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سهام القرضاوي عميد كلية اآلداب والعلوم  لـ �:

السنة  خــالل  اقامتها  على  الكلية  تعكف  التي  المستقبلية  الخطط  عن  قطر  بجامعة  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  القرضاوي  الدكتورة سهام  كشفت 
االكاديمية الجديدة وقالت في حوار خاص وشامل لـ الشرق ان هناك خططًا طموحة وضعت من اجل تطوير الجانب االداري واالكاديمي للكلية، مشيرة 
الى انه قد تم استحداث برنامج جديد في الخدمة االجتماعية وذلك نظرا لحاجة الدولة اليه لمد سوق العمل بكوادر مؤهلة مؤكدة أن برنامج العلوم البيئية 
ينتظر موافقة مجلس امناء الجامعة ليرى النور. وقالت ان اهم مالمح التطوير لهذا العام تركزت على االعتماد االكاديمي لبرامج وتخصصات الكلية ودعم 
وتطوير عملية التعلم والتعليم بالكلية اضافة الى نشر ثقافة البحث العلمي.وأشارت الدكتورة القرضاوي الى وجود لجنة لربط الكلية بمؤسسات وقطاعات 
الدولة المختلفة للوقوف على احتياجاتها وللتعريف ببرامج الكلية وتخصصاتها الحالية. وكشفت النقاب عن اتفاقية تعاون ابرمت مع قناة الجزيرة لدعم 
برنامجي االعالم وعلوم المعلومات، مؤكدة ان هناك العديد من الشراكات التي اقيمت مع جهات الدولة ومؤسساتها من اجل تدريب الطلبة وتوظيفهم 
في مرحلة ما بعد التخرج.. وتطرقت د. القرضاوي في سياق حديثها الى التغيرات االدارية واالكاديمية الكثيرة التي شهدتها الكلية تماشيا مع الصالح 
العام.. وعرجت على الالمركزية التي تتمتع بها الكلية واالستقاللية االدارية واالكاديمية والمادية وسقف الحرية المتاح للكلية التحرك من خالله وتناولت 

المعايير واألسس التي يتم اختيار اعضاء هيئة التدريس من خاللها وكشفت الرؤية المستقبلية للكلية.. وفيما يلي نص الحوار كامال: 

خطط طموحة لتطوير الكلية
واستحداث برنامج جديد في الخدمة االجتماعية

استحداث برامج جديدة 

٭ حدثينا عن الخطط الجديدة للعام الدراسي الحالي؟
- لقد شهد العام الماضي الكثير من الجهود المبذولة من قبل 
منتسبي الكلية لدعم أهداف وخطط الكلية في المرحلة اآلنية 
لخطة  مكملة  مرحلة  الــعــام  هــذا  ويعد  المستقبلية،  المرحلة  أو 
األكاديمي  بالجانب  وأعني هنا خططًا ترتبط  عمل وضعناها، 
اإلداري،  العمل  بتفعيل  ترتبط  إداريــــة  وخططًا  الكلية،  فــي 
تتنوع  أكاديمية  أقسام  الكلية ككلية تضم عشرة  وإبــراز دور 
بين التخصصات األدبية والعلمية والتي تمثل نواة أساسية لسد 
احتياجات الدولة ومؤسساتها ورافدًا أساسيًا لمواردها البشرية. 
وإن الحديث عن خطة عمل هذا العام يستوقفني عند الخطة 
لها جــدوًال زمنيًا يحدد معالمها  التي وضعنا  للكلية  التنفيذية 
أما  الموضوع لها.  الزمني  التي مازالت لم تكتمل وفقًا للجدول 
ما يرتبط بالخطط األكاديمية للكلية، فإنها في عملية تقييم 
البشرية  الــمــوارد  مــن  الــدولــة  احتياجات  على  للوقوف  مستمرة 
المجتمع بتلك االحتياجات. وال يخفى على أحد  المؤهلة، ومد 
لنا مبادرة الشروع في استحداث  أننا في اآلونــة األخيرة كانت 
برنامج الخدمة االجتماعية، الذي سبق أن توقف القبول به لمدة 
التخصص  لهذا  الــدولــة  حاجة  أن  إال  ســنــوات،  على عشر  تزيد 
برؤية جديدة تخدم المجتمع، آلت بنا إلعادة فتح هذا البرنامج 
الحيوي بخطة دراسية محدثة من شأنها أن تمدنا بكادر مؤهل 
في  البيئية  العلوم  برنامج  أن  كما  العمل،  ســوق  في  لالنخراط 
البرامج  أما  األمناء.  مجلس  من  الموافقة  على  للحصول  طريقه 
األكــاديــمــيــة األخــــرى، فــهــي مــوضــع دراســــة ســـواء فيما يرتبط 
جديدة  برؤية  صياغتها  بإعادة  أو  الدراسية  خططها  بمراجعة 
تواكب الحاجة لتخصصات معينة بخلفية علمية ومهارات محددة 
يحتاجها سوق العمل، وهو جهد مضن يحتاج منا تسخير الكثير 
مــن الــوقــت والــجــهــد لــنــوائــم تلك االحــتــيــاجــات فــي ظــل الطفرة 

السريعة التي يشهدها العالم في جوانبه المختلفة.
االعتماد االكاديمي 

٭ ما هي أهم األولويات الموضوعة على أجندة عملكم خالل 
المرحلة القادمة؟

الـــــدراســـــي  الـــــعـــــام  - إن 
الكثير  طياته  بين  يحمل 
من التحديات التي نحاول 
أن نبرهن من خاللها سواء 
على  لــآلخــريــن  أو  ألنفسنا 
أننا قادرون على مواجهتها 
تعد  ذاتنا ككلية  وإثبات 
الجامعة  كليات  أكــبــر  مــن 
بكادرها  أو  طلبتها  بعدد 
أما  واإلداري.  األكــاديــمــي 
الــحــديــث عـــن مــالمــح هذا 
للوقوف  فــيــحــدونــا  ـــعـــام  ال
بعض  عـــــــــن  ـــــحـــــديـــــث  ـــــل ل
والتي  العام  لهذا  خطتنا  وضعناها ضمن  التي  الهامة  الجوانب 
االعتماد  وهــي  منها  جــوانــب  ثالثة  على  التركيز  إال  يسعني  ال 
األكاديمي لبرامج وتخصصات الكلية المختلفة ودعم وتطوير 
عمليات التعلم والتعليم بالكلية. اضافة إلى نشر ثقافة البحث 
وهناك  الكلية.  في  وتفعيله   Scientific Research العلمي 
الــكــثــيــر مــن الــجــوانــب األخــــرى الــمــرتــبــطــة بــدعــم جــوانــب العمل 
اإلداري واألكاديمي بالكلية لكن، واستنادًا لخطتنا التنفيذية 
فإننا وضعنا ضمن أولوياتنا هذه الجوانب الثالثة سابقة الذكر 
للتركيز عليها وتفعيل العمل بها. وفي وقفة سريعة للحديث 
عن تلك األولويات، فإنه ال يخفى على أحد أننا قطعنا شوطًا 
كــبــيــرًا فــي مــراحــل الــحــصــول عــلــى االعــتــمــاد األكــاديــمــي سواء 
آلية  الــدراســيــة، والنظر في  الخطط  النظر في  إعــادة  من حيث 
تحديثها ومراجعتها ومخاطبة جهات التحكيم أو من خالل إعادة 
مسّودة التقارير األولية أو النهائية للمضي في هذا الجانب وهو 
حديث يطول يحدوني للوقوف على الجهود المبذولة في هذا 
الجانب.أما ما يرتبط بعملية دعم وتطوير عملية التعلم والتعليم، 
فهو امتداد لهدف شرعنا في التركيز عليه في العام الماضي، 
أال وهو الوقوف على آلية توثيق ودعم سبل دعم عملية التعلم 
والتعليم سواء لطلبتنا أو لكادرنا األكاديمي. فقد شرعت الكلية 
عن  والبحث  للدراسة  خاصة  لجنة  بتشكبل  الماضي  العام  في 
في حد  والتي هي  بالكلية،  والتعليم  التعلم  جوانب  لدعم  آلية 
للعام  بتشكيلها  قمنا  مستحدثة  جــديــدة  للجنة  امــتــداد  ذاتــهــا 
التعلم  عملية  تفعيل  عاتقها  على  تحمل  الــحــالــي  األكــاديــمــي 

والتعليم بالكلية، وتنظيم األنشطة المرتبطة بهذا الجانب.
البحث  العام وهو  الثالث الذي يحمل شعارنا لهذا  الجانب  أما 
العلمي ليكون شعار الكلية لهذا العام «دعم التدريس من خالل 
البحث العلمي»: Enhance Teaching By Research نهدف 
من خالله لتفعيل البحث العلمي، ونشر ثقافته سواء بين طلبتنا 
أو بين أعضاء هيئة التدريس باعتباره جانبًا ال يتجزأ لدعم عملية 
بحثية  بيئة  وخلق  على كل جديد،  والوقوف  بالكلية،  التعليم 
في الكلية ضمن فرق بحثية. وال يفوتني أن أنوه بأنه منذ العام 
لجانا خاصة بهذا  الجامعة  الماضي استحدثت  األكاديمي قبل 
عامها  في  لتستمر  بالكليات  العلمي  البحث  لجنة  وهي  الجانب 
المشاريع  ومتابعة  العلمي  البحث  لتفعيل  التوالي  على  الثالث 
البحثية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في جوانب العلوم 
البحثية  والمشاريع  جانب،  من  اإلنسانية  أو  العلمية  المختلفة 
الطالبية ومشاريع التخرج من جانب آخر وقد كان لنا بادرة تنظيم 
«يوم للبحث العلمي» لعرض المشاريع البحثية التي أنجزت على 
مدار العام، مع التاكيد على أن تنظيم مثل هذا اليوم سيكون 
يومين  مــدار  على  لتنظيمه  سيمتد  بــل  ننتهجه،  سنويًا  نهجًا 
متتاليين هذا العام لعرض أكبر فئة ممكنة من المشاريع البحثية 
البحثية  المشاريع  الكلية أو  سواء ما سيتم إنجازه على مستوى 
المنضوي  العلمي  للبحث  القطري  الصندوق  قبل  من  الممّولة 

.Qatar Foundation تحت مظلة مؤسسة قطر

تحديث وتطوير 

٭ هل هناك نية إلضافة بعض التخصصات والبرامج الجديدة 
إلى الكلية؟ 

كما ذكرت، برامج الكلية خاضعة في المرحلية اآلنية لعملية 
الكلية  لربط  مشكلة  لجان  وهــنــاك  مستمر،  وتحديث  مراجعة 
بمؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، للوقوف على احتياجاتها 

من جانب، وللتعريف ببرامج الكلية وتخصصاتها الحالية.
ـــتـــي سيتم  ال الــــبــــرامــــج  بـــعـــض  عـــلـــى  أركــــــز  أن  يــفــوتــنــي  وال 
العلمي واإلنساني. ففي مجال  الجانبين  استحداثها قريبًا في 
«برنامج  خطة  تحديث  من  االنتهاء  تم  فقد  اإلنسانية،  العلوم 
االتـــصـــال»، أمـــا فــي مــجــال الــجــانــب الــعــلــمــي، فــإنــنــا فــي انتظار 
البيئية»  «العلوم  تخصص  الستحداث  األمــنــاء  مجلس  موافقة 
الخطط  لوضع  العمل  بدأ  وقد   Environmental Sciences
الدراسية لهذه البرامج الحديثة منذ فترة ليست بالقصيرة. وهي 
برامج حديثة من شأنها أن تدعم برامج الكلية ولم تكن وليدة 
الــصــدفــة بــل هــي نـــواة لــدراســة مستفيضة الحــتــيــاجــات الدولة 
وأن استحدثت  التي سبق  البرامج  أحــد  أمــا  الجوانب.  هــذه  في 
 ،International Affairs مؤخرًا هو برنامج الشؤون الدولية
وكما تعلمون فقد بدأ فعليًا في قبول الطلبة في هذا البرنامج 
إلى أنه في مراحله األولــى ونتوقع أن يشهد إقباًال كبيرًا وفقًا 

