يوليو 2014

نشرة الشؤون اإلدارية

نشرة الشؤون اإلدارية
العدد السادس

1

السادس
الشؤون اإلدارية
العدداإلدارية
الشؤون
نرشة نشرة

يوليو 2014

محتو يا ت
ا لنشر ة

كلمة الترحيب

3

ا لتعيينا ت

4

األخبار والفعاليات

5

جديد خدماتنا

14

تحت األضواء

15

		

لقاء العدد

15

		

حكاية قسم

16

الشكر و التقدير

18

ا لمسا همين

19
2

السادس
الشؤون اإلدارية
العدداإلدارية
الشؤون
نرشة نشرة

يوليو 2014

كلمة ترحيب نائب رئيس الجامعـــة لشؤون اإلدارة
مع نهاية العام األكادميي 2013 - 2014م يسعدني أن أشيد
باجلهود البناءة التي بذلها القطاع اإلداري واملالي ،مما ساهم
في حتقيق األهداف التي نسعى لها جميعا .فقد حتمل اجلميع
مسؤوليات العمل بشكل فاق التوقعات وبأسلوب حقق مزيد من
النجاحات .وال شك أن حرص املوظفني على الوفاء مبهام العمل
على أكمل وجه ،والعمل على توفير سبل التطور والتقدم ،قد أدى
ملزيد من النجاحات التي نسعى إلى حتقيقها جميعا ً .
فقد حتقق هذا العام العديد من اإلجنازات واملشاريع التي تلبي
حاجة العمل وتفي مبتطلباته ،سواء على الصعيد اإلداري أو
األكادميي ،وحرصت اجلامعة على استضافة العديد من املؤمترات
منها "املؤمتر الرابع عشر للتعليم عن بعد" ،الذي تناول طرق
التعلم املعاصرة ،إضافة إلى تدشني مشروع املعمل االفتراضي
للتعليم الذي يهدف الى استيعاب تقنيات طرق التعليم احلديث،
كما حرصت اجلامعة على توفير فرص التدريب من خالل إيفاد
املوظفني إلى دورات تدريبية تسهم في تنمية مهاراتهم الوظيفية
وحتقق تطلعاتهم اإلدارية.
نحن على ثقة في مستقبل واعد يحقق الطموحات والتطلعات
التي نهدف إلى حتقيقها جميعاً ،من خالل سعينا الدؤوب نحو
مواجهة التحديات التي تواجهنا ،والعمل على مواكبة التطورات
واملتطلبات التي تسهم في حتقيق األهداف املرجوة.
أخيرا ً أتقدم بخالص الشكر والتقدير جلميع املوظفني على ما
قدموه من جهد وما حققوه من إجنازات ،وأمتنى التوفيق والسداد
للموظفني اجلدد.

د.حميد المدفع
نائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة

د.حميد عبداهلل املدفع
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التعيينات الجديدة
للتعرف على أعضاء جامعة قطر الجدد والمعينين حديثًا والتعرف على طبيعة عملهم
أعلنت إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات التعيينات التالية:
تعيني السيد  /عارف علي خان  -مديرا ً إلدارة التغيير في قسم نظم املعلومات اعتبارا ً من األول من سبتمبر .2013
السيد  /عارف حائز على درجة البكالوريوس في علوم احلاسوب اآللي و درجة املاجستير في إدارة األعمال ،فضال ً على أنه ُمنح العديد من الشهادات ومنها:
شهادة مدير مكتب اخلدمات  ،وشهادة ُمتعمدة في أمن نظم املعلومات صادرة من  ،CISSPوشهادة تأسيسية في العمليات والتصميم والتحويل .
تتضمن مهام السيد /عارف إدارة التغيير في تكنولوجيا املعلومات  ،تقدمي اخلدمات وتقييم عملية التغيير ،تنسيق االجتماع األسبوعي ألعضاء
اجمللس االستشاري  ،إدارة وحل املشاكل واالطالع الدوري على نظام  RFCوعمليات التسجيل والتعقب  ،اإلدارة املسبقة جلدولة التغييرات وحتليل
وكتابة التقارير اخلاصة بتطبيق عملية التغيير ،يشغل كذلك منصب مدير تطوير اخلدمات وإدارتها في العديد من الوحدات اإلدارية  .تطوير تطبيقات
خدمات تكنولوجيا املعلومات احلالية واملستقبلية وتوفير خدمات البوابة وتطبيقات برنامج( ) SharePointو تقدمي الدعم الفني في القسم .
ميكن التواصل مع السيد  /عارف خان
البريد االلكترونيarif@qu.edu.qa :
هاتف املكتب44033429 :
تعيني الفاضلة  /دانة مطر النعيمي  -رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات وبوابة شبكة االنترنت اعتبارا ً من  29ابريل .2014
لقد حصلت الفاضلة  /دانة على بكالوريوس في علوم احلاسب اآللي وتخرجت من جامعة قطر عام  2001وقد ُمنحت درجة امتياز في تطوير شبكة االنترنت ومتلك
خبرة عريقة تصل الى اثني عشر عاما ً .تخصصت في إبداع وتقدمي حلول شبكة اإلنترنت .كما أنها شاركت في العديد من املشاريع مثل مشروع اجلامعة ومنها:
مشروع السيردال ومشروع الروافض ومشروع واجباتي ومشروع برنامج  ، SharePointفضال ً عن العديد من املشاريع املتعلقة في نظم معلومات جامعة قطر.
ميكن التواصل مع الفاضلة  /دانة
البريد االلكترونيdalnaimi@qu.edu.qa :
هاتف املكتب44033439 :

تعيني السيد  /عامر الشيخ  -رئيسا ً لقسم التطبيقات وإدارة قاعدة البيانات وخدمات تكنولوجيا املعلومات اعتبارا ً من األول من ديسمبر .2013
شغل السيد  /عامر الشيخ منصب كبير املوظفني في إدارة التطبيقات وقاعدة البيانات في قسم نظم املعلومات  -جامعة قطر منذ عام  .2009حيث أنه لعب
دورا ً محوريا ً في تنفيذ وتخطيط  ERP R12وتطوير ERPبني عامي  2011و  .2013خالل مسيرة عمله ,كان يعتمد على برامج متعددة بوصفه تقني برنامج أوراكل ،
وعمل على العديد من البرامج منهاCisco Systems, Sony, EMCS VAIO, Symantec, OXXO, VeriFone, GE Medical Systems & GE Aircraft( :
 .) Enginesكما أنه ميلك خبرة مهنية في عدد من اجملاالت الرئيسية ،ومنها اخلبرة في تطبيقات قواعد البيانات وتخطيط موارد املؤسسات واإلدارة والصيانة
والتحديث وأمن التكنولوجيا وتصميم البنى التحتية  .وأخيرا ً حاصل على شهادة في علوم احلاسوب اآللي وهو خبير ُمعتمد في عدد تطبيقات  DBAو .PRINCE2
ميكن التواصل مع السيد  /عامر الشيخ
البريد االلكترونيaamir@qu.edu.qa :
هاتف املكتب44033418 :

أعلنت إدارة الخدمات اإلدارية عن التعيين اآلتي:
تعيني السيد  /أسد نفيس – رئيس قسم خدمات الدعم التقني اإلداري اعتبارا من األول من مايو .2014
تخرج السيد  /أسد من جامعة واترلو  -كندا وهي واحدة من أبرز اجلامعات املتخصصة في تكنولوجيا املعلومات .تتضمن مسؤولياته على توفير اخلدمات اإلدارية
واالستشارات وعمليات التقييم للمشاريع التقنية اخلاصة بإدارة اجلامعة سعيا ً الى دعم وحتقيق رؤية وأهداف جامعة قطر .ومن اجلدير بالذكر أن السيد  /أسد كان
يشغل منصب رئيسا ً لقسم تكنولوجيا شبكة اإلنترنت والبوابة اإللكترونية في إدارة تكنولوجيا املعلومات منذ عام  .2008كما أنه سبق وعمل في جامعة امللك فهد
للبترول واملعادن ،وهي احد املؤسسات املرموقة اخلاصة بالتعليم العالي في اململكة العربية السعودية.
ميكن التواصل مع السيد  /أسد نفيس
البريد االلكترونيasadnafees@qu.edu.qa :
هاتف املكتب44033430 :
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جامعة قطر تدشن المعمل اإلفتراضي للتعليم

دشنت جامعة قطر املعمل اإلفتراضي للتعليم (  )The Virtual Reality Cubeفي  8يونيو
2014م املوافق يوم األحد في مدرج املكتبة اجلديدة – جامعة قطر  .حضر كل من أ.د .شيخة
املسند رئيس جامعة قطر واألستاذة فوزية اخلاطر مدير هيئة التعليم باجمللس األعلى للتعليم ،
وأ.د .حصة صادق عميد كلية التربية وعدد من النواب ورؤساء وعمداء الكليات اجلامعة .
رحبت أ.د .شيخة املسند بتدشني املعمل اإلفتراضي للتعليم والذي يهدف الى تقدمي خدمات
تعليمية متميزة للطالب وألعضاء هيئة التدريس  ،حيث أن من اهتمامات جامعتنا املوقرة
مواكبة تطورات العصر التي حتقق بالتالي األهداف التعليمية املبتغاة  ،وثم أضاف د .خالد
ناجي – مساعد نائب رئيس اجلامعة للمرافق اجلامعية وتكنولوجيا املعلومات أننا نأمل أن يكون
املعمل اإلفتراضي في املستقبل القريب مبثابة عنصر فعال في وضع ورسم املقررات التعليمية
اخلاصة باملتعلمني  ،تنطلق جامعتنا بتطبيق الطريقة األمثل .
أضافت بدورها د .حصة صادق – عميد كلية التربية بجامعة قطر ،يواجه العصر احلالي العديد
من التقنيات ومنها تقنية العرض الثالثي األبعاد في العملية التعليمية  ،حيث أظهرت بعض
الدراسات كفاءة هذه التقينة في زيادة مستوى انتباه الطالب نسبة  ، %92وبالتالي زيادة نسبة
التحصيل الدراسي لديهم بنسبة  %35مما يسهم في متكن الطالب من فهم املادة العلمية
بشكل أعمق  .كعادة جامعة قطر تسعى دائما ً ملا هو أفضل للطالب فهو اجليل املمثل للحاضر
واملستقبل .
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اعالن الرابطة العربية لمستخدمي تطبيقات أوراكل في التعليم العالي

انضمت جامعة قطر خالل النصف من شهر مارس احلالي للعام  2014باملؤمتر الدولي لرابطة مستخدمي تطبيقات أوراكل للجامعات واملعاهد
األكادميية والذي عُ قد مبدينة الس فيجاس بوالية نيفادا األمريكية .و كانت جامعة قطر قد احتضنت مؤمترا ً لنفس الرابطة في اخلريف املاضي
مبشاركة عدة دول عربية وخليجية وتقدمت بالطلب رسميا ً إلشهار فرع الرابطة العربي.
ويهدف املؤمتر الذي عادة ما يسمى "املتحدون" إلى التباحث وعرض اخلبرات في مجال إدارة تطبيقات أوراكل مبعاهد وجامعات التعليم العالي على
مستوى العالم والذي يستقطب أكثر من أربعة آالف مشارك من مختلف اجلامعات األمريكية والعاملية  .كما يهدف إلى إبقاء حلقة من اإلتصال
عالية املستوى بني املتخصصني في هذا اجملال والذين غالبا ً ما يسعون إلى تطوير أنظمتهم املسؤولة عن إدارة هذه التطبيقات.
ولقد شاركت جامعة قطر بأربعة عشر متخصصا ً في هذا اجملال الذين مثلوا قطاعات عدة بجامعة قطر مثل :إدارة تكنولوجيا املعلومات ،والشؤون
املالية ،واملوارد البشرية  ،واملشتريات والشؤون اإلدارية ،هذا وقد وترأس اجملموعة د.خالد كمال ناجي – مساعد نائب رئيس اجلامعة للمرافق اجلامعية
وتكنولوجيا املعلومات  .وصرح بأهمية حضور هذا املؤمتر واملشاركة فيه بصفة دورية حيث أن جامعة قطر غالبا ً ما تستفيد كثيرا ً من هذا املؤمتر
ويضعها على رأس اجلامعات العربية في هذا اجملال.
وحترص جامعة قطر دائما ً على استقطاب أهم اخلبرات العاملية في هذا اجملال احليوي الهام مما يساعدها على إدارة مواردها املؤسسية بنمو فعال
وضمن أفضل املمارسات العاملية في هذا اجملال  .ولقد أستثمرت جامعة قطر خالل األعوام السبع املاضية ما يزيد على الثالثني مليون ريال لتطوير
البنية التحتية لنظام مواردها املؤسسية بحيث تضمنت قطاعات املالية  ،واملوارد البشرية  ،واملشتريات  ،والقطاع األكادميي  ،واخلدمات  ،وكذلك
قطاع إدارة البحوث مؤخرا ً  .ولقد صرح د .خالد ناجي بأهمية اإلنضمام لهذه الرابطة العربية من قبل اجلامعات اخلليجية والعربية وكذلك احمللية
بدولة قطر  ،ملا ستتضمنه هذه الرابطة في املستقبل القريب من عقد عدة ورش تدريبية ومؤمترات لرفع املستوى اإلداري باجلامعات بوجه عام ،
وذلك بعد إقرار النظام األساسي للرابطة خالل العام اجلاري .
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اإلجتماع الرابع عشر للتعليم عن بعد

استضافت جامعة قطر على مدى يومني بتاريخ  6-5مايو  2014م االجتماع الرابع عشر للجنة مسؤولي التعليم عن بعد باجلامعات ومؤسسات
التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  ،رحب بهم كال ً من أ.د.شيخة املسند  -رئيس جامعة قطر د .حميد املدفع -نائب رئيس
اجلامعة لشؤون اإلدارة باإلضافة الى د .مازن حسنة  -نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية ود .خالد ناجي  -مساعد نائب رئيس اجلامعة للمرافق
اجلامعية وتكنولوجيا املعلومات .
في بداية االجتماع عرض د .خالد ناجي جتربة اجلامعة في مجال التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني وتكنولوجيا املعلومات وماتوصلت إليه اجلامعة
من تقدم من خالل تطبيق منوذج املقرر اإللكتروني ملقرر الثقافة اإللكترونية وجتربة كلية الهندسة لهذا التطبيق أيضا ً  ،قام األعضاء بزيارة للمعمل
اإلفتراضي اخلاص مبركز تعليم وتدريب املعلمني بكلية التربية والكائن مببنى املكتبة اجلديدة  ،وعرضت كلية الهندسة كيفية إستخدام جهاز
الهاتف احملمول في التعليم عالي املستوى  ،عرض د.بسيوني نحيلة عن جتربة اجلامعة لنموذج املقرر اإللكتروني والذي مت طرحة خالل 2014-2013
م ملادة الثقافة اإلسالمية .
اُختتم االجتماع بتوثيق التوصيات التي متت مناقشتها  ،وتقدم املشاركون بخالص الشكر والتقدير لسعادة أ.د .شيخة املسند  ،ود .خالد ناجي
على حسن اإلستضافة.
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اليوم اإلداري

حتت رعاية مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة د .حميداملدفع نظمت إدارة اخلدمات اإلدارية فعالية اليوم اإلداري الذي أقيم في 4يونيو 2014م
في فندق الريتزكارلتون – قاعة اخملتصر  .فعالية اليوم اإلداري هي ملتقى جلميع اإلدارات اآلتية  :اإلسكان اجلامعي  ،املوارد البشرية ،اخلدمات اإلدارية،
املشتريات  ،الشؤون املالية  ،العمليات واملرافق اجلامعية  ،خدمات تكنولوجيا املعلومات  .تهدف الفعالية لالحتفال بنهاية السنة األكادميية -2014
2013م وخلق التواصل األجتماعي بني املوظفني وتنمية روح الفريق في اجملتمع اإلداري  ،هي مبادرة قيمة ألسرة جامعة قطر  ،ولتوطيد عالقات العمل
حيث نتمكن من خلق روح التفاعل املهني .
احتوت الفعالية على العديد من الفقرات املفيدة واملمتعة باإلضافة الى فقرات التكرمي ،حيث بدأ احلفل بكلمة الترحيب د .حميد املدفع – نائب
رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة  ،ثم بدأ د .خالد ناجي – مساعد نائب رئيس اجلامعة للمرافق اجلامعية وتكنولوجيا املعلومات ،حيث استعرض بعض
من اإلجنازات واألهداف التي حققتها اإلدارة واملشاريع القائمة  ،تلى ذلك كلمة افتتاح السيدة  /سارة املري – مساعد نائب رئيس اجلامعة لشؤون
اإلدارة  ،تطرقت الى اإلجنازات التي حققتها هذه اإلدارات باإلضافة إلى األهداف والهيكل التنظيمي لكل إدارة .
تخلل احلفل العرضة القطرية من مدرسة اليرموك اإلعدادية املستقلة للبنني إحياءا ً لتراث بلدنا الغالي  ،ولتنمية الهمة وتنمية قوة مهارات
املوظفني لذلك أضفت السيدة  /رحاب شريف ّجوا ً من الثقافة املهارية بإلقائها خلطبة بعنوان (صناعة الهمم) ساعدت في تنمية القوة القيادية
لدى احلضور  ،حيث تطرقت الى عدة من األساسيات التي يجب أن تتبع لتحقيق الهمة  ،باإلضافة إلى العديد من الفقرات الترفيهية واملسابقات
املتنوعة والتي قد استمتع بها اجلميع  .حازت الفعالية على سرور اجلميع على صعيد العمل وعلى صعيد اإلستفادة  ،نلتقي مجددا ً في سنة
جديدة حافلة باإلجنازات املشهودة التي حتقق هويتنا .

8

يوليو 2014

السادس
الشؤون اإلدارية
العدداإلدارية
الشؤون
نرشة نشرة

األخبار و الفعاليات
للتعرف على آخر التطورات اإلدارية واألنشطة والفعاليات في المجتمع اإلداري بجامعة قطر

اللقاء التعريفي( يا هال ) للموظفين
اإلداريين الجدد
أقيم اللقاء التعريفي للموظفني اإلداريني اجلدد في مبنى الشؤون
اإلدارية  ،الساعة الثامنة والنصف من يوم اإلثنني املوافق  27أبريل 2014م
 ،الهدف من اللقاء هو إطالع املوظفني على رؤية وأهداف وبيئة اجلامعة
ومن ثم توضيح الهيكل اإلداري ومرافق اجلامعة وتوضيح مسؤوليات
وحقوق املوظف كاإلجازات ومايترتب عليها والتأمني الصحي  .يعتبر
هذا احلدث فرصة هامة إلبراز دور جامعة قطر كمؤسسة تدعم عملية
التعاون والتواصل  ،كما إنها فرصة قيمة الكتساب مهارات جيدة في
التنظيم واالتصال والعمل اجلماعي واملهارات القيادية  .ولنبني املفاهيم
الرئيسية لدى اجلميع يتمحور اللقاء على عدة مواضيع هامة ،حيث بدأ
د .حامت صادق  -استشاري للموارد البشرية  .بعدة محاور منها  :حرص
املوظفني بضرورة التعاون بني اإلدارات وفرصة للتعارف على بعضهم
البعض التي تساهم بالتالي تسهيل سير العمل في اجلامعة .
هذا وقد تفضلت السيدة  /خلود احلمادي مدير إدارة املوارد البشرية
باإلنابة بتقدمي نبذة عن مرافق اجلامعة وطرق الوصول إليها كالصيدلية
والبنوك واملطاعم لتسهيل عملية التنقل وكيفية الوصول بسهولة .
وأضاف السيد /فيصل زينل -مرشد أول في املوارد البشرية باإلنابة  ،حمله
عن اإلجراءات املتبعة للرواتب  ،ومن ناحية اخرى مايندرج من التقييم
الوظيفي ومايترتب عليه من إجراءات وتوضيحات وبيان إجراءات تذاكر
السفر  .تفضل السيد  /حسن علي من إدارة اإلسكان حيث توجه
في الشرح مبدئيا ً عن إدارة اإلسكان والتعريف بها ومن ثم استدرج
بالتفصيل عن اإلجراءات املتبعة واخلدمات التي يقدمونها  ،ووثق الشرح
باملراجعة للدليل اإلرشادي من الكتيبات الشاملة للبيانات املتعلقة
باإلسكان التي مت توزيعها على اجلميع .

وقد قدم السيد /عمر اجليالني -رئيس قسم الهجرة واجلوازات شرح
مبسط لإلجراءات املتبعة فيما يتعلق بالتأشيرة لدخول ومغادرة
وزيارة الدولة  ،ومن ثم بدأ السيد  /جيمس بول التحدث عن التأمني
الصحي الذي يشمل العديد من املستشفيات واملراكز الصحية اخلاصة
واحلكومية بالدولة وحول العالم من أجل توفير مستوى متميز من
اخلدمة للموظفني  ،وذلك بغرض تخفيف األعباء املالية واإلجراءات
اإلدارية عن املوظفني حال حصولهم على اخلدمات الصحية املطلوبة.
هذا وقد شمل اللقاء عرض محتوى خدمة طلباتي من قبل الفاضلة /
أماني عثمان  -رئيس قسم التسويق واالتصال بإدارة اخلدمات اإلدارية ،
حيث تفضلت بعرض ماحتتويه اخلدمة بشكل عملي وتوضيحي لكيفية
استخدام اخلدمات ونوعيتها وماتسهم به من تسهيل للعمل وإرشاد
املوظفني بكيفية احلصول على الطلبات املتوفرة  ،وقد أستعرضت
السيدة  /رباب السيد إسماعيل خدمات املوظفني في املوارد البشرية
 ،وذلك من خالل الصفحة اإللكترونية اخلاصة بجامعة قطر ،واختتم
اللقاء بجولة تعريفية للموظفني عبر التنقل بباص اجلامعة للتعرف
على املرافق وطريقة الوصول إليها.
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إجتماع المنسقيين اإلداريين والماليين
من أهم املميزات التي حتقق جناحاتنا هي التواصل والتعاون املطلوب في
كل إدارة من إدارات جامعة قطر ،كما تسعى دائما ً إدارة اخلدمات اإلدارية
للمساهمة في تنظيم إجتماع املنسقني اإلداريني واملاليني كل ثالثة
أشهر  ،وذلك لتبادل اإلجنازات واملشاريع املستقبلية حيث تتطلع كل
إدارة على املعلومات اجلديدة لدى جميع املوظفيني اإلداريني ،
وكما هو موضح فيما سبق هو اجتماع يجمع مابني املنسقيني اإلداريني
واملاليني واملدراء واملسؤولني  ،ننوه أيضا ً إلى أنه قد انعقد للمرة الرابعة
لهذه السنة  ،نسعى من خالل هذا اإلجتماع مواكبة التغييرات احلديثة
في ظل القيادة اإلدارية ووضع اخلطط والرؤى املستقبلية .

تنظيم حملة التبرع بالدم
التبرع بالدم هو عمل إنساني وركيزه من الركائز األساسية في خدمات
التضامن اجملتمعي لتلبية ذوي احلاجه لها من أفراد اجملتمع ،كما أن
التبرع بالدم له فوائد عديدة على املتبرع كما أنه باملقام األول له األجر
الديني  ،وعليه فقد نظم مركز التأهيل الوظيفي وخدمة اجملتمع بإدارة
املوارد البشرية بجامعة قطر حملة للتبرع بالدم مستقطبا ً املتبرعني
من موظفي وطالب جامعة قطر ضمن فعاليات خدمة اجملتمع والتي
تعتبر من إحدى مهام املركز  ،كما أفاد السيد /عبدالعزيز عبداهلل -
رئيس املركز  :إن الفعالية تدخل ضمن اجلانب اإلجتماعي من عمل املركز
والذي سيتم تفعيله بشكل مستمر خالل الفترات القادمة وأضاف  :إن
مثل هذه احلمالت التي تنظمها اجلامعة سنويا ً تتم بالتعاون مع بنك
الدم التابع ملؤسسة حمد الطبية  .وقد شهدت احلملة إقباال ً كبيرا ً
من موظفي وطلبة اجلامعة والذين توافدوا الى العيادة الطبية املتنقلة
والتي ُخصصت إلستقبال املتبرعني .
ساعدت احلملة في نشر الوعي مبدى أهمية مثل هذه احلمالت واملبادرات
التي تقوم بها اجلامعة  .حيث إن من شأنها أن تعزز دورها في دعم اجملاالت
اخليرية وتنمية روح التعاون والتكافل عند الطالب.
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نبذة تعريفية عن الورش والدورات التدريبية بإدارة الموارد البشرية

تسعى إدارة املوارد البشرية إلى تطوير الكوادر املهمة الذين يرسمون
مستقبل ونهضة دولة قطر  ،ويسعون دائما ً إلجناز مهماتهم وبناء
املشاريع البناءة خالل نهضة التطور  .نظمت إدارة املوارد البشرية
بالتعاون مع وحدة التدريب والتطوير ومركز التأهيل الوظيفي عدة دورات
هامة ،انضم من خاللها العديد من املدراء ومسؤولي االقسام واملوظفني
 .تطرقت الدورات لعدد من اجملاالت الهامة التي تسهم في تنمية و
حتسني املهارات املهنية على صعيد العمل.

الدورات التي عقدتها وحدة التدريب والتطوير من
شهر فبراير  2014الى شهر مايو : 2014
دورة كيفية توطيد الثقة:
قامت وحدة التدريب والتطوير بإدارة املوارد البشرية بالتعاون مع شركة
" "Franklin Coveyبعقد دورة كيفية توطيد الثقة التي عقدت
في النادي الدبلوماسي بتاريخ  19 ، 17فبراير  .2014حيث انضم
فيها عدد من املسؤولني واملوظفني في جامعة قطر  .كما تهدف الدورة
إلى تسريع وتيرة النمو في النتائج املطلوبة وتعزيز جانب اإلبتكار
وتطوير التعاون ضمن أعضاء الفريق الذي يعود على املوظف واإلدارة
الفعالة.
بالنفع واإلدارة
ّ

دورة تنمية القيادة واملهارات اإلدارية:
عقدت وحدة التدريب والتطوير بإدارة املوارد البشرية بالتعاون مع شركة
"  " Broadlandsدورة تنمية القيادة واملهارات اإلدارية التي عقدت
في النادي الدبلوماسي بتاريخ  13 ، 12فبراير  .2014حيث انضم
فيها عدد من رؤساء األقسام في جامعة قطر  .كما تهدف الدورة الى
الوعي بالطرق القيادية اخملتلفة وتطبيق املبادئ القيادية لغرس الثقة
اعتمادا ً على بيئة العمل الذي يتيح العمل بإطار التفكير اإلبداعي
بهدف احلصول على حلول مبتكرة ،وإيجاد الفرص من خالل مواجهة
املشاكل والصعوبات ،والتدريب على التعامل مع األخطاء على نحو
فعال باستخدام نهج العالقات اإلنسانية مع اختالف الثقافات واألعمار
ّ
وذلك يعود على اجلميع بإنشاء بيئة إيجابية وناجحة.
فن ومهارات تطبيقات اللغة اإلجنليزية في دورة تدريبة مكثفة:
نظمت وحدة التدريب والتطوير بإدارة املوارد البشرية بالتعاون مع
شركة "  "Spearheadفن ومهارات تطبيقات اللغة اإلجنليزية
في دورة تدريبية مكثفة والتي عقدت في فندق غراند هيرتاج بتاريخ
 6 ، 4مارس  .2014حيث انضم فيها عدد من موظفني الدعم اإلداري
في جامعة قطر .تطرقت الدورة الى حتديد وتطبيق املبادئ األساسية
للكتابة وصياغة األعمال والذي يعود بالتالي تدريب ومترين املوظف على
تطوير املبادئ األساسية لديه ،وحتديد نقاط اإلختالف بني طرق الكتابة
الرسمية والغير الرسمية ،وصياغة كيفية استخدام عالمات الترقيم
واإلختصارات بشكل صحيح.
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الدورات التي عقدها مركز التأهيل الوظيفي
دورة إدارة خدمة العمالء:
شركة
مع
بالتعاون
البشرية
املوارد
بإدارة
والتطوير
عقدت وحدة التدريب
وخدمة المجتمع

" " Spearheadدورة إدارة خدمة العمالء التي عقدت في فندق غراند
هيرتاج بتاريخ  3 ، 2ابريل  .2014حيث انضم فيها عدد من موظفني
قسم إدارة الشؤون املالية في جامعة قطر .تضمنت الدورة شرح أهمية
التركيز على طريقة تقدمي اخلدمات للعمالء ،حتديد األصناف اخملتلفة
للعمالء ،وتسليط الضوء على العناصر الهامة في التعامل مع العمالء
بغرض توفير خدمات استثنائية بطريقة أسرع تزيد من فعالية العمل.

الفعال:
دورة تنمية مهارات التواصل
ّ
نظمت وحدة التدريب والتطوير بإدارة املوارد البشرية بالتعاون مع شركة
الفعال والتي
"  " Broadlandsدورة تنمية مهارات الفرق باإلتصال
ّ
عقدت في فندق غراند هيرتاج بتاريخ  14 ، 13ابريل  .2014حيث انضم
فيها عدد من موظفني إدارة الشؤون املالية ومن مختلف اإلدارات في
جامعة قطر .استحوذت الدورة استعراض املبادئ التوجيهية للتواصل
الفعال ،وشرح كيفية إعطاء وتلقي املالحظات البنّاءة بطريقة احترافية،
ّ
الفعالة للعمل
واالستفادة من جميع املهارات املهنية لضمان العملية
ّ
اجلماعي.
فعالية:
دورة العادات السبع للمدراء األكثر ّ
قامت وحدة التدريب والتطوير بإدارة املوارد البشرية بالتعاون مع شركة
"  " Franklin Coveyبتنظيم دورة العادات السبع للمدراء األكثر
فعالية والتي عقدت في فندق إنتركونتينيتل بتاريخ  8 ، 5مايو .2014
ّ
شارك فيها عدد من املوظفني واملشرفني في قسم شؤون الطلبة
بجامعة قطر .تطرقت الدورة إلى حتقيق التوازن بني األولويات الرئيسية،
كما تناولت بعض من املهارات في تطوير عملية التواصل بني األشخاص
وتعزيز مهارات صنع القرار من خالل تلقي وجهات النظر املتنوعة واملحُّفزة
التي تساعد على اكتساب وإضافة مهارات كثيرة في املستقبل ،كما
وأثنت وحدة التدريب والتطوير في إدارة املوارد البشرية على هذه الدورة
وضرورة تنظيم مثل هذه البرامج في املستقبل.

تنظيم دورة اللغة األجنليزية لألعمال :
نظم مركز التأهيل الوظيفي وخدمة اجملتمع بإدارة املوارد البشرية دورة
تدريبة في اللغه اإلجنليزية للموظفني القطريني وذلك بالتعاون مع
وحدة التعليم املستمر ،حيث بلغ عدد املستفيدين لهذه الدورة مايقارب
 30موظفا ً  ،حيث مت تدريبهم بناءا َ على مستواهم في اللغه اإلجنليزية
والذي يتم حتديده عبر اختبار حتديد املستوى  ،حيث يتم تقدمي ستة
مستويات مختلفة  ،وأن مشاركة املوظف تكون بداية من املستوى
املقرر له وإكماال ً جلميع املستويات الالحقة ملستواه .
دورة املوظفني اجلدد :
ينظم املركز شهريا ً دورة للموظفني اجلدد والتي حتمل مسمى
"أساسيات جناح العمل املؤسسي "حيث حتتوي على أربعة محاور هامة
منها ( التعريف بالهيكلة اإلدارية للجامعة والوالء الوظيفي ،األهداف
الوظيفية  ،اخلدمة الذاتية وأساسيات ومبادئ التواصل عبر البريد
اإللكتروني ) حيث تعمل هذه الدورة على تلبية وتوضيح إحتياجات
املوظف وتسهيل إجراءاته .هدفها تعريف املوظف اجلدد بكل النواحي
من الهيكله التنظيمه الى واجباته اجتاه العمل والعكس الى اخلدمات
املقدمه له الى مهارات استخدام البريد االلكتروني .
وبالتالي يساهم في خدمة املؤسسة التي تعمل بها  ،واإلبداع في إنهاء
العمل بوقت قصير وبشكل ممتاز  ،حيث أجنز مايقارب عدد  50موظفا ً
إداريا ً من خالل هذه الدورة ،والنتائج التي وصلتنا من الفائدة من هذه
الدورة هي خير برهان على جناح الدورة .
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األخبار و الفعاليات
للتعرف على آخر التطورات اإلدارية واألنشطة والفعاليات في المجتمع اإلداري بجامعة قطر

نظمت إدارة الشؤون المالية الدورات تنظيم الفعاليات واألنشطة في السكن
الطالبي :
التالية
ورشة تدريبية لتقارير امليزانية اإللكترونية
عقد السيد  /منهل بو كروم  -مدير إدارة الشؤون املالية بجامعة قطر
إجتماعا ً هاما ً بعنوان تقارير امليزانية في يوم األحد املوافق  11مايو 2014م
مع عدد من منسقي الشؤون املالية واإلدارية في املدرج مببنى املكتبة
اجلديدة  .في البداية رحب السيد /منهل باجلميع ونوه ألهمية الورشة
التدريبية.مت خالل الورشة شرح كيفية تطبيق النظام اجلديد اإللكتروني
لتقارير امليزانية الذي يسمح للمنسقني اإلداريني بتطبيق هذه التقارير
بطريقة سهلة وآمنة  ،مما يسهم في عملية اكتساب الوقت والنظام
األمني للجميع  .باإلضافه الى توزيع عدد من الكتيبات التوصيفية
اخلاصة بكيفية استعمال النظام اخلاص بالتقارير مع التطبيق العملي
 .تطرق السيد /علي سبيددست -رئيس قسم احلسابات العامة من
إدارة الشؤون املالية بتقدمي تعريفا ً مختصرا ً للتقارير املالية وأجاب على
استفسارات جميع املوظفني حول مايتعلق بالنظام  ،وفي اخلتام حققت
الورشة املعايير املطلوبة في فعالية النظام.

ورشة عمل إدارة األبحاث املالية ()NCURA
نظمت إدارة الشؤون املالية ورشة عمل إدارة األبحاث املالية بالتعاون مع
مكتب البحوث العلمية مع اجمللس الوطني ملسؤولي البحوث اجلامعية
في الواليات املتحدة األمريكية  ،حضر عدد أربعة وسبعون من األعضاء
من مختلف اجلامعات في قطر باإلضافه إلى بعض من الدول العربية
واخلليجية .أنعقدت الورشة ملدة ثالثة أيام من  20 -18فبراير 2014م
في املكتبة اجلديدة – جامعة قطر  .تضمنت الورشة العديد من احملاور
التي تختص بإدارة الشؤون املالية  ،مت طرح ومناقشة عدة محاور منها
(امليزانية وحساب التكلفة و املنح لألبحاث املموله خارجيا ً ) .

حتت رعاية إدارة اإلسكان نظم قسم اإلسكان الطالبي بنني العديد
من الفعاليات واألنشطة للطالب املقيمن بالسكن وذلك خالل  1يناير
2014م وحتى  1مايو 2014م  ،هدف الفعاليات هو خلق اجلو الترفيهي
والتجديد من الروح األسرية لزيادة العطاء من التحصيل التعليمي .
ومن هذه األنشطة الثقافية والترفيهية زيارة بيت اهلل احلرام ومسجد
الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،شاطئ الغارية  ،سوق واقف  .والتنويع
باألنشطة الرياضية منها :
سباق اجلري ( املارثون )
دوري السباعيات في كرة القدم على ملعب اجلامعة .
دوري الثالثيات كرة القدم بالسكن الطالبي .
دوري كرة الطائرة .
دوري الكليات بتنظيم النشاط الطالبي باجلامعة
دوري اجلامعات بالدوحة بتنظيم من املدينة التعليمية .
املساهمة في بناء الروح هي واجب علينا ومن واجبنا أهتمامنا في
الصحة والرياضة هي توفير للطاقة اإليجابية للطالب .

كما نظم قسم اإلسكان الطالبي – بنات رحلة إلداء مناسك العمرة
وزيارة قبر الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث كان العدد عشرة طالبات
برفقة املشرفتني عائشة العلي وسلوى الضوي الهدف من الرحلة هي
تعريف الطالبات مبدى أهمية العمرة
ً
وكعادة قسم اإلسكان الطالبي االهتمام دائما مبن ينضم إلى أسرة
السكن ولذلك نظم قسم اإلسكان الطالبي – بنات  ،حفل إستقبال
املستجدات احلفل السنوي للترحيب بالطالبات املستجدات للعام
الدراسي  2014 -2013وتكرمي املشاركات في الفعاليات واألنشطة
في السكن وذلك يوم الثالثاء 8أبريل 2014م  ،تضمن احلفل مشاركة
الطالبات اجلدد فوائد السكن ومن حيث التعارف والتواصل اإلجتماعي
جلميع اجلنسيات  .وأيضا ً أقام السكن جلسة سمر تتنوع باملرح
واملسابقات وعروض فنية .
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جديـــد خدمــــاتنــــا

لإلطالع على جديد ما يقدمه المجتمع اإلداري من خدمات

إستحداث تقارير اإلجازات :
قامت إدارة املوارد البشرية باستحداث خدمة تقارير جديدة للمدراء و رؤساء األقسام على نظام األوراكل  ،وهذه اخلدمة متاحة على بوابة خدمة
طلباتي الذاتية للمدير أو املسؤول املباشر حتت مسمى (  ) My Employee Leave Transaction- Reportيعرض التقرير كافة تفاصيل
اإلجازات والرصيد والنوع،يتضمن التقرير حاالت البت فيها سواء بالقبول أو الرفض .
من أهمية استحداث التقارير أنه يجب أن يتحقق كل مسؤول مباشر من رصيد اإلجازة السنوية للموظفني اإلداريني الذين هم حتت إشرافه
ومسؤوليته والتأكد من إمتام إدخال طلب اإلجازة عبر النظام .
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تحت األضــــواء

لقـــاء العـــدد

هنا منبرًا لألفكار المثمرة والخبرات المتنوعة يشاركنا بها أحد رموز المجتمع اإلداري بالجامعة
السيد /منهل بو كروم – مدير إدارة الشؤون المالية
ً
تحديا لك في جامعة
ماهي أكثر جوانب العمل التي تشكل
قطر؟

بصفتي مديرا ً إلدارة الشؤون المالية في الجامعة ،فأنا أواجه تحديات متعددة
ومتنوعة ،ومع ذلك فإن التحدي األكبر هو كيفية تقديم الحوافز المالئمة
لموظفي القسم إلنني مقتنع بأن العديد منهم يستحق األفضل واألمثل ،
ومع ذلك فإنه ليس من السهل تعديل بعض القواعد واألنظمة بهدف تقديم
اإلمتيازات لبعض الموظفين.

من خالل عملك كيف تسهم في تحقيق رؤية جامعة قطر ؟

من خالل تنفيذ المهام الكبيرة التي تقع على عاتق إدارة الشؤون المالية  .وكذلك
من مسيرتنا على خطى رؤية اإلدارة أو الخطة اإلستراتيجية إلدارة الشؤون
المالية في جامعة قطر ،باإلضافة إلى دعم موظفي إدارة الشؤون المالية
للعمل نحو تحقيق األهداف المحددة في الخطة اإلستراتيجية المعلنة.

ماهي أبرز األنجازات التي حققتها خالل عملك ؟

من خالل مسيرة عملي في إدارة الشؤون المالية  ،فقد نجحت في تحقيق
اإلنجازات التالية :
 .1إعداد البيانات المالية للجامعة ،والحصول على المالحظات اإليجابية من
قسم التدقيق.
 .2تقديم وتنفيذ نموذج جديد يسمى الميزانية القائمة على األداء (،)PBB
باإلضافة إلى خلق بيئة ميزانية جديدة تسمى (بيئة المحاسبة).
 .3إدخال قاعدة المنح البحثية الخاصة بالمحاسبة وإدارة التقارير المالية.
 .4إعادة هيكلة قسم الشؤون المالية من خالل تحديث المخطط الهيكلي
بغرض تقديم أفضل الخدمات لمجتمع جامعة قطر عن طريق توظيف وتدريب
الخريجين الجدد وذوي الخبرة.
 .5وضع خطة استراتيجية مدتها ثالث سنوات إلدارة الشؤون المالية وفقا ً
لمعايير ( KPAsمجاالت األداء الرئيسية) ،وتحديد األهداف ومؤشرات األداء
الرئيسية وخطط العمل.
 .6تحديث سياسات وإجراءات اإلدارة المالية بالتعاون مع اإلستشاريين
الخارجيين.
 .7تلبية المتطلبات المالية بحسب اإلعتماد التي وضعته ( SACSالمنظمة
الجنوبية للكليات والمدارس).

السيد /منهل بو كروم
مدير إدارة الشؤون املالية

حدثنا عن طموحاتك وخطط مستقبلك ؟

خططي في المستقبل القريب هي مواصلة دراستي ،وأسعى في الحصول على
درجة الدكتوراه في المحاسبة أو إدارة األعمال .حتى الوقت الحاضر فأنا لدي
خبرة مهنية تتجاوز أربعة عشر عاما ً في قطاع التعليم العالي .أعتقد أنني
سوف أستفيد من هذه الخبرة في المضي في أعمالي اإلستشارية الخاصة
والتي من شأنها التعامل مع الخدمات المالية واإلدارية للتعليم العالي.

إن أتيح لك العمل ليوم واحد أي مكان آخر في جامعة قطر،
فما هذا المكان وماسبب أختيارك له ؟

لن أكون شديد السعادة في حال عملت في أي مكان آخر ،ومع ذلك إذا كان ال
بد لي أن أختار فإنني أختار العمل في مكتب التخطيط والتطوير المؤسسي
ألنه من شأنه أن يعززني بخبرات كبيرة من جانب اإلستراتيجيات والعمليات
المتكاملة في الجامعة.

من الذي تعتبره المثل الذي تحتذي به خالل عملك
ومالسبب؟
يعتقد كثير من الناس أن إدارة الشؤون المالية حققت الكثير وخاصة خالل
في الختام ماهي الكلمة التي تود أن توصلها للزمالء القراء ؟

لقد تعلمت الكثير من عدد كبير من الناس الذين التقيت بهم طوال حياتي .كان
هناك العديد من األفراد الذين ساعدوني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،وهذا
ما ساهم في تعزيز مسيرتي وحياتي المهنية .بالنسبة لي المثل الذي أحتذي
به أ.د .شيخة المسند – رئيس جامعة قطر  ،فهي قائدة شديدة الثبات وترتكز
دائما ً على أهداف الجامعة  ،بغض النظر عن التحديات أو الظروف المحيطة
بها .كما تتمتع أيضا ً بشخصية متواضعة جدا ً وتُصغي للجميع ألنها تسعى
باستمرار لدعم الموظفين وتأييد أفكارهم ومبادراتهم الجيدة.

السنوات الخمس الماضية .لذا فأنا أؤكد أن إنجازات قسم الشؤون المالية كان
نتيجة لجهود كبيرة من قبل أعضاء فريق اإلدارة المالية ،وقد حالفني الحظ
ألنني كنت عضوا ً ضمن هذا الفريق المحترف.
أخيراً ،فإن رسالتي إلى القراء وخاصة لزمالئي في قسم الشؤون المالية هي
المحافظة على الوالء الدائم للمؤسسة التي يعملون بها ،بغض النظر عن
الظروف المحيطة.
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تحت األضــــواء
حكـــايـة قســـم
هنا نتعرف أكثر على أبعاد قسم إداري فعال في جامعتنا
قسم الميزانية-إدارة الشؤون المالية
عرفنا بالقسم؟

ماهي الخدمات التي يقدمها القسم لمساعدة الموظفين؟

يعمل قسم امليزانية حتت مظلة إدارة الشؤون املالية ،وهي اجلهة

يحرص موظفون إدارة الشؤون املالية على مساعدة العاملني في

املتخصصة في إعداد ميزانية اجلامعة ورصد امليزانية املعتمدة طوال اجلامعة وإفادتهم باملعلومات .وبالتالي ،فإننا نقوم بعقد على األقل
السنة .كما أنها مسؤولة عن عمليات امليزانية بالتنسيق مع مكتب اثنان من ورش العمل اخلاصة بامليزانية ،غالبا ً ما تُعقد األولى في بداية
التخطيط والتطوير املؤسسي للتأكد من مسيرها املهني متاشيا ً مع كل عام دراسي ،والثانية في بداية السنة املالية .كما يوفر القسم
الفعال للعمل املؤسسي .باإلضافة الى تقدمي العروض ومناذج جملة من التعليمات اخلاصة للمرشحني.
اإلطار
ّ
امليزانية املتقدمة في ذات القسم.

ماهي جديد التطورات التي طرأت على تخصيص الميزانية؟

ماهي أختصاصات القسم؟

في الواقع ،مت تعيني استراتيجية تخصيص امليزانية لهذا العام من قبل

تتضمن اآلتي:

جلنة امليزانية ،والتي من خاللها قام أعضاء اللجنة بتحديد األولويات

 -تطوير ميزانيات العمل السنوي.

الرئيسية للجامعة اعتمادا ً على اخلطة االستراتيجية للجامعة وبناءا ً

 توجيه وإدارة تكاليف وميزانية الدراسات وحتليل بيانات امليزانية ,على اإلعتماد األخير الصادر عن تخصيص وزارة املالية.بغرض اإلجابة على االستفسارات اخلارجية وتوفير املعلومات اإلدارية
احلرجة لكبار صناع القرار.
 -مراقبة اإليرادات والنفقات خالل السنة املالية.

ماهي األهداف التي يطمح القسم في تحقيقها خالل نهاية
هذا العام ؟
أ -إن غاية قسم امليزانية تتمحور في تنفيذ وتطبيق امليزانية املتقدمة.

 تنسيق عملية وضع امليزانية مع املوظفني في جميع األقسام ب -األهداف الرئيسية:والوحدات.

 -تخفيف التعقيدات الكامنة في استخدام  Excelوهو البرنامج

 تقدمي التحاليل املالية للبرامج األكادميية واألنشطة اإلدارية لتشكيل الوحيد اإلفتراضي في توزيع بيانات امليزانية.القرارات السياسية.

 -تقليل الوقت والطاقة الالزمة لألنشطة التوظيفية واملعامالت،

 مراجعة وحتليل ميزانيات مفصلة جلميع الكليات واألقسام في بغرض التركيز أكثر على األنشطة التحليلية.جامعة قطر.

 -توفير البنية التحتية للتقارير املالية التي تعمل على تسهيل

 وضع مبادئ توجيهية والتعليمات اخلاصة بامليزانية وتقدميها للكليات العمليات والتحليل ودعم اتخاذ القرار.واإلدارات.
 تقدمي أرقام املوازنة كل ثالثة شهور أو بناءا ً على طلب جلنة املوازنةبرئاسة نائب الرئيس لإلدارة.
 إقامة عالقات قوية مع قسم الشؤون املالية للتأكد من دقة اللوائحوطلبات القسم.
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تحت األضــــواء
حكـــايـة قســـم
هنا نتعرف أكثر على أبعاد قسم إداري فعال في جامعتنا
تابع  /ماهي األهداف التي يطمح القسم في تحقيقها خالل نهاية هذا العام ؟
ج  -األهداف العملية أو الوظيفية للنظام الجديد هي توفير نظام يعمل على:
 توفير القيادة المتقدمة لمكتب الموازنة ومديري الشؤون المالية في الجامعة .كما يعمل على تأمين بيانات متخصصة تساعد على معرفةاالتجاهات والظروف المالية.
 تقليل طول الدورة الزمنية إلدارة الشؤون المالية والوحدات اإلدارية واألكاديمية في إطار عملية توزيع وإنجاز وتوحيد عملية الميزانية السنوية. توفير آلية للربط بين الميزانية والنفقات الفعلية بغرض تحقيق األهداف االستراتيجية المحددة لكل كلية أو قسم ،من خالل دمج التخطيطوتخصيص الموارد ووضع الميزانية والتقييم والتطوير.
 توفير ميزانية للقدرات الفعلية المتباينة على مستوى الجامعة والوحدة والقسم. تنظيم الميزانيات والنفقات (الموظفين وأجهزة الكمبيوتر ،وسفر الطلبة...الخ) على المستوى المناسب (على سبيل المثال ،القسم) للوصولإلى خطة متكاملة لمراقبة التكلفة اإلجمالية للعمليات أو المبادرات.
 تقديم القدرات القياسية اإلدارية الخاصة. القدرة على زيادة كفاءة تقدير الميزانية الطويلة األمد والتي تتماشى مع عملية التخطيط المؤسسي. توفير سيناريوهات طويلة المدى بناءا ً على المتغيرات اإلقتصادية واستراتيجيات الجامعة. العمل على إدراج عملية التخطيط المالي والتقدير ،بما في ذلك تقدير النفقات التنفيذية ورأس المال. تطوير وتحسين عملية الميزانية في الفصل األول (المرتبات واألجور). السماح بالعمل على الميزانية المتعددة السنوات التي ترتبط بالتخطيط اإلستراتيجي. إنشاء ميزانية سنوية دقيقة في جامعة قطر  ،فمن الضروري أن تمتلك كل (كلية أو وحدة) القدرة على اإلطالع على حصتها من الميزانية بحسبمصادر التمويل.
 -اتباع دليل المستخدمين اإلرشادي إليضاح المستخدمين المختلفين لـ هايبريون.
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الشكر و التقدير
"السعادة ليست مجرد نفوذ ،أو ثروة ،إنها تتبدى في تلك المتعة في اإلنجاز ،وفي االعتزاز بالجهد الخالق".
 فرانكلين د .روزفلت.إدارة الخدمات اإلدارية :
نتقدم بالشكر والتقدير لمن ساهم في إنجاح فعالية اليوم اإلداري والذي اضفى نتائج مشهودة على من حضر ونود أن نشكر
الجميع على الحضور والمبادرة بتميز هذا الحدث عن غيره :
إدارة العالقات الخاريجة:
عاطف محمود
معتز محمود
أجمل كنومال
إبراهيم الجناحي
طه عباس
عبيدة الذيب
بشر الحمصي
كرستين فضل

مركز التطوع والخدمة المجتمعية:
نشكر المتطوعين الذين كان لهم
عمل مشهود.

إدارة الخدمات اإلدارية
أماني عثمان
مليحة سليمان
نورة المهندي
عايشة بوالعراس
إسراء كافو
أمل رضوان
بريا زكريا

يشكر مكتب مساعد رئيس الجامعة للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات:
للمساهمة في حفل تدشين المعمل االفتراضي للتعليم :
إدارة خدمات تقنية المعلومات:
تريفور موري
مهند نعيم
أحمد الحداد
رمزي عايش

كلية التربية :
نوران عمارة
سهى اسفطون

إدارة الخدمات اإلدارية :
أماني عثمان
عائشة بو العراس
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ا لمسـا هميــن

		
أماني عثمان

إدارة الخدمات اإلدارية

إسراء كافو

إدارة الخدمات اإلدارية

نورة المهندي

إدارة الخدمات اإلدارية

		
محسن علي

إدارة اإلسكان الجامعي

عواطف المقراني

إدارة الشؤون المالية

مايكل شولمان

إدارة العالقات الخارجية

علي حسين

إدارة العالقات الخارجية

عبدالعزيز عبداهلل

إدارة الموارد البشرية

		
نيهال السهلي

إدارة الموارد البشرية

صفاء إبراهيم

إدارة الموارد البشرية

خلود مقداد

إدارة خدمات تقنية المعلومات

نانسي عبدالفتاح

مكتب مساعد نائب رئيس الجامعة للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات

محمد الموسى

مترجم
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