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5كلية المجتمع في قطر

 التأسيس واالنتماءات المؤسسية

تأسســت كليــة املجتمــع يف قطــر مبوجــب قــرار وزارة التعليــم 
والتعليــم العــايل )املجلــس األعــى للتعليــم حينهــا( رقــم )4( 
ــع«،  ــات املجتم ــة تســيري مــروع كلي لســنة 2008 بتشــكيل »لجن
ــا  ــة أبوابه ــت الكلي ــى فتح ــة حت ــا الدؤوب ــت جهوده ــي واصل الت
للطــاب خــال الفصــل الــدرايس )خريــف 2010( لتصبــح أول 
كليــة مجتمــع عامــة يعــرف بهــا املجلــس األعــى للتعليــم يف قطــر. 
ــة  ــم الكلي ــنة 2011 بتنظي ــم 52 لس ــريي رق ــرار األم ــدر الق ــم ص ث
ــن عامــي  ــة املجتمــع يف قطــر ب ــت كلي ــا. وتعاون ــد أهدافه وتحدي
2011 و2015 مــع »كليــة املجتمــع يف هيوســن«، ومنحــت درجــات 
ــدم  ــة. وتق ــوم التطبيقي ــوم واآلداب والعل ــوم املشــارك يف العل الدبل
ــة،  ــرص التعليمي ــن الف ــة م ــة متنوع ــا مجموع ــة املجتمــع حاليً كلي
ــل  ــن وتؤه ــدة عام ــد مل ــي متت ــة الت ــج األكادميي ــا الربام ــن بينه وم
ــة  ــي للدراس ــارهم األكادمي ــل مس ــا لتحوي ــن عليه ــاب الحاصل الط
بالجامعــات التــي تعتمــد نظــام دراســة ملــدة أربــع ســنوات، 
ــي تعتمــد عــى الخطــة الدراســية )عامــن  ــة الت والربامــج األكادميي
+ عامــن(، والربامــج املهنيــة التــي تلبــي احتياجــات ســوق العمــل 

ــة. ــل الدول داخ

اإلدارة والرئاسة

ــة  ــس الكلي ــا رئي ــوىل إدارته ــع يف قطــر ويت ــة املجتم ــاء كلي ــس األمن ــم مجل نظّ

ــه  ــد الل ــد عب ــور أحم ــاء الدكت ــس األمن ــرأس مجل ــس. وي ــه املجل ــذي يعين ال

ــي. ــح النعيم ــم صال ــور إبراهي ــة الدكت ــرأس الكلي ــواري وي الك

الرؤية

أن تصبــح كليــة املجتمــع يف قطــر منوذًجــا للتميــز، ووجهــًة للذيــن 
يســعون اىل مواصلــة تعليمهــم العــايل، ومؤسســًة فاعلــة يف متكــن 

أفــراد املجتمــع القطــري، ومحفــزًا للتعلــم مــدى الحيــاة.

الرسالة

ويســتجيب  الطالــب  محــوره  جــودة  ذي  تعليــم  تقديــم   •
القطــري املجتمــع  الحتياجــات 

متكن الطاب من التقدم أكادمييًا ومهنيًا  •

تشجيع املشاركة املجتمعية  •

القيم

القيم والتراث والثقافة الوطنية

ــاد،  ــامية للب ــم اإلس ــي والقي ــي الغن ــراث الوطن ــة ال ــزز الكلي تع
وتحــرص عــى املســاهمة بفاعليــة يف املحافظــة عــى الثقافــة 

القطريــة وتطويرهــا واســتدامتها. 

المعرفة

تلتــزم الكليــة بالقيــام بــدور ريــادي يف توســيع ونــر املعرفــة من خال 
الركيــز عــى مشــاركة الطــاب يف عمليــة التعلم وحل املشــكات.

التميز

تنتهــج الكليــة سياســة التطويــر املســتمر وتقديــم برامــج وخدمــات 
ذات معايــري عامليــة لألطــراف املعنيــة بالعمليــة التعليميــة.

اإلبداع واالبتكار

تثمن الكلية التفكري اإلبداعي وحرية التعبري واالبتكار.

المسؤولية والمساءلة

متــارس الكليــة رقابــة دقيقــة عــى مواردهــا املاليــة والبريــة 
والفكريــة. ويتحمــل أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــون والطــاب 
ــاءلة  ــون للمس ــم ويخضع ــذه القي ــل به ــك الكام ــؤولية التمس مس

ــم.  ــن أعامله ع

السلوك األخالقي

تلتــزم الكليــة بأســمى وأدق املبــادئ التوجيهيــة للســلوك األخاقــي، 
وتتعهــد بالعمــل بشــفافية واتســاق ونزاهــة وإنصــاف.

األهداف االستراتيجية

تميز البرامج

توفــري مجموعــة واســعة مــن الربامــج األكادمييــة ذات جــودة عاليــة 
وتتناســب مــع احتياجــات املجتمــع القطــري.

تعزيز نجاح الطالب وإثراء خبراتهم

تحســن معــدل نجــاح الطــاب مــن خــال تنميتهــم فكريًا وشــخصيًا 
واجتامعيـًـا يف بيئــة تعليميــة داعمــة ومحفزة.

تميز رأس المال البشري

تعزيــز اســتقطاب وتطويــر واســتبقاء املهنيــن املتميزيــن مــن ذوي 
املهــارات العاليــة.

التميز المؤسسي

تحقيــق الفاعليــة املؤسســية مــن خــال االســتناد إىل البيانــات والرباهن يف 

عمليــات التخطيــط واتخــاذ القــرار وضــامن الجــودة ووضع السياســات.

الموارد التكنولوجية والمادية

ــم ومســتوى الخدمــات مــن خــال التوســع  ــة التعل ــز عملي دعــم وتعزي

يف اســتخدام تكنولوجيــا مبتكــرة. وتوفــري مبــاين ومنشــآت كافيــة ومامئــة 

ــة واملجتمــع القطــري. ــة واملســتقبلية للكلي لاحتياجــات الحالي
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رئيس مجلس األمناء

يف إطــار ســعي كليــة املجتمــع يف قطــر إىل املســاهمة يف تنفيــذ اســراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر 201٧-
2022، واصلــت الكليــة االســتثامر يف تكويــن رأس املــال البــري واملســاهمة يف إعــداد الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة، 

وتعزيــز القــدرات التنافســية للمؤسســات الحكوميــة يف الدولــة.

 وقــد شــكل هــذا العــام األكادميــي 2016-201٧ نقطــة تحــول يف مســرية كليــة املجتمــع يف قطــر، حيــث أصبحــت 
ــا وطالبــة.  املؤسســة التعليميــة األرسع منــًوا يف الدولــة مــع وصــول عــدد الطــاب املســجلن بهــا إىل 4,5٧2 طالبً
وقامــت الكليــة بزيــادة الربامــج األكادمييــة التــي تقدمهــا يف التخصصــات املختلفــة لتصــل إىل 11 برنامًجــا مــن 
خــال طــرح درجــات أكادمييــة جديــدة، مثــل بكالوريــوس العلــوم يف الهندســة التكنولوجيــة وبكالوريــوس العلــوم 
يف تقنيــة املعلومــات، اللذيــن تــم تدشــينهام يف فصــل الخريــف املــايض. كذلــك حرصــت الكليــة عــى اســتقطاب 

أفضــل الكفــاءات األكادمييــة واإلداريــة املتخصصــة لانضــامم لفريــق عمــل الكليــة.

واحتفلــت الكليــة هــذا العــام بتخريــج الدفعــة األوىل مــن طلبــة برنامــج البكالوريــوس يف اإلدارة العامــة، والدفعة 
األوىل مــن خريجــي الدبلــوم املشــارك يف برنامــج تقنيــة املعلومــات، وكذلــك الدفعــة األوىل مــن خريجــات برنامــج 

الدبلــوم املشــارك يف إدارة املعلومــات الصحية.