الحتياجات الدولة لكوادر مؤهلين في هذا الجانب.
تعاون وتنسيق 

٭ هل هناك تعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة وما مدى 
هذا التعاون وماذا يخدم؟

- إن التعاون القائم بين الكلية ومؤسسات الدولة في المجاالت 
المختلفة قائم منذ فترة ليست بالقصيرة، وال يسعني في هذا 
الحكومية  أو  الخاصة  والمؤسسات  الجهات  جميع  المقام حصر 
الــتــي تــربــطــنــا بــهــا صـــالت وثــيــقــة، تعكس مـــدى هـــذا التعاون 
وحدوده، فصلتنا بقطاع التعليم بكافة مستوياته قائمة سواء 
على مستوى جامعات المدينة التعليمية من خالل التبادل العلمي 
انــتــدبــوا لتدريب بعض  الــذيــن  الــتــدريــس  لبعض أعــضــاء هيئة 
حٍد  على  والعلمية  اإلنسانية  العلوم  مجالي  في  الكلية  مقررات 
سواء أو من خالل البحوث العلمية المشتركة أو من خالل العمل 
على سبيل  منها  وأذكــر  العلمية،  الفعاليات  لتنظيم  المشترك 
كورنيل  وايــل  كلية طب  بين  القائم  التعاون  الحصر  ال  المثال 
بالدوحة، وجامعة جورج تاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة 
تكساس. إن الحديث عن مجاالت التعاون كثيرة في هذا الجانب 

وتحتاج للوقوف لذكر هذه المجاالت. 
وثيق،  رابــط  فهو  المختلفة  الــدولــة  بقطاعات  يربطنا  مــا  أمــا 
أذكر منه على سبيل المثال ال الحصر انخراط الطلبة والطالبات 
الكثير من تلك  واســع في  لها جانب عملي  في مشاريع بحثية 
القطاعات، سواء الصناعية، أو التعليمية، أو الصحية أو اإلعالمية 
من خالل دعم وتسهيل مهام الطلبة البحثية، أو من خالل برامج 
الكلية  قبل  مــن  المقدمة  االســتــشــارات  أو  الصيفي،  الــتــدريــب 
وغير ذلك الكثير. وبكل تأكيد، ال يمكننا أن ننكر هذا الجانب 
ومردود هذا التعاون على الكلية كبير، ويخدم أهداف وخطط 
الكلية المستقبلية. وال يسعني في هذا المقام إال أن أؤكد أننا 
نعمل في الفترة القادمة لتفعيل هذه الشراكة من خالل لقاءات 
مختلفة ومكثفة للتعريف ببرامج وتخصصات الكلية والوقوف 
والمؤسسات  الجهات  تلك  احتياجات  واقــع  على  أشمل  بصورة 
لدعم احتياجاتها من جهة ومواءمة تلك االحتياجات من خالل 

تحديث خطط وبرامج الكلية بما يخدم هذا الجانب.
شراكات ناجحة 

٭ هل أبرمت الكلية اتفاقيات مع بعض الشركات والجهات 
الــعــامــة والــخــاصــة بــشــأن تــوظــيــف الــطــالب فــي مــرحــلــة مــا بعد 

التخرج؟ 
- نظرًا لكون الكلية تسعى لتكون شراكة حقيقية، وموثقة 
توقيع  فــي  السبق  لنا  كــان  فقد  المختلفة،  الــدولــة  جــهــات  مــع 
العام  الــدولــة خــالل  مــع جهتين على مستوى  تــعــاون  اتفاقيتي 
تعاون  اتفاقية  وأوالهما  الماضي 2006/ 2007م،  األكاديمي 
اإلعالم  برنامجي  لدعم  الجزيرة  وبين شبكة  الكلية  بين  وقعت 
وعلم المعلومات، ومن المتوقع أن نرى ثمرة هذه االتفاقية من 
اإلعـــالم وعلم  حيث دعــم تعلم، وتــدريــب وتوظيف طلبة قسم 
المعلومات، وهو من األقسام الحيوية في الكلية، ويشهد إقباًال 
مــتــزايــدًا، ويضم أكبر عــدد مــن الطلبة حيث قــارب عــدد طلبة 
القسم الخمسمائة طالب وطالبة، األمر الذي من شأنه أن يثري 
تحتلها  التي  المرموقة  المكانة  مــدى  يعلم  وجميعنا  البرنامج، 
شبكة الجزيرة باعتبارها القناة األولى في مصاف القنوات العالمية 
بتوقيعها،  نفخر  الــتــي  الثانية  االتــفــاقــيــة  أمــا  المحلية.  ولــيــس 
فكانت مــع شركة شــل، وذلــك لتمويل كرسي األســتــاذيــة في 
التنمية المستدامة، حيث يشهد هذا القسم نقلة في برامجه، 
وخاصة بعد إعادة فتح برنامج الخدمة االجتماعية برؤية جديدة 

تتوافق مع احتياجات الدولة لخريجي هذا التخصص.

9 أقسام أكاديمية

٭ ما هي التخصصات المنضوية - تحت مظلة كلية اآلداب 
والعلوم وكم عدد الطلبة الحاليين؟ 

- تضم الكلية تسعة أقسام أكاديمية، ينبثق عن كل منها 
عــدة بــرامــج فــي مجالي الــعــلــوم اإلنــســانــيــة، وهـــذه األقــســام هي 
قسم العلوم الصحية وقسم العلوم البيولوجية وقسم الرياضيات 
والــفــيــزيــاء وقــســم الكيمياء وعــلــوم األرض وقــســم اإلعـــالم وعلم 
وقسم  العربية  اللغة  وقسم  األجنبية  اللغات  وقسم  المعلومات 
العلوم االجتماعية وقسم العلوم اإلنسانية باإلضافة لبرنامجين 
 International الــدولــيــة  الـــشـــؤون  بــرنــامــج  هــمــا  منفصلين، 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  وبــرنــامــج   Affairs Program
 ، Arabic For Non- Native Speakers Program بها
بالنسبة لعدد الطالب في تخصصات الكلية فهو يتفاوت من 
قسم آلخر، إال أن العدد الكلي لطلبة الكلية يصل إلى 2437 

طالبا وطالبة يقوم بتدريسهم 233 عضو هيئة تدريس.
إثراء للكلية

٭ تسعى بعض الكليات للحصول على االعتراف األكاديمي 
فــأيــن مــوقــع كلية اآلداب والــعــلــوم مــن هــذا وهــل هــنــاك بعض 
البرامج بالفعل قد حصلت عليه وما هي الجهود التي تبذل في 

سبيل الحصول على ذلك؟  
اهتمامنا، بل  - نحن نولي موضوع االعتراف األكاديمي جل 
نضعه من أولى أولوياتنا في المرحلة اآلنية، باعتبار أن الحصول 
على االعتراف األكاديمي في التخصصات األكاديمية من شأنه أن 
يثري الكلية، ويكون بمثابة قوة لها. لذلك شكلت لجان مختلفة 
تحت  المندرجة  المختلفة  األكــاديــمــيــة  األقــســام  مستوى  على 
األكاديمية،  الخطط  مراجعة  الحثيث في  للسعي  الكلية  مظلة 
الوقوف على آلية الحصول على االعتماد األكاديمي، ومتطلباته، 
التي  الجودة  معاير  لتحقيق  العالمية  االعتماد  جهات  مخاطبة 
ننشدها ومن شأنها أن تقود للحصول على االعتماد األكاديمي 
فـــي تــخــصــصــات األكـــاديـــمـــيـــة. وقــــد قــطــعــت مــعــظــم البرامج 
واألقــســام األكــاديــمــيــة شــوطــًا كبيرًا فــي هــذا الــجــانــب، وبذلت 
جهودًا حثيثة من خالل االجتماعات المكثفة، مراجعة الخطط، 
وقد أسفر عن ذلك وضع التصور األولي للتقارير الخاصة بهذا 
الشأن، وقد حددت الجهات العالمية التي نسعى للحصول على 
االعتراف األكاديمي من قبلها، وجميعها مراكز عالمية لها وزنه 
التنفيذية  انتهى من اإلجــراءات  المرموقة. وأول من  ومكانتها 
أن  المنتظر  من  حيث  الصحية،  العلوم  قسم  هو  العملية  لهذه 
تستقبل الكلية في منتصف شهر نوفمبر 2007 وفد من جهة 
االعتماد األكاديمي لبرنامج العلوم الطبية، حيث سيتم مراجعة 
ونحن  الــواقــع،  أرض  على  األكاديمي  االعتماد  متطلبات  كافة 
الــزيــارة مــن نتائج. أمــا بالنسبة  فــي انتظار مــا ينبثق عــن هــذه 
لبعض البرامج األكاديمية التي ال توجد جهات اعتماد أكاديمي 
لها، فقد عكفت هذه البرامج على مراجعة خططها األكاديمية 
تمهيدًا لجهات تحكيم عالمية، األمر الذي من شأنه أن يضمن 
تحقيق هذه البرامج لمعايير عالمية وفقًا لما يدرس في جامعات 

العالم المرموقة.

تحد كبير

٭ هل تشعرون أن وجــود جامعات أجنبية مرموقة في قطر 
هذا  تــواجــهــوا  أن  تستطيعون  وكــيــف  أمــامــكــم  تحديا  يشكل 
الناحية  مــن  الجامعات  هــذه  تــســايــروا  أن  لكم  وكيف  التحدي 

األكاديمية؟  
المدينة  كجامعات  عالمية  جــامــعــات  وجـــود  فـــإّن  بالتأكيد   -
التعليمية لها ثقلها في مصاف الجامعات المرموقة على مستوى 
التحدي  مــن  نــوع  ولكنه  التحدي.  مــن  نوعًا  لدينا  يخلق  العالم 
لنا دفعة قوية لمسايرة ومواكبة  أنه يعطي  اإليجابي. بمعنى 
ان ننكره،  الجامعات من مستوى ال يمكن  إليه هذه  ما وصلت 
األمر الذي من شأنه أن يجعلنا نسعى بشكل قوي لخوض نوع 
من المنافسة المحمودة التي يؤول في نهاية المطاف مردودها 
أمامنا فال  عائقًا  الجامعات تشكل  هــذه  كــون  أمــا  الكلية.  على 
اعتقد ذلك فجامعة قطر تبقى هي جامعة قطر: الجامعة األم.. 
الجامعة الوطنية األولــى والوحيدة على أرض دولــة قطر، وهذا 
في حد ذاته دافعًا قويًا للدخول في منافسة مع هذه الجامعات 
برامجنا  تثري  أن  من حيث تكوين شراكة حقيقية من شأنها 
التعاون  مــجــاالت  مــن  الكثير  فهناك  األكــاديــمــيــة.  تخصصاتنا 
المشتركة القائمة بين الكلية وعدد من تلك الجامعات سواء على 
 ،Co-Teaching المشترك التدريس  أو  العلمي  البحث  صعيد 
التفاعل بين الكادر األكاديمي في  األمر الذي يخلق نوعًا من 

العديد من األنشطة والفعاليات  الجانب  الجانبين ولنا في هذا 
العلمية التي نظمت على مدار العام األكاديمي الماضي والتي 

تنظم بصورة سنوية.
تغييرات إدارية وأكاديمية

٭ هل هناك تغييرات إداريــة وأكاديمية ستشهدها الكلية 
الهيئات  أعــضــاء  مستوى  على  أو  األقــســام  إدارة  مستوى  على 

التدريسية واإلدارية؟ 
- نعم لقد شهدت الكلية منذ ما يقارب نهاية العام األكاديمي 
يحقق  بما  واإلداريـــة  األكاديمية  التغييرات  من  عــددًا  الماضي 
الــصــالــح الـــعـــام، وبــمــا يــنــســجــم مـــع أهـــــداف الــكــلــيــة فـــي المرحلة 
الكلية  شهدت  فقد  اإلداري:  المستوى  فعلى  المستقبلية.  
الــمــاضــي تعيين عميد مساعد  األكــاديــمــي  الــعــام  نهاية  وقــبــل 
لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهو أحد الوظائف اإلدارية 
بالكلية التي أوقفت لفترة مؤقتة ولكن نظرًا لزيادة عدد أعضاء 
الهيئة التدريسية والكادر األكاديمي المساند بالكلية، وكثرة 
الكلية تعيين  ارتأت  الجانب، فقد  المرتبطة بهذا  العمل  مهام 
للمساعدة في متابعة  التدريسية  الهيئة  عميد مساعد لشؤون 
بعض ما يرتبط بهذا الجانب بالكلية. ذلك شهدت الكلية هذا 
العام تعيين منسق إعالمي يكون حلقة الربط بين الكلية و إدارة 
األقــســام، فقد تم  رئاسة  أمــا على مستوى  الخارجية.  العالقات 
الرياضيات  قسم  و  الصحية  العلوم  لقسم  رئيس جديد  تعيين 
يرتبط  فيما  أمــا  اإلداري.  العمل  مستوى  على  هــذا  والفيزياء. 
أعضاء  من  نخبة  الكلية  استقطبت  فقد  األكاديمي،  بالجانب 
هيئة التدريس الجدد ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة في عمليتي 
التعلم والتعليم سواء على مستوى تخصصات العلوم اإلنسانية، 
أو العلمية بلغ عددهم 25 عضو هيئة تدريس باإلضافة لتعيين 
األكاديمي  الكادر  من  الجدد  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بعض 

المساند.

ال مركزية كبيرة

٭ هــل هناك حرية تامة فــي اتــخــاذ الــقــرارات داخــل الجامعة 
بدون أي تدخل من اإلدارة العليا في الجامعة وما هي الحدود 

المتاحة لكم بشان ذلك؟
القائم  التطوير  مــشــروع  مــالمــح  فــي ظــل  أنــه  يعلم  - جميعنا 
فيه  األساسية  الجوانب  أحد  فإن  الجامعة ككل،  على مستوى 
هو الالمركزية، والتفويض في اتخاذ القرارات، وهو من األمور 

المهمة التي جعلتنا نتعامل 
التي نصدرها  الــقــرارات  مــع 
بصورة تعطي جانبًا كبيرًا 
مــن الــحــريــة فــي ظــل وجود 
الــرقــابــة المرتبطة  نــوع مــن 
المحاسبة  مــن  آخــر  بجانب 
ــــذيــــن  ــــل والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة ال
يتجزأ.  ال  جـــــزءًا  يــعــتــبــران 
وجميعنا يلمس هذا الجانب 
مـــــن تــــفــــويــــض الــــــقــــــرارات 
فأصبحنا نتعامل مع األمور 
لها  مستقلة  جامعة  وكأننا 
وميزانيتها  اســتــقــاللــيــتــهــا 
المالية  ومــواردهــا  الخاصة، 

الخاصة، ويبقى لإلدارة العليا دور الموجه والضابط للكثير من 
األمور. وهذه الصالحيات في اتخاذ القرارات والتعامل مع األمور 
الرؤية  لما ينسجم مع  اإلداريـــة ضمن نظرة أوســع وأشمل وفقًا 
لها  لتكون  األكاديمية  األقسام  الكلية ينعكس مردودها على 
استقالليتها، وحريتها في التعامل مع القرارات اإلدارية ولكني 
أود أن انوه هنا لجانب مهم وهو سواء على مستوى تعاملنا مع 
ككلية  تعاملنا  مستوى  على  أو  الجامعة  وهــي  أكــبــر  منظومة 
الالمركزية،  فــإن  تحتها،  الــمــنــدرجــة  األكــاديــمــيــة  أقسامها  مــع 
وتفويض الصالحيات يبقى في ظل دائرة واحدة نعمل ضمن 
نطاقها، وتحت هدف واحد. فأهداف القسم األكاديمي تنسجم 
مع أهداف الكلية والتي بدورها لها أهدافًا تنسجم في إطارها العام 
مع أهداف الجامعة. ومن هنا فإن هذه الحرية تحكمها ضوابط 
وهي حرية مسئولة ومحاسبة تخضع للمحاسبة والمساءلة كل 

في مكانه وفقًا لمهامه وما يسند إليه من مهام.

ال نتلقى إمالءات من أحد

٭ هل تتلقون امــالءات من قبل إدارة الجامعة لتنفيذ بعض 
القرارات اإلدارية؟

- اليــمــكــن أن نــصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــهــا إمــــــــالءات. بـــل هي 
توجيهات وضوابط تحمكها قوانين ولوائح وسياسات إجرائية 
تنفيذية وضعت لتسيير األعمال وفقًا لخطط واضحة خضعت 
لــلــدراســة. وهــي فــي حــد ذاتــهــا ليست قوانين سنت ال تخضع 
للتغيير والتجديد بل قابلة للتغيير والتحديث وفقًا لما يستجد 
من أمور وبما يحقق الصالح العام. فهي ليست دستورًا. كما أننا 
ككلية نخضع لتلك التوجيهات والضوابط، فإدارة الجامعة في 
وهكذا.  مهامها  تسيير  في  معينة  لضوابط  تخضع  ذاتها  حد 
وأعــتــقــد إن هـــذه الــضــوابــط هــامــة بــل وضـــروريـــة لــضــبــط مهام 
أوســع كلها يربطها قاسم مشترك  األعــمــال ضمن نطاق واحــد 
واحد. ولكن مع هذا كله فجميعنا وعلى كافة األصعدة نلمس 
مدى االستقاللية والالمركزية في اتخاذ القرارات اإلدارية، وفقًا 

لما ينسجم وطبيعة األمور.

استقاللية إدارية ومالية

اإلدارية  استقالليتها  على  الكلية  حصلت  مــدى  أي  إلــى  ٭ 
واألكاديمية والمالية؟ 

الكلية  فاستقاللية  الــســابــق.  لــلــســؤال  مكمل  الــســؤال  هــذا   -
اإلداريـــة كما أشــرت لها آنفًا نابعة مــن مــبــادئ مــشــروع تطوير 
الجامعة القائم على االستقاللية والمحاسبة والالمركزية، والتي 
األكاديمية  األقسام  وهــي  منها  أصغر  منظومة  تشمل  بدورها 
للتعامل مع القرارات اإلدارية.أما االستقاللية المالية، فقد شملت 
مختلف جوانب العمل. فالكلية لها ميزانيتها المستقلة والمحددة 
تحديدًا تامًا، سواء فيما يرتبط ببرامج التدريب أو المؤتمرات 
العلمية أو البحث العلمي أو غير ذلك. وهذه االستقاللية انتقلت 
تــدريــج لتشمل األقــســام األكــاديــمــيــة الــتــي أصــبــح لــهــا بدورها 
ميزانية مستقلة سنوية تحدد مصروفاتها وآلية التعامل معها 
ـــك كــلــه يــتــم ضمن  وفــقــًا الحــتــيــاجــات كــل قــســم وطبيعته وذل

ضوابط عامة تحكمها.

شراكات واتفاقيات 
مع قطاعات الدولة 
لتدريب وتوظيف 
الطالب

تغيرات إدارية 
وأكاديمية شهدتها 

الكلية تماشيًا مع 
الصالح العام

برنامج في العلوم البيئية ينتظر موافقة مجلس األمناء ليرى النور
قناة الجزيرة تدعم برنامج اإلعالم وعلوم املعلومات
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