادة هيكلة مكتب نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الإدارة حيث مت ا�ستحداث مكتب مل�ساعد
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية للعمل ب�شكل �أوثق مع
مكتب م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة لتقنية املعلومات واملرافق
اجلامعية لغايات حتقيق الأهداف املر�سومة من قبل اجلامعة.

وتعترب �إدارة اخلدمات الإدارية �إدارة جديدة مت ا�ستحداثها للعمل
حتت مظلة مكتب م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية
لغايات حت�سني وتطوير اخلدمات الإدارية على م�ستوى اجلامعة.

مكتب م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الإدارة

يتوىل م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة م�ساعدة نائب رئي�س اجلامعة
ل�ش�ؤون االدارة يف جميع الأمور والق�ضايا املت�صلة بالإدارة
الفعالة وتن�سيق وتناغم العمل بني ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون
الإدارية من خالل م�س�ؤوليته عن املوارد الب�رشية ،ال�ش�ؤون
املالية ،الإ�سكان ،امل�شرتيات ،واخلدمات الإدارية  ،حيث يتطلب
الأمر م�ستوى عال من التعاون والتن�سيق والتنظيم نظرا لتداخل
وترابط مهام وم�س�ؤوليات تلك الإدارات مع بع�ضها البع�ض.

مكتب م�ساعد رئي�س اجلامعة للمرافق اجلامعية
وتقنية املعلومات

قرر مدير مكتب م�ساعد رئي�س اجلامعة للمرافق اجلامعية
وتقنية املعلومات د.خالد كمال ناجي فتح ثالثة مكاتب لإدارة
امل�شاريع وذلك لتويل تنفيذ امل�شاريع يف قطاعي �إدارة العمليات
و�إدارة خدمات تقنية املعلومات  ،و�سيكون هناك مكتبان لإدارة
امل�شارع يف �إدارة العمليات ويف �إدارة تقنية املعلومات ومكتب
تنفيذي �آخر على م�ستوى مكتب م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة
و�إعادة هيكلة وفق اف�ضل املمار�سات واملعاير العاملية املتبعة
يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية.
وقد ا�ستحدثت �إدارة العمليات من�صبا جديدا حتت م�سمى ( مدير
ال�صحة وال�سالمة البيئية ) والذي �سيتوىل الإ�رشاف على كافة
عمليات ال�سالمة داخل اجلامعة  ،وعلى نف�س النهج �ضمت
الهيكلة اجلديدة خلدمات تقنية املعلومات من�صب املدير
التنفيذي لتقنية املعلومات والذي يلتحق بجامعة قطر �سبتمرب
 ، 2012كما ويتمحور التخطيط اال�سرتاتيجي لهاتني الدائرتني
على الرتكيز على العميل �أكرث من تركيزها �أو انح�سارها يف
جمال تقدمي اخلدمة فقط.

�إدارة اخلدمات الإدارية:

تعمل �إدارة اخلدمات الإدارية عن قرب مع جميع الإدارات يف
اجلامعة كوحدة �إ�سناد وم�ساعدة من خالل تقدمي خدمات �إدارية
وفنية متنوعة  ،ويتمحور هدف الإدارة حول �ضمان تطبيق
اف�ضل املمار�سات يف جميع الأوقات وكذلك حت�سني وتطوير
املنهجيات والطرق املختلفة اثناء ت�أدية العمل وهو ما ي�ؤدي يف
النهاية �إىل تعزيز الدقة والكفاءة وتقدمي خدمة اف�ضل للعمالء
وحتقيق م�ستوى عال من ر�ضا العاملني.

بدء تطبيق برجمية �أوراكل 12

بد�أت املوارد الب�رشية وال�ش�ؤون املالية وامل�شرتيات بتطبيق
ا�ستخدام برجمية منظومة اوراكل  12يف اعمالها بكل جناح
اعتبارا من �إبريل  ، 2012حيث تقدم هذه املنظومة العديد من
اخلدمات املتنوعة التي توفر املال واجلهد وت�ساعد يف �إجناز
العمل بدقة وفعالية.
ومن الأدوات التي تقدمها املنظومة خدمة املوظف الذاتية التي
توفرها املوارد الب�رشية والتي من خاللها يتمكن املوظف من
حتديث ال�سجل ال�شخ�صي والعائلي وتخطيط الإجازات مبختلف
فئاتها و�أنواعها من خالل نافذة اخلدمة الذاتية  ،كما وت�ضمن
املنظومة �سالمة و�رسعة و�صول م�ستحقات املوظف املالية
مبا يف ذلك م�ستحقات الإجازات والعالوات والت�أمني ال�صحي،
واي م�ستحقات مالية �أخرى  ،كما �أن هناك خدمه �أخرى تقدمها
ال�ش�ؤون املالية من خالل املنظومة وهي خدمة ت�سديد وت�سوية
نفقات ال�سلف املالية بوا�سطة الإنرتنت ( ، ) IExpenseوهناك
خدمة �إلكرتونية �أخرى تقدمها �إدارة امل�شرتيات كي ت�سهل
عملية تدفق طلبات القرطا�سية وال�ضيافة والأحبار وكذلك نقل
وا�ستبدال �أو �شطب الأ�صول ،وكل ذلك يتم من خالل
منظومة اوراكل.

التدريب وورش العمل:

عقدت الإدارات الإدارية دورات تدريبية مكثفة حول ا�ستخدام
منظومة اوراكل  12اجلديدة واخلدمات اجلديدة التي مت تد�شينها
 ،فقد عقدت �إدارة املوارد الب�رشية دورات تدريبية للموظفني
حول نافذة اخلدمة الذاتية والتي ت�ضمنت خطوات كيفية حتديث
امللفات ال�شخ�صية والعائلية والإجازات وطلبات ت�رصيح اخلروج
والتوظيف الداخلي .كما وعقدت �إدارة ال�ش�ؤون املالية دورات
تدريبية خا�صة بخدمة ( )IExpenseوخدمة ( ، )P- Card
بالإ�ضافة �إىل ما قدمته �إدارة امل�شرتيات حول كيفية حتريك
الأ�صول وتقدمي طلبات القرطا�سية بوا�سطة الإنرتنت.

االنتقال إلى مبنى الشؤون اإلدارية:

مع حلول  15يوليو  2012تكون �إدارة املوارد الب�رشية و�إدارة
ال�ش�ؤون املالية و�إدارة امل�شرتيات قد �أمتت االنتقال �إىل مبنى
ال�ش�ؤون الإدارية اجلديد( مبنى كلية الإدارة واالقت�صاد القدمي).
يوفر هذا املبنى م�ساحة �أكرب و�رسية �أكرث ت�سهم مبجملها يف
تعزيز االنتاجية واال�ستدامة  ،ويتوفر فيها �أي�ضا مزيد من
مواقف ال�سيارات توفر الراحة للزوار واملراجعني  ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تتوفر لكل من الإدارات املذكورة م�ساحة كافية
يتواجد فيها موظفو مكاتب الدعم وامل�ساعدة ال�ستقبال الطلبات
والتعامل معها وتقدمي خدمة مميزة للعمالء واملراجعني.

خدمات جديدة:

�أعلن عدد من املكاتب الإدارية عن تقدمي بع�ض اخلدمات اجلديدة
للجامعة منذ تد�شني العمل مبنظومة اوراكل  12اجلديدة يف 12
�إبريل  ، 2012فقد بد�أت املوارد الب�رشية بتقدمي خدمة احل�صول
على ت�رصيح اخلروج من خالل ا�ستخدام نافذة اخلدمة الذاتية
يف موقع اجلامعة  ،وتعترب هذه خطوة نحو ا�ستكمال الطلبات
اليدوية بجميع انواعها لت�رسيع وتب�سيط اجراءات احل�صول
عليها  ،كما ود�شنت املوارد الب�رشية نظام التوظيف الذاتي(
 ) IRecruitmentوقد �صمم هذا النظام لت�سهيل عملية تقدمي
طلبات التوظيف داخليا ومتابعة ال�شواغر الوظيفية واملتقدمني
لها يف كافة مراحل عملية التوظيف ،كما وتوفر للزوار
اخلارجيني �سهولة البحث عن وت�صفح موقع اجلامعة بحثا عن
الوظائف املعلنة.
وهناك �أي�ضا خدمة �أخرى اطلقتها �إدارة ال�ش�ؤون املالية م�ؤخرا
وهي (  )IExpenseوالتي تتيح ت�سل�سل واعتماد ت�سوية
ال�سلف املالية وبطاقات ال�رشاء �إلكرتونيا  ،كما �أن هناك العديد
من اخلدمات امل�ستحدثة التي �سيتم الإعالن عنها يف القريب
العاجل.

الفعاليات واألنشطة:
االحتفال بنجاح تنفيذ منظومة �أوراكل

احتفل مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الإدارة بنجاح تنفيذ منظومة �أوراكل يف احتفالية مب�سطة �أقيمت يف ابريل حول حو�ض
ال�سباحة يف مبنى البنني  ،ح�رضها لفيف من املوظفني من الإدارات اجلامعية املختلفة حيث تناولوا طعام الع�شاء
يف جو اجتماعي ممتع.

معا نحو بيئة �سليمة مع �إدارة
العمليات اجلامعية

نظمت �إدارة العمليات اجلامعية فعالية «
معا نحو بيئة �سليمة» حتت �شعار ( نحو
بيئة �صحية خالية من الأمرا�ض ) يوم
االثنني � 30إبريل  ، 2012وقد هدفت
الفعالية �إىل زيادة الوعي حول البيئة
يف قطر و�شكلت فر�صة ملناق�شة الو�سائل
والطرق التي من �ش�أنها �أن حتافظ على
التوازن البيئي من �أجل حتقيق تنمية
م�ستدامة للأجيال القادمة ،كما ابرزت
الفعالية الدور الريادي جلامعة قطر يف
ا�ستعمال مواد تنظيف غري �ضارة بالبيئة
بدال من املواد الكيميائية  ،وح�رض الفعالية
عدد من طلبة جامعة قطر املتفوقني
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وعدد من ال�ضيوف
من وزارة البيئة يف دولة قطر.

�أن�شطة �إدارة الإ�سكان اجلامعي

�أظهرت �إدارة الإ�سكان اجلامعي ن�شاطا ملحوظا يف الآونة الأخرية ا�شتمل على العديد من املبادرات التي قام بها فريق الإ�سكان  ،فعلى �سبيل املثال ،قام ق�سم
�إ�سكان الطالبات بزيارة ملتحف ال�شيخ في�صل حيث تعرفن على روح وعبق تاريخ قطر و ق�ضني وقتعا ممتعا يف جزيرة ال�سافليه بوا�سطة عبارة من فندق
املاريوت  ،وقد متيزت الرحلة باحلما�س واحليوية وممار�سة الريا�ضة والتقاط ال�صور التذكارية.
كما قام ق�سم �إ�سكان الطالب برحلة �إىل �سيلني للتمتع بجمال الطق�س يف �شهر ابريل ،وقد قام املتنزهون ب�أن�شطة ريا�ضية وترفيهية وقام مدير �إدارة الإ�سكان
ال�سيد يو�سف ال�سادة بتوزيع اجلوائز على الطلبة الفائزين الذين �شاركوا يف الرحلة ،كما وقام ق�سم �إ�سكان البنني بتنظيم رحلة لأداء العمرة لع�رشة طالب مت
اختيارهم من جن�سيات خمتلفة .وقد زار الطلبة مكة املكرمة واملدينة املنورة بالإ�ضافة اىل زيارة العديد من املواقع املقد�سة منها جبل عرفات وم�سجد قباء
ومقربة البقيع.
�صورة رحلة العمرة

�صورة رحلة �سيلني