واســتمرت كليــة املجتمــع يف قطــر يف تعزيــز رشاكاتهــا مــع الجامعــات الوطنيــة والعامليــة إليجــاد فــرص تعليميــة 
ــث  ــة، حي ــة العاملي ــج األكادميي ــات والربام ــل املامرس ــن أفض ــتفادة م ــك لاس ــا وكذل ــا وخريجيه ــزة لطابه متمي
قامــت الكليــة بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع »الهيئــة العامــة للجــامرك« و«مركــز دراســات الجــامرك والرضائــب« 
بجامعــة تشــارلز ســتورت يف أســراليا، مــن أجــل تطويــر وتنفيــذ برنامــج شــامل لدراســة املجــاالت املختلفــة ذات 
الصلــة بالجــامرك، تــم االتفــاق مبوجبــه عــى طــرح برنامــج أكادميــي للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف إدارة 
الحــدود. كــام تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع »كليــة ميامــي دايــد« يف الواليــات املتحــدة لتعزيــز التعــاون وتبــادل 

الخــربات.

ــوام 2020-201٧  ــع لألع ــة املجتم ــراتيجية لكلي ــة االس ــام، الخط ــذا الع ــر، ه ــاء املوق ــس األمن ــد مجل ــد اعتم ق
ــتقبلية. ــا املس ــق أهدافه ــة لتحقي ــق للكلي ــة طري ــة خارط ــون مبثاب لتك

ــا  ــذ خطته ــة لتنفي ــة الكلي ــة يف إطــار مواصل ــع إدارة الكلي ــاء العمــل بشــكل دؤوب م ــس األمن وســيواصل مجل
ــل  ــك يف ظ ــة 2030، وذل ــر الوطني ــة قط ــداف رؤي ــق أه ــوي يف تحقي ــا الحي ــاع بدوره ــراتيجية واالضط االس
السياســة الرشــيدة لحــرضة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين، أمــري البــاد املفــدى »حفظــه اللــه 
ورعــاه«، التــي تتمحــور حــول االســتثامر يف العنــر البــري مــن خــال التعليــم الــذي يُعــد الركيــزة األساســية 

ــة املجتمــع.   ــة وتنمي ــة البري ــق التنمي لتحقي

د. أحمد عبد اهلل الكواري
 رئيس مجلس األمناء 
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لقــد انطلقــت مســاعي كليــة املجتمــع يف قطــر الحثيثــة، منــذ تأسيســها عــام 2010، لتحقيــق األهــداف التعليميــة 
الطموحــة التــي بلورتهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 يف ضــوء توجيهــات حــرضة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن 

حمــد آل ثــاين، أمــري البــاد املفــدى حفظــه اللــه.

ــة املجتمــع القطــري،  ــم وبإنجازاتهــم يف دعــم وخدم ــز به ــن نعت ــب الذي ــا الحبي ــا هــم فخــر وطنن إن خريجين
ــي احتياجــات ســوق العمــل  ــة عــى نحــو يلب ــا األكادميي ــا عــى التوســع يف برامجه ــة دامئً ــث تحــرص الكلي حي
الوطنــي ويفتــح الطريــق أمــام طابنــا ليتمكنــوا مــن اســتكامل دراســتهم للحصــول عــى درجــات علميــة عليــا 

يف شــتى املجــاالت.

وقــد قامــت الكليــة عــى مــدار الســنوات املاضيــة باســتثامر تنــوع الخــربات التــي تتميــز بهــا لتحقيــق التميــز يف 
التعليــم واإلبــداع واألداء الــذي يعــزز فهــم وإثــراء مجتمعنــا. ويعــرض تقريرنــا الســنوي لهــذا العــام 2016-201٧ 
اإلنجــازات والتطــورات التــي شــهدتها الكليــة خــال العــام األكادميــي، والعمــل املتفــاين الــذي تــم إنجــازه بــكل 
عزميــة وإخــاص لتحقيــق رؤيــة الكليــة ورســالتها وأهدافهــا. ويغطــي التقريــر التوســعات الجديــدة، والزيــادة يف 

أعــداد الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، وجميــع الخدمــات الجديــدة التــي تقدمهــا الكليــة لطابنــا. 

ومل تكــن تلــك اإلنجــازات لتتحقــق لــوال الدعــم املتواصــل الــذي تحظــى بــه الكليــة مــن القيــادة الرشــيدة للدولــة 
ــا وأعضــاًء، بجانــب أعضــاء الهيئتــن  ــاء رئيًس ــة يف مجلــس األمن ــة متمثل والجهــود املســتمرة التــي تبذلهــا الكلي
ــة ذات  ــج أكادميي ــم برام ــا الطــاب، وتقدي ــة ألبنائن ــة صحي ــة تعليمي ــري بيئ ــة لتوف ــة بالكلي التدريســية واإلداري

نوعيــة وجــودة.

ومــع اســتكامل صياغــة الخطــة االســراتيجية للكليــة لألعــوام 201٧-2020، التــي تتضمــن الرؤيــة والرســالة والقيم 
واألهــداف االســراتيجية، نعدكــم مبواصلــة العمــل مًعــا بجــد وعزميــة لارتقــاء بالكليــة وتعزيــز دورهــا الحيــوي يف 

تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل املتزايــدة واملتجــددة للكفــاءات القطريــة املتخصصــة يف شــتى املجاالت.

وأود أن أتوجــه بالشــكر واالمتنــان لجميــع أعضــاء أرسة الكليــة عــى عملهــم الــدؤوب واملتواصــل الــذي ميهــد لنــا 
الطريــق لانطــاق نحــو مســتقبل أكــر إرشاقـًـا.

أ. د. إبراهيم صالح النعيمي
رئيس كلية المجتمع في قطر
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11كلية المجتمع في قطر

مجلس األمناء

الدكتور / أحمد عبد اهلل الكواري

رئيس مجلس األمناء 

السيد / إرحمه ناصر عيسى الكعبي

نائب رئيس مجلس األمناء

الدكتور / أحمد مجاهد حسنةالدكتور / محمد إبراهيم النعيمي الدكتور / خالد محمد الحر 

السيد / عبد اهلل مسلم الدوسري الدكتورة / هدى عوادي بوسالمة
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الموقع اإللكتروني
www.ccq.edu.qa  

أرقام التواصل
مبنى الدائري الثالث: 4401-1500 

مبنى لوسيل للطالبات: 4401-1300
مبنى لوسيل للطالب: 4401-1400 
مبنى الخليج الغربي: 4401-1409

مواقع التواصل االجتماعي
www.facebook.com/CommunityCQ

 www.twitter.com/CommunityCQ
www.youtube.com/CommunityCQ

www.instagram.com/CommunityCQ

العنوان البريدي
ص. ب.: 7344 

الدوحة، قطر



13كلية المجتمع في قطر

مبنى الدائري الثالث
12.600 متر مربع
28 قاعة دراسية

3 مختبر كمبيوتر
3 مختبر علوم

مبنى الخليج الغربي 
6.051 متر مربع
17 قاعة دراسية

5 مختبر كمبيوتر
3 مختبر علوم 

1 مكتبة

مبنى لوسيل للطالب
9.175 متر مربع

26 قاعة دراسية
2 مختبر كمبيوتر

3 مختبر علوم 
1 مكتبة

مبنى لوسيل للطالبات
9.244 متر مربع

26 قاعة دراسية
2 مختبر كمبيوتر

3 مختبر علوم 
1 مكتبة

* تشير أبعاد المساحة الواردة إلى مساحة األبنية الداخلية، وال تشمل المساحة الكلّية الخارجية.
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ال 16 الشؤون األكاديمية        .1
16 o التسجيل       
20 o أعضاء هيئة التدريس الجدد     
20 o الدرجات العلمية الجديدة      
20 o التدريس والتكنولوجيا     
20 o الشراكات األكاديمية     

23 o فرص تعلم الطالب      
25 o إنجازات الطالب والتخرج     

 
26 شؤون الطالب        .2
26 o خدمات الطالب      

26 o خدمات الدعم      
26 o فعاليات التطوير المهني     

27 o الفعاليات واألنشطة الطالبية اإلثرائية    
29 o برامج التنمية الطالبية     

 
31 موارد التدريس والتعلم      .3
31 o المكتبة       
31 o قسم تكنولوجيا التعليم     

 
33 البحوث والمنح        .4
33 o مكتب البحث العلمي واألكاديمي    
33 o  أبحاث الطالب والمنح الدراسية    
33 o  أبحاث ومنح أعضاء هيئة التدريس    

 
39 شؤون أعضاء هيئة التدريس      .5
39 o الجنسيات       
39 o المؤهالت العلمية      
39 o نمو هيئة التدريس منذ التأسيس    
39 o أعضاء هيئة التدريس المؤقتون    

 
41 األقسام األكاديمية       .6
41 o إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر    
41 o العلوم اإلنسانية واالجتماعية    

42 o اللغات واآلداب       
42 o الرياضيات والعلوم      
43 o مركز اللغة اإلنجليزية     
43 o تعليم القوى العاملة وتنمية المجتمع   

 
44 عالقات المجتمع        .7
44 o مكتب عالقات الخريجين     
44 o خدمة المجتمع      

 
45 العمليات         .٨
45 o الموارد البشرية      
46 o الشؤون المالية      
46 o المرافق والخدمات العامة      
46 o المشتريات       
46 o تكنولوجيا المعلومات     

 
49 الفاعلية المؤسسية       .9
49 o األبحاث والتقارير المؤسسية     
49 o التقييم وضمان الجودة     
49 o التخطيط والتطوير      
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التسجيل
تواصــل كليــة املجتمــع يف قطــر توفــري تعليــم متخصــص وذي جــودة عاليــة للمجتمــع القطــري. 
ــن شــهادة  ــوع ب ــة تتن ــام توفــره مــن درجــات علمي ــذ تأسيســها مجــددة في ــة من وكانــت الكلي
مهنيــة، ودبلــوم مشــارك، وبكالوريــوس لتلبيــة االحتياجــات األكادمييــة واملهنيــة للمجتمــع وتعزيز 
فــرص التعلــم املســتمر مــدى الحيــاة. كــام تواصــل الكليــة متيزهــا وتفردهــا يف دولــة قطــر، مــن 
حيــث االســتجابة املبــارشة لحاجــة ســوق العمــل لكــوادر مهنيــة متخصصــة ومــزودة باملعرفــة. 
وذلــك يف ضــوء متيــز الكليــة بجــودة برامجهــا العلميــة وســمعتها الطيبــة يف األوســاط األكادمييــة. 

ــع  ــام، م ــد ع ــا بع ــة عاًم ــادة مســتمرة يف معــدالت التســجيل بالكلي ــة املجتمــع زي وتشــهد كلي
ــا  تحقيــق زيــادة مقدارهــا 24% يف أعــداد املســجلن بالكليــة هــذا العــام لتصــل إىل 4,5٧2 طالبً

ــع 2016. ــًة يف ربي ــا وطالب ــع 3,698 طالبً ــة م ــع 201٧ مقارن ــًة يف ربي وطالب

نماذج التميز

ــارك يف اآلداب، •  ــوم املش ــة يف الدبل ــة العربي ــار اللغ ــج مس ــجيل يف برام ــدل تس ــى مع أع
والدبلوم املشارك يف اإلدارة العامة، وبكالوريوس اآلداب يف اإلدارة العامة 

أعــى معــدل تســجيل للطالبــات يف برامــج العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، • 
ــات،  ــة املعلوم ــوم يف تقني ــارك يف العل ــوم املش ــوم، والدبل ــارك يف العل ــوم املش ــل الدبل مث

ــة ــة التكنولوجي ــوم يف الهندس ــارك يف العل ــوم املش والدبل

أعــى زيــادة يف عــدد الطــاب البنــن الذيــن يدرســون مقــررات إدارة األعــامل مبقــدار 166 % • 
باملقارنــة مــع العــام املــايض، نتيجــة لزيــادة عــدد الصفــوف الدراســية املتوفرة.

ــة يف مقــررات إدارة األعــامل •  ــادة يف عــدد الطــاب املســجلن يف الدراســة النهاري أعــى زي
ــدار 81 %. ــدد الطــاب املســجلن يف الدراســة املســائية مبق ــدار 95 %، ويف ع مبق

ــدار 180 % خــال •  ــة مبق ــادة مقــررات إدارة األعــامل املطروحــة يف مســار اللغــة العربي زي
العــام األكادميــي.

الشؤون األكاديمية
الدرجات العلمية التي تقدمها الكلية:

بكالوريــوس اآلداب وبكالوريــوس العلــوم: متنــح كليــة املجتمــع هاتــن الدرجتــن 
األكادمييتــن للطــاب الذيــن أكملــوا متطلبــات الدبلــوم املشــارك يف اآلداب أو الدبلــوم املشــارك يف 

العلــوم، باإلضافــة إىل مقــررات الكليــة يف برنامــج أكادميــي متخصــص بنظــام )2 + 2(.

الدبلــوم المشــارك فــي اآلداب: هــي درجــة علميــة عامــة مُتنــح للطــاب الذيــن يرغبــون 
يف اســتكامل الدراســة يف جامعــة أخــرى للحصــول عــى درجــة بكالوريــوس اآلداب، إمــا يف الفنــون 

أو إدارة األعــامل أو العلــوم اإلنســانية أو العلــوم االجتامعيــة.

الدبلــوم المشــارك فــي اآلداب – اللغــة العربيــة: هــي درجــة علميــة عامــة مُتنــح 
للطــاب الذيــن يرغبــون يف اســتكامل الدراســة للحصــول عــى درجــة بكالوريــوس اآلداب التــي 

تــدرس مقرراتهــام باللغــة العربيــة يف كليــة املجتمــع يف قطــر أو يف جامعــة أخــرى.

ــن  ــح للطــاب الذي ــة مُتن ــة عام الدبلــوم المشــارك فــي العلــوم: هــي درجــة علمي
يرغبــون يف اســتكامل الدراســة يف جامعــة أخــرى للحصــول عــى درجــة بكالوريــوس العلــوم يف 

ــوم. ــات أو العل ــوم الحاســب أو الهندســة أو الرياضي عل

الدبلــوم المشــارك فــي اآلداب التطبيقيــة: تــم تصميمــه بصــورة رئيســية لطــاب 
ــاالت  ــل يف مج ــة للعم ــارات الازم ــارف وامله ــاب املع ــون يف اكتس ــن يرغب ــة الذي ــوى العامل الق

ــم. ــون والتصمي ــة، ومجــاالت الفن ــة وثقافي ــة تعليمي ــة تخصصي مهني

الدبلــوم المشــارك فــي العلــوم التطبيقيــة: تــم تصميمــه بصــورة رئيســية 
ــل يف  ــة للعم ــارات الازم ــارف وامله ــاب املع ــون يف اكتس ــن يرغب ــة الذي ــوى العامل ــاب الق لط

ــامل. ــاالت إدارة األع ــة، ومج ــة، وتقني ــة علمي ــة تخصصي ــاالت مهني مج

الشــهادة المهنيــة المعتمــدة: هــي برنامــج غــري أكادميــي بســاعات دراســية معتمــدة 
تــم تصميمــه بصــورة رئيســية للطــاب الذيــن يرغبــون يف اكتســاب املعــارف واملهــارات الازمــة 

للعمــل يف مجــاالت مهنيــة متخصصــة.

  الشكل 1: نمو إجمالي عدد المسجلين في الكلية منذ التأسيس



17كلية المجتمع في قطر

عدد المسجلين في البرامج األكاديمية حسب النوع والفصل الدراسي للعام األكاديمي 2017-2016

الشكل 2: الدبلوم المشارك في اآلداب التطبيقية في الفنون المسرحية 
بدأ البرنامج في ربيع 2017

الشكل 3: الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك

الشكل 4: الدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية

الشكل 5: الدبلوم المشارك في العلوم في تقنية المعلومات

الشكل 6: الدبلوم المشارك في إدارة المعلومات الصحية

الشكل 7: الدبلوم المشارك في العلوم

الشكل 8: الدبلوم المشارك في اآلداب – مسار اللغة العربية

 الشكل 9: الدبلوم المشارك في اآلداب – مسار اللغة اإلنجليزية
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الشكل 12: شهادة إعداد المعلم المساعد  في مرحلة الطفولة المبكرة

مركز اللغة اإلنجليزية

يهــدف »مركــز اللغــة اإلنجليزيــة« إىل تزويــد الطــاب باملهــارات األساســية يف اللغــة اإلنجليزيــة ليتمكنــوا مــن الدراســة يف برامــج مســاري اللغــة اإلنجليزيــة أو اللغــة العربيــة يف الكليــة، وذلــك عــرب 4 مســتويات لتعليــم 
اإلنجليزيــة بشــكل مكثــف. يكمــل الطــاب الذيــن يخططــون للتحويــل لربنامــج أكادميــي يف مســار اللغــة العربيــة املســتوين األولــن فقــط، أمــا الطــاب الذيــن يرغبــون يف التحويــل لربنامــج أكادميــي ضمــن مســار اللغــة 

اإلنجليزيــة، فعليهــم اســتكامل مســتويات اللغــة اإلنجليزيــة األربعــة. وتوفــر مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة يف خمســة فصــول دراســية، ميتــد كل منهــا عــى مــدار مثانيــة أســابيع.

الشكل 13: التسجيل في مركز اللغة اإلنجليزية

الشكل 11: بكالوريوس اآلداب في اإلدارة العامةالشكل 10: الدبلوم المشارك في اآلداب في اإلدارة العامة



19كلية المجتمع في قطر

الشكل 14: إجمالي التسجيل في البرامج حسب النسبة المئوية )ربيع 2017(
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أعضاء هيئة التدريس الجدد
ــة والدرجــات  ــا للربامــج األكادميي ــزة والخــربات املتنوعــة وفًق ــة التدريــس مــن ذوي املؤهــات املتمي ــة لتوظيــف أعضــاء بهيئ تســعى الكلي
ــاالت  ــم يف مج ــم ومعارفه ــق خرباته ــم وتطبي ــدد بتقدي ــس الج ــة التدري ــاء هيئ ــوم أعض ــتحداثها. ويق ــم اس ــي يت ــرة أو الت ــة املتوف العلمي

ــة. ــون املرسحي ــبكات، والفن ــروين، والش ــن اإللك ــات، واألم ــا املعلوم ــة، وتكنولوجي الهندس

الدرجات العلمية الجديدة
 توفــر الكليــة حاليًــا 11 برنامًجــا علميًــا، مــع وجــود خطــة لتوفــري برامــج جديــدة يف العــام األكادميــي 201٧-2018. فباإلضافــة إىل بكالوريــوس 
ــوم  ــة برنامجــي بكالوريــوس العل ــاء الكلي ــم طرحــه يف العــام األكادميــي الســابق، اعتمــد مجلــس أمن ــذي ت ــة املعلومــات ال ــوم يف تقني العل
ــام  ــال الع ــة خ ــتطرحهام الكلي ــن س ــة، اللذي ــة الكهربائي ــا الهندس ــوم يف تكنولوجي ــوس العل ــة، وبكالوري ــة امليكانيكي ــا الهندس يف تكنولوجي
األكادميــي القــادم. وســتلبي درجــات البكالوريــوس الجديــدة حاجــة القطاعــن الحكومــي والخــاص لقــوى عاملــة ذات أســاس معــريف وعلمــي 
ــة  ــة والخــربة املطلوب ــة والفني ــة العلمي ــج الدراســية باملعرف ــد الطــاب املســجلن يف هــذه الربام ــم تزوي ــا. فســوف يت يف مجــال التكنولوجي
للنجــاح يف املجــاالت عاليــة التخصــص. ويتبــع الربنامــج منــوذج 2+ 2 الــذي يســمح للطــاب بإكــامل الدبلــوم املشــارك يف الســنتن األوليتــن، 

والحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم عقــب اســتكامل الســنتن التاليتــن. وتتضمــن برامــج التكنولوجيــا ومســاراتها: 

بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات: 

تخصص أمن الشبكات واألمن اإللكروين  o

تخصص إدارة األنظمة والشبكات  o

التدريس والتكنولوجيا )بالك بورد، بانر، بولي كوم(
ــة  ــح ألعضــاء هيئ ــذي يتي ــم ال ــورد« إلدارة التعل ــاك ب ــا نظــام »ب ــة، ومــن بينه ــة التعليمي ــا يف العملي ــة اســتخدام التكنولوجي تشــجع الكلي
ــات للطــاب خــارج قاعــة الدراســة مبــا يتناســب وظروفهــم. ويســهل نظــام »واحــة  ــة للمقــررات والواجب التدريــس توفــري املــواد التعليمي
بانــر« ملعلومــات الطــاب األكادمييــة تســجيل الطــاب يف املقــررات الدراســية، واالطــاع عــى ســجاتهم وخطــط مقرراتهــم الدراســية وكشــوف 
عاماتهــم. أمــا نظــام »بــويل كــوم« فيوفــر لألســتاذ تقديــم محارضاتــه للطــاب يف املبــاين املختلفــة للكليــة يف الوقــت ذاتــه، مــام يســهم يف 
مرونــة جدولــة الــدروس، ويقلــل مــن عــدد املقــررات امللغيــة مــن خــال ربــط الصفــوف صغــرية العــدد يف مبــاين الكليــة املختلفــة مــع أســتاذ 

واحــد.

الشراكات األكاديمية
اتفاقيات تعاون جديدة

ــة  ــب بجامع ــارك والضرائ ــات الجم ــز دراس ــارك ومرك ــة للجم ــة العام ــع الهيئ ــم م ــرة تفاه مذك
تشــارلز ســتورت بأســتراليا )8 مايــو 2017(

وقعــت كليــة املجتمــع مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة العامــة للجــامرك ومركــز دراســات الجــامرك والرضائــب بأســراليا لتعزيــز التعــاون بــن 
املؤسســات الثــاث مــن أجــل تطويــر وتنفيــذ برنامــج شــامل ومتميــز للتعليــم والتدريــب بهــدف صقــل مهــارات الكفــاءات الوطنيــة العاملــة 
يف مجــال الجــامرك بدولــة قطــر. ومبوجــب مذكــرة التفاهــم، ســتعمل كليــة املجتمــع يف قطــر بالتعــاون مــع املركــز لطــرح درجــة بكالوريــوس 

»إدارة الحــدود«. 

مذكرة تفاهم مع كلية ميامي دايد بالواليات المتحدة األمريكية )8 مايو 2017(

ــوم املشــارك ودرجــة  ــح درجــة الدبل ــة متن ــرة تفاهــم تهــدف إىل طــرح برامــج أكادميي ــد« مذك ــة »ميامــي داي ــة املجتمــع وكلي وقعــت كلي
البكالوريــوس بنظــام )عامــن + عامــن(، وفتــح آفــاق التعــاون يف مجــاالت تبــادل األســاتذة والطــاب، وإقامــة ورش عمــل ونــدوات وحلقــات 

نقــاش ومؤمتــرات مشــركة.

مقررات التجسير
تســعى كليــة املجتمــع يف قطــر جاهــدة لتوفــري أفضــل الخيــارات املمكنــة لتوســيع مجــاالت تعلــم الطــاب، وذلــك بالســامح لهــم بالتســجيل 
يف املقــررات الدراســية التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم العــايل األخــرى مثــل جامعــة قطــر وكليــة شــامل األطلنطــي يف قطــر، مــع التســجيل 
يف الوقــت نفســه يف كليــة املجتمــع يف قطــر. وتتضمــن تلــك الخيــارات التســجيل املشــرك ومقــررات التجســري. وبصــورة عامــة، تتيــح مقــررات 
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ــل  ــة يف أي مــن هــذه املؤسســات التعليمــة بغــرض التخــرج وتحوي ــة املجتمــع يف قطــر التســجيل يف مقــررات مكافئ التجســري لطــاب كلي
الســاعات املعتمــدة. وتتوفــر حاليًــا مقــررات التجســري بــن كليــة املجتمــع يف قطــر وجامعــة قطــر باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، وذلــك يف 
معظــم املناهــج األساســية، بينــام تتوفــر مقــررات التجســري مــع كليــة شــامل األطلنطــي باللغــة اإلنجليزيــة فقــط. وتشــمل مقــررات التجســري 

الحاليــة مــا يــي: 

اللغات واآلداب

)ARAB 1302 - ARAB 1301( اللغة العربية  •
)ARAB 2301( األدب العريب  •

)ENGL 1303( )اللغة اإلنجليزية ملسار اللغة العربية )كلية املجتمع يف قطر – كلية شامل األطلنطي  •
)ENGL 1302 - ENGL 1301( الكتابة اإلنشائية باللغة اإلنجليزية  •

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

)COMM 1307 - COMM 1377( االتصال الجامهريي  •
)COMM 2311 - COMM 2371( جمع االخبار والكتابة  •

)ECON 2301 - ECON 2371( االقتصاد الكي  •
)ECON 2302 - ECON 2372( االقتصاد الجزيئ  •
)GOVT 2304 - GOVT 2374( العلوم السياسية  •
)GOVT 2303 - GOVT 2373( العاقات الدولية  •

)HIST 1385 - HIST 1305( تاريخ دولة قطر  •
)HIST 1301( تاريخ الواليات املتحدة االمريكية  •

)HIST 1306(   تاريخ الخليج  •
)HIST 1307( الحضارة اإلسامية  •

)ISLA 1301( الثقافة اإلسامية  •
)ISLA 2301( أديان العامل  •

)LAWC 1301( القانون  •
)PHIL 2306 - PHIL 2376( علم األخاق  •

)PHIL 1301 - PHIL 1371( الفلسفة  •
)PSYC 2301 - 2371 PSYC علم النفس  •

)PSYC 2314( التنمية البرية والتطور  •
)PSYC 2316( علم النفس املريض  •

)SOCI 1301 - SOCI 1371( علم االجتامع  •

إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر

)ACCT 2302 - ACCT 2372 - ACCT 2301 - ACCT 2371( املحاسبة  •
)BMGT 1327 - BMGT 1377( اإلدارة  •

)BUSG 1373 - BUSG 1303( التمويل  •
)MRKG 1311 - MRKG 1371( التسويق  •

)COSC 1437 - COSC 1436( الربمجة  •
)COSC 2101( أخاقيات الحاسب  •
)COSC 2305( الهياكل املتقطعة  •

)COSC 2325( بنية الحاسب وتنظيمه  •
)COSC 2431( نظم قواعد البيانات  •

الرياضيات والعلوم 

)BIOL 1106 - BIOL 1306( علم األحياء  •
)CHEM 1412 - CHEM 1411( الكيمياء  •

)GEOL 1403( الجيولوجيا  •
)PHYS 1401( الفيزياء  •

)MATH 1324( الرياضيات املحددة  •
)MATH 1314( علم الجرب  •

)MATH 1342( )اإلحصاء )كلية املجتمع – كلية شامل األطلنطي  •
)MATH 2415 - MATH 2414 - MATH 2413( حساب التفاضل والتكامل  •
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التسجيل المشترك

ــررات  ــع يف قطــر بالتســجيل يف مق ــة املجتم يســمح لطــاب كلي
املناهــج األساســية يف جامعــة قطــر. ويتزايــد عــدد الطــاب 
ــعة  ــجل تس ــث س ــتمرار، حي ــار باس ــذا الخي ــن ه ــتفيدين م املس

ــام. ــذا الع ــن ه ــف م ــع والصي ــي الربي ــاب يف فص ط

برامج التحويل

ــل  ــون بالتحوي ــن يقوم ــن الطــاب الذي ــد م ــا العدي ــاك حاليً  هن
ــل  ــا، مث ــات داخــل قطــر وخارجه ــن جامع ــع م ــة املجتم إىل كلي
ــر  ــة قط ــر، وكلي ــة قط ــر، وجامع ــي يف قط ــامل األطلنط ــة ش كلي
لعلــوم الطــريان، والجامعــة األمريكيــة يف ديب، وكليــة املجتمــع يف 
هيوســن، وكليــة اإلمــارات للتكنولوجيــا، وجامعــة امللــك فيصــل.

ــة  ــدرة كلي ــى ق ــن ع ــاب املحول ــدد الط ــاد يف ع ــد االزدي ويؤك
املجتمــع يف قطــر عــى قيــادة الطــاب نحــو إكــامل الربامــج 
األكادمييــة ونيــل درجــة علميــة، حيــث قبلــت الكليــة هــذا العــام 

ــرى. ــايل أخ ــم ع ــات تعلي ــن مؤسس ــواًل م ــا مح 343 طالبً

برامج التدريب

ــى  ــب العمــي للطــاب فرصــة الحصــول ع ــج التدري ــر برام توف
ــة العمــل خــال دراســتهم  ــة قيمــة عــرب محــاكاة بيئ خــربة مهني
بالكليــة، كــام تســاعد الطــاب يف اكتســاب مهــارات مهنيــة تزيــد 
مــن فرصهــم التوظيفيــة خــال استكشــافهم للخيــارات الوظيفيــة 
ــج  ــا يف برام ــاق 56 طالبً ــام التح ــذا الع ــهد ه ــد ش ــة. وق املتاح
التدريــب مبؤسســات الدولــة، مثــل رشكــة قطــر للبروكيامويــات، 
وبنــك قطــر الوطنــي، ومركــز بدايــة، وبنــك قطــر الــدويل، ووزارة 

االقتصــاد والتجــارة. 

رعاية الطالب

يــزود برنامــج الرعايــة الطــاب بفرصــة الدراســة يف الكليــة تحــت 

فرص تعلم الطالب

رعايــة املؤسســات أو الــركات التــي يعملــون بهــا حاليًــا أو 
ــات  ــض املؤسس ــر بع ــتقبل. وتوف ــا يف املس ــينضمون إليه ــي س الت
ــل  ــن العم ــًدا ع ــن بعي ــا تصــل إىل عام ــة لطابه ــركات رعاي وال
للتفــرغ للدارســة والحصــول عــى الدرجــة العلميــة. وقــد التحــق 
بالكليــة هــذا العــام 840 طالبًــا عــرب نظــام الرعايــة مــن قبــل 30 

مؤسســة عامــة وخاصــة.

الدراسة في الخارج

يســتفيد الطــاب مــن برنامــج الدراســة يف الخــارج تطويــر 
وتجربــة  ثقافيــة،  بيئــة  يف  واالنغــامس  اللغويــة،  مهاراتهــم 
ــة  ــت مجموع ــد درس ــة. وق ــة أجنبي ــة أكادميي ــش يف بيئ التعاي
مــن طــاب الكليــة يف العــام املــايض اللغــة االســبانية يف مدينــة 
ســاالمانكا يف اســبانيا. كــام نجحــت الكليــة يف إرســال عــدد أكــرب 
مــن الطــاب هــذا العــام للدراســة يف الخــارج. وكان ضمــن 
الربنامــج الثــاين 25 مــن طلبــة الدبلــوم املشــارك يف اآلداب 
يف الفنــون املرسحيــة واثنــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
الذيــن ســافروا إىل كواالملبــور مباليزيــا لزيــارة املســارح املحليــة 

واســتديوهات التلفزيــون.

الوفود الطالبية

متــت دعــوة عــدد مختــار مــن الطــاب املتخرجــن أثنــاء الفصــل 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  إىل  للســفر  الصيفــي  الــدرايس 
لزيــارة جامعــات لديهــا اتفاقيــات تعــاون مــع الكليــة، والتعــرف 
عــى الربامــج األكادمييــة التــي توفرهــا. وقــد قامــت هــذا العــام 
مجموعــة مــن اثنــن مــن الطــاب املتخرجــن واثنــن مــن خريجي 
ــول يف شــيكاغو حيــث تعرفــوا عــى  ــارة لجامعــة ديب ــة بزي الكلي
إجــراءات القبــول الــدويل وبرامــج الدرجــات العلميــة. كــام مثــل 
أعضــاء املجموعــة كليــة املجتمــع يف قطــر يف مؤمتــر الرابطــة 
ــز  ــو أورليان ــة ني ــد يف مدين ــع املنعق ــات املجتم ــة لكلي األمريكي
الكليــة  الحضــور معلومــات عــن  لويزيانــا، وشــاركوا  بواليــة 

ــا. وبرامجه

الشكل 15: مشاركة الطالب في فرص إثراء عملية التعلم

الوفود الطالبية

لقاءات الرعاية الطالبية





25كلية المجتمع في قطر

إنجازات الطالب والتخرج

حفل التخرج

أقامــت كليــة املجتمــع يف قطــر حفــل التخريــج الســادس واألكــرب لطــاب وطالبــات الكليــة يف 9 مايــو 201٧ مبركــز قطــر الوطنــي للمؤمتــرات. وبتنظيــم هــذا الحفــل تواصــل الكليــة بخطــوات ثابتــة ترســيخ ثقافــة 
التميــز وأهميتهــا املتناميــة. وتضــم الكليــة الدفعــة الثانيــة واألكــرب مــن درجــة بكالوريــوس اآلداب يف اإلدارة العامــة، وهــو مــا يُعــد إنجــازًا عظيــاًم للمجتمــع. وقــد أقيــم الحفــل تحــت رعايــة وبحضــور معــايل الشــيخ 
عبداللــه بــن نــارص بــن خليفــة آل ثــاين رئيــِس مجلــِس الــوزراء ووزيــِر الداخليــة. وألقــى إدواردو بــادرون، رئيــس كليــة »ميامــي دايــد« بفلوريــدا، الكلمــة الرئيســية بالحفــل بصفتــه ضيــف الــرف. وقــد بلــغ إجــاميل 

عــدد خريجــي هــذا العــام 661 خريًجــا وخريجــة: منهــم 434 طالبــًة، و22٧ طالبًــا، وقــد تخــرج 30 % منهــم مبرتبــة الــرف.          

نماذج التميز

الخريجون المتميزون

على منادي الكعبي

أحمد عبد اهلل الجناحي

العنود علي آل ثاني 

مريم محمود صفار

مريم عمر المناعي

سارة حسن الشيب

مرتبة الدرجة العلمية / المعدل التراكمي
التقدير 4.00

 األعلى

3.99-3.٨0

العالي

3.79-3.60

الشرف

المجموع3.59-3.35
النسبة المئوية 

للخريجين
)العدد 661(

>1%01012الدبلوم المشارك في العلوم
10%39173665الدبلوم المشارك في اآلداب

>1%01012الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك

12%116233777الدبلوم المشارك في اآلداب في اإلدارة العامة 

الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة 
>1%00213المعلومات الصحية

1%02248الدبلوم المشارك في العلوم في تقنية المعلومات

4%1741325بكالوريوس اآلداب في اإلدارة العامة

اإلجمالي
5364893182%30

الجدول 1: الحاصلون على مرتبة الشرف
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ــة املجتمــع  ــة يف كلي ــاة الطابي ــان رئيســيان للحي ــراء خــربات الطــاب هــام جانب إن التواصــل وإث
ــات  ــك خدم ــا يف ذل ــذايت مب ــم والتطــور ال ــزز التعل ــم وتع ــات تدع ــة خدم ــدم الكلي يف قطــر. وتق
ذوي االحتياجــات الخاصــة. وألن التنميــة الشــخصية والتعلــم ال يقتــران عــى الفصــول الدراســية، 
يكتســب الطــاب ثقافــة متنوعــة مــن خــال خدمــات دمــج األنشــطة املصاحبــة للمناهــج 

ــة.   ــات الدراس ــة خــارج قاع واألنشــطة اإلضافي

خدمات الطالب
تقــدم إدارة خدمــات الطــاب الخدمــات األساســية والرضوريــة لنجــاح الطالــب بــدًءا مــن التســجيل 
ــداد  ــتمر يف أع ــد املس ــة والتزاي ــهده الكلي ــذي تش ــدم ال ــوء التق ــرج. ويف ض ــى التخ ــة وحت بالكلي
الطــاب، تســعى اإلدارة، عــرب وحداتهــا اإلداريــة املختلفــة، إىل التغلــب عــى تحديــات الحفــاظ عــى 
جــودة الرعايــة واالهتــامم ملــا يزيــد عــى 4.500 طالــب مســجلن يف برامــج مختلفــة وموزعــن عــى 

مبــاين الكليــة األربعــة. 

خدمات الدعم
خدمات االحتياجات الخاصة

ــات  ــأن ذوي االحتياج ــنة 2004 بش ــم )2( لس ــون رق ــا للقان ــم وفق ــات الدع ــة خدم ــدم الكلي تق
الخاصــة، واملــادة 49 مــن دســتور دولــة قطــر. ويســعى مكتــب خدمــات ذوي االحتياجــات 
ــة املجتمــع يف قطــر إىل ضــامن مشــاركة الطــاب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة  الخاصــة يف كلي
يف كافــة األنشــطة التعليميــة والاصفيــة يف الكليــة، لــذا يقــدم املكتــب خدمــات القــراءة والكتابــة 
والتكنولوجيــا الســمعية، والرجمــة الفوريــة، وتدويــن املاحظــات، ومعــدات تكنولوجيــا التكيــف، 
ــل  ــة مث ــدية الخاص ــات الجس ــن ذوي االحتياج ــاب م ــات للط ــن الخدم ــا م ــربات، وغريه واملخت
ــح  ــم من ــام يت ــة. ك ــرايس املتحرك ــتخدمون الك ــن يس ــاب الذي ــر أو الط ــمع والب ــات الس صعوب
هــؤالء الطــاب وقتًــا إضافيًــا ومنــاذج معدلــة يف االختبــارات بالتنســيق مــع عضــو هيئــة التدريــس 
املســؤول عــن املقــرر. فضــًا عــن ذلــك، يُخصــص للطــاب مــن مســتخدمي الكــرايس املتحركــة أو 
الذيــن يعانــون مــن عجــز جســدي طويــل األمــد أرصفــة منحــدرة وأبــواب أوتوماتيكيــة ومصاعــد، 
ومقاعــد واســعة، ودورات ميــاه خاصــة ومواقــف خاصــة للســيارات. وقــد قــدم املكتــب خدماتــه 

ــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. هــذا العــام لعــدد 58 مــن طــاب الكلي

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية  

اإلرشاد األكاديمي
•  إعادة تنظيم الهيكل اإلداري للقسم

•  تطوير كتيب اإلرشاد األكادميي
•  تطويــر محتــوى مقــرر مهــارات الطالــب الجامعــي )EDUC 1300( بالتعــاون مــع الشــؤون 

األكادمييــة املطــروح لطــاب الســنة األوىل عــى مســتوى الكليــة
•  تطوير برنامج تعريفي جديد للطاب

خدمات االحتياجات الخاصة والدعم
•  تطوير نظام لتقديم طلب خدمات مساعدة عرب االنرنت 

ــة  ــاء هيئ ــة ألعض ــات الخاص ــع ذوي االحتياج ــل م ــة التعام ــن كيفي ــي ع ــو تعريف ــاج فيدي •  إنت
ــن ــس واملوظف التدري

إعداد كتيبات عن االحتياجات الخاصة واإلرشاد للطاب  •
إعداد نرات إعامية لخدمات االحتياجات الخاصة واإلرشاد األكادميي  •

تفعيل منوذج اإلخطار الخاص بقانون األمريكين ذوي اإلعاقة يف نظام »واحة بانر«    •

االختبارات
تطبيق نظام الدفع اإللكروين  •

ــتوى  ــد املس ــار تحدي ــع اختب ــدويل )IELTS( م ــة ال ــة اإلنجليزي ــار اللغ ــام اختب ــة نظ موامئ  •
)Accuplacer (

اختبــار  يف  املطلوبــة  االتقــان  ملســتويات  جديــدة  فاصلــة  درجــات  بتحديــد  التوصيــة   •
Accuplacer

فعاليات التطوير المهني
17-19 أكتوبر 2016 

معرض قطر الدويل السابع للجامعات
شــاركت كليــة املجتمــع يف معــرض قطــر الــدويل الســابع للجامعــات الــذي اســتضافته وزارة التعليــم 
ــذي عقــد عــى مــدار  ــل املعــرض، ال ــد مث ــي للمؤمتــرات. وق ــز قطــر الوطن ــم العــايل مبرك والتعلي
ثاثــة أيــام، فرصــة للطــاب للقــاء ممثلــن مــن 90 كليــة وجامعــة محليــة ودوليــة والتعــرف عــى 

الربامــج املختلفــة التــي تقدمهــا ومتطلبــات القبــول.

30 أكتوبر – 1 نوفمرب 2016
معرض مؤسسة حمد الطبية املهني وبرنامج التطوع

متــت دعــوة طــاب الكليــة لحضــور املعــرض املقــام يف مدينــة حمــد بــن خليفــة الطبيــة. وخــال 
ــات الوظائــف،  ــي تعريــف مبتطلب ــدم للطــاب املهتمــن باملجــال الطب ــة للمعــرض، قُ ــام الثاث األي

والرعايــة الطابيــة، وفــرص العمــل لــدى مؤسســة حمــد الطبيــة.

13 نوفمرب 2016 
زيارة وفد جامعة كانرتبري لكلية املجتمع

اســتضافت مجموعــة مــن اإلداريــن وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة املجتمــع يف قطــر الدكتــور 
رامــي يونــس املســؤول مبكتــب الراكــة الدوليــة يف جامعــة كانربــري. وجــاء اللقــاء بهــدف دراســة 

ســبل التعــاون يف نشــاطات التطويــر األكادميــي واملهنــي للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس.

26-27 نوفمرب 2016 
مؤمتر القيادة الطالبية »تقدم«

ــة  ــري فرص ــة وتوف ــادة الطابي ــة القي ــدف تنمي ــر به ــة قط ــتضافته جامع ــذي اس ــر، ال ــد املؤمت عق
للتواصــل والنقــاش بــن الطــاب، بالراكــة بــن كليــة املجتمــع يف قطــر وجامعــة قطــر وكلية شــامل 
األطلنطــي يف قطــر وجامعــة حمــد بــن خليفــة وجامعــة كالجــاري يف قطــر، وجامعــة ســتندن قطــر، 

وعــدد مــن الرعــاة اآلخريــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

4 أبريل 2017 
املعرض املهني السنوي السادس لـكلية املجتمع يف قطر

تدعــو كليــة املجتمــع يف قطــر مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص كل عــام للقــاء طــاب 
وطالبــات الكليــة يف معــرض مهنــي ينظمــه قســم تعليــم القــوى العاملــة وتنميــة املجتمــع برعايــة 
رشكــة قطــر للبروكيامويــات )قابكــو(. ويتيــح املعــرض للطــاب فرصــة التعــرف عــى احتياجــات 
ومتطلبــات ســوق العمــل القطــري وخلــق قنــوات للتواصــل مــع مســؤويل املــوارد البريــة بالجهات 
املختلفــة التــي مــن شــأنها مســاعدتهم يف اختيــار وظيفتهــم املســتقبلية. ومــن جهــة أخــرى يُعــد 
ــة مــن ذوي املهــارات  ــة الستكشــاف الكــوادر الوطني ــة بالدول املعــرض فرصــة للمؤسســات العامل
واملؤهــات املتقدمــة التــي تتناســب ومتطلباتهــم. وقــد شــهد معــرض هــذا العــام مشــاركة عــدد 
كبــري مــن املؤسســات والــركات، مــن بينهــا قابكــو، وقطــر للغــاز، وقطــر للكيامويــات، والهيئــة 
العامــة للجــامرك، وبنــك قطــر الــدويل، والبنــك األهــي، ومؤسســة حمــد الطبيــة، ومؤسســة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة، ورشكــة املاحــة القطريــة )ماحــة(، ووزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 

االجتامعيــة، والخطــوط الجويــة القطريــة، وكهرمــاء، وبنــك الدوحــة. 

شؤون الطالب 
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اليوم الرياضي للدولة

المعرض المهني السنوي السادس لـكلية المجتمع في قطر

يوم العلوم والرياضيات

الفعاليات واألنشطة الطالبية اإلثرائية
1 ديسمرب 2016 

اليوم العاملي للغة العربية
نظــم منســق مســار اللغــة العربيــة وأســاتذة اللغــة العربيــة بقســم اللغــات واآلداب االحتفــال الثــاين باليــوم العاملــي 
ــد  ــوم، وق ــدار الي ــات هــذه املناســبة عــى م ــس يف فعالي ــة التدري ــد شــارك الطــاب وأعضــاء هيئ ــة. وق للغــة العربي
تضمنــت الفعاليــات ضيــوف متحدثــن، وعــروض، ومناقشــات، ونشــاطات، ومســابقات، وألعــاب تتمحــور حــول اللغــة 

العربيــة. 

14 فرباير 2017 
اليوم الريايض للدولة

نظمــت كليــة املجتمــع يف قطــر بالتعــاون مــع جامعــة قطــر، ووزارة البلديــة والبيئــة، وقــوة األمــن الداخــي )لخويــا(، 
واملؤسســة العامــة للحــي الثقــايف )كتــارا( مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات لاحتفــال باليــوم الريــايض للدولــة بهــدف 
ــارا، وتنوعــت  ــة يف كت ــة الثقافي ــة. ُعقــد االحتفــال بالقري ــة البدني ــة الصحــة ورفــع الوعــي باللياق ــد عــى أهمي التأكي
الفعاليــات بــن األنشــطة الرياضيــة، واأللعــاب، واملســابقات التنافســية التــي تركــز عــى موضوعــات الصحــة واللياقــة.

4 مارس 2017
اليوم العاملي للمرسح

ــم  ــة بتقدي ــة بالكلي ــون املرسحي ــام طــاب برنامــج الفن ــوم العاملــي للمــرسح، ق ــة املجتمــع بالي ــال كلي يف إطــار احتف
ــي. ــة الســيدة« عــى مــرسح قطــر الوطن ــوان » ليل عــرض مرسحــي بعن

7 مارس 2017 
يوم العلوم والرياضيات

اســتضاف قســم الرياضيــات والعلــوم يــوم العلــوم والرياضيــات هــذا العــام تحــت شــعار »العلــوم يف حياتنــا« بهــدف 
توعيــة املجتمــع بأهميــة العلــوم. وقــد شــهدت فعاليــة هــذا العــام مجموعــة متميــزة مــن األنشــطة واملروعــات التــي 

نفذهــا طــاب وطالبــات الكليــة لرفــع الوعــي بالصحــة والطبيعــة.

12 مارس 2017 
شباب واعٍ لصحة أفضل

نظمــت كليــة املجتمــع يف قطــر، بالتعــاون مــع وزارة البلديــة والبيئــة ومــزارع الصفــوة للمنتجــات العضويــة، فعاليــة 
»شــباب واٍع لصحــة أفضــل« ضمــن حملــة توعويــة بهــدف نــر الثقافــة الغذائيــة والتأكيــد عــى أثــر العــادات الغذائية 
عــى صحــة الفــرد واملجتمــع. وقــد اســتمرت الفاعليــة ملــدة يومــن بســاحة املزروعــة للمنتجــات القطريــة الزراعيــة، 
حيــث شــهدت مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التوعويــة مــن بينهــا تقديــم أفــكار مبتكــرة لوجبــات صحيــة وأهميــة 

التنــوع الغــذايئ للحصــول عــى القيمــة الغذائيــة املتكاملــة.

12 أبريل 2017 
»مل الشمل« األول لخريجي وخريجات الكلية

أتــاح حفــل »مل الشــمل« األول لخريجــي وخريجــات الكليــة، الــذي نظمــه مكتــب الخريجــن برعايــة وحضــور ســعادة 
ــة، الفرصــة ملــد  ــة والعمــل والشــؤون االجتامعي ــة اإلداري ــر التنمي ــايل النعيمــي، وزي ــن ســعد الجف ــور عيــى ب الدكت

جســور التواصــل بــن الدفعــات املتعاقبــة وتعزيــز التواصــل بينهــم وبــن أرسة الكليــة.

13 أبريل 2017 
البطولة الدولية الرابعة ملناظرات الجامعات باللغة العربية  

قــدم فريقــا الكليــة للمناظــرات باللغــة العربيــة للبنــن والبنــات أداًء متميــزًا خــال بطولــة هــذا العــام التــي شــهدت 
منافســة قويــة بــن 88 فريًقــا ميثلــون جامعــات 46 دولــة عربيــة وأجنبيــة.

10 مايو 2017 
مهرجان آفاق املرسح – بسلطنة عامن

ســافر طــاب برنامــج الفنــون املرسحيــة إىل ســلطنة عــامن للمشــاركة يف مهرجــان »آفــاق« املرسحــي الســادس املنعقــد 
بالكليــة التقنيــة العليــا مبســقط. وقــدم الطــاب عرًضــا ملرسحيــة »ليلــة الســيدة«، حيــث فــازت الطالبــة ســحر حســن 

بجائــزة أفضــل ممثلــة عــن دورهــا يف املرسحيــة.

اليوم العالمي للغة العربية
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»التجارب الخارجية املؤثرة«  .2
األستاذة أريج البلخي، مركز اللغة اإلنجليزية   •

األستاذ توماس هودجسون، مركز اللغة اإلنجليزية  •
األستاذة هيذر ستيوارت، مركز اللغة اإلنجليزية  •

حفل لم الشمل األول لخريجي كلية المجتمع

فريق المناظرات باللغة العربية

برامج التنمية الطالبية
األندية والمنظمات الطالبية

ــا  ــراًء وتحقيًق ــر إث ــة أك ــة يف الكلي ــاة الطابي ــاب الحي ــة بالط ــوادي املعني ــطة والن ــل األنش تجع
ــام: ــذا الع ــوادي ه ــذه الن ــطن له ــن وناش ــاء فاعل ــامم أعض ــع انض ــاب، م ــات الط لتطلع

فريق املناظرات باللغة العربية  •
نادي الفنون  •

نادي إدارة األعامل  •
نادي املحادثة باللغة اإلنجليزية  •

نادي البيئة  •
نادي تقنية املعلومات   •

نادي التغذية   •
الحكومة الطابية  •

نادي املرسح )تأسس هذا العام(  •
نادي اليوجا   •

مركز التعلم والمشاركة المدنية

يهــدف »مركــز التعلــم واملشــاركة املدنيــة« إىل تعزيــز خــربات التعلــم مــن خــال مجموعــة مــن 
ــز،  ــج التمي ــزدوج، وبرنام ــم امل ــررات التعلي ــك مق ــا يف ذل ــة، مب ــج املشــاركة الفاعل ــادرات وبرام مب
ــن  ــى 150 م ــد ع ــا يزي ــام م ــذا الع ــارك ه ــد ش ــة. وق ــة املجتمع ــارج، والخدم ــة يف الخ والدراس
الطــاب يف التعلــم عــرب الخدمــة املجتمعيــة عــن طريــق مقــررات الثقافــة اإلســامية ومقدمــة يف 
ــري 20  ــًة، مــع توف ــا وطالب ــز 11 طالبً ــد تســجل يف برنامــج التمي وســائل االتصــال الجامهــريي. وق

ــز. مقــرًرا مــن مقــررات التمي

نماذج التميز

والمشــاركة  للتعلــم  الثانــي  الســنوي  الدولــي  الملتقــى 
المدنيــة

اســتقطب امللتقــى، الــذي ُعقــد هــذا العــام تحــت شــعار »تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة عــرب التكامل 
واالبتــكار والتأثــري«، نخبــة مــن املتحدثــن والربويــن مــن مؤسســات محليــة وإقليميــة ودوليــة. 
وقــد تنــاول املتحــدث الرئيــي الدكتــور إدواردو بــادرون، رئيــس »كليــة ميامــي دايــد« بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، منــو الخدمــة املجتمعيــة، وكليــات املجتمــع، والتعــاون بــن املؤسســات. شــارك 
يف امللتقــى أيًضــا كل مــن الدكتــور ديفيــد ويدوســون، رئيــس مركــز دراســات الجــامرك والرضائــب 
بجامعــة تشــارلز ســتورت، والدكتــورة ســيلفيا بيســوا، أســتاذ اللغــة اإلنجليزيــة املشــارك - جامعــة 
ــري  ــادي الخ ــي يف »أي ــج التطوع ــر الربنام ــوال، مدي ــورج تاف ــيد ج ــر، والس ــون يف قط ــي ميل كارنيج
نحــو آســيا«/»التعليم فــوق الجميــع«، والســيدة ســامح قمــر، رئيســة تطويــر الربامــج بكليــة شــامل 

األطلنطــي يف قطــر.

شــهد امللتقــى نجاًحــا كبــريًا، مــن حيــث تبــادل الخــربات حــول بعــض أفضــل املامرســات يف مجــال 
ــا يف املنطقــة العربيــة وأماكــن أخــرى حــول العــامل. وقــد قــام  املشــاركة املدنيــة التــي تؤثــر حاليً
ــا  ــق حامًس ــة مــام خل ــادل اآلراء حــول األعــامل االبتكاري ــف املؤسســات بتب املشــاركن مــن مختل
ــا ملزيــد مــن التعــاون والدعــم للربامــج املحليــة مثــل أيــادي الخــري نحــو آســيا، واملروعــات  طيبً

التــي يقودهــا الطــاب يف مجــال خدمــة املجتمــع الخاصــة مبحــو األميــة وســط العــامل.  

عروض أعضاء هيئة التدريس

الدكتور إبراهيم مقبول  •
»دور تكنولوجيا املعلومات يف املشاركة املدنية«

حلقات نقاشية:

»رحلة طالب الفنون املرسحية ملاليزيا«  .1
الدكتور سعيد السيايب، برنامج الفنون املرسحية
األستاذ سعد بورشيد، برنامج الفنون املرسحية

الملتقى الدولي السنوي الثاني للتعلم والمشاركة المدنية
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الجدول 2: المجموعات المتوفرة بالمكتبة

موارد التدريس والتعلم
المكتبة

تواصــل املكتبــة تســهيل وصــول أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن والطــاب إىل قواعــد البيانــات 
باللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة واملــوارد اإللكرونيــة املتوفــرة يف مكتبــة قطــر الوطنيــة. وقــد 
دشــنت املكتبــة يف شــهر أبريــل »نظــام ســيريا« إلدارة املكتبــات لتيســري عمليــة إدارة دليــل مكتبــات 
مبــاين الكليــة. وقــد ســاعدت لجنــة املكتبــة، املكونــة مــن مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 

يف تطويــر خدمــات املكتبــة واملجموعــات املتوفــرة مــن املــوارد.

العام األكاديمي تصنيف المجموعة
2017 - 2016

)لوسيل بنات( 

العام األكاديمي 
2017 - 2016

)لوسيل بنين(

1616الدوريات

1,127705الكتب باللغة العربية

الكتب باللغة اإلنجليزية / 
واللغات األجنبية األخرى

3,4433,529

مجموعة مكتبة قطر الكتب اإللكترونية
الوطنية

مجموعة مكتبة قطر 
الوطنية

نماذج التميز

سلسلة محاضرات المكتبة

افتتحــت املكتبــة هــذا العــام، برعايــة رئيــس الكليــة، سلســلة جديــدة مــن املحــارضات العلميــة 
ــاتذة  ــع واألس ــة املجتم ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــدم أعض ــث يق ــة«، حي ــدوة الثقافي ــوان »الن بعن

ــة.  ــم العلمي ــاالت اهتامماته ــة يف مج ــارضات مختلف ــن مح املحلي

15 نوفمرب 2016 
الدكتورة/ غادة موىس، قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية

»الدعاية الربيطانية خال الحرب العاملية األوىل )1918-1914(«

13 ديسمرب 2016 
الدكتور/ نادر محمد إسامعيل، قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

»إنجازات الحضارة اإلسامية يف علم الفلك«

17 يناير 2017 
الدكتورة/ كاملة الهنايئ، برنامج الفنون املرسحية

 »أهمية املرسح، ودوره يف املجتمع«

31 يناير 2017 
الدكتور/ عبد الله إبراهيم، الخبري الثقايف بالديوان األمريي

»التعددية الثقافية«

21 فرباير 2017 
الدكتور/ محمد رفاعي أمني، قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية

»األقليات اإلسامية يف العامل، مشكاتها وتطلعاتها - رسيانكا منوذًجا«

21 مارس 2017 
الدكتورة/ أسامء أحمد معيكل، قسم اللغات واآلداب

»حكاية أمرية عربية من الخليج«

25 أبريل 2017 
الدكتورة/ زينب أحمد، قسم تعليم الطفولة املبكرة

»الذكاءات املتعددة«

16 مايو 2017
الدكتورة/ مرفت فايز، تعليم الطفولة املبكرة

»الكتابة املهنية للطاب وفًقا لنظام النر للجمعية األمريكية لعلم النفس« 

5 يونيو 2017 
الدكتورة/ أوليجا ريفينا، استشاري االستثامر يف املوارد البرشية

»االتجاهات العاملية يف اإلدارة والتنمية البرية«

قسم تكنولوجيا التعليم
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــاق اس ــيع نط ــاعدة يف توس ــات للمس ــم خدم ــا التعلي ــم تكنولوجي ــدم قس يق
املبتكــرة لتعزيــز الربامــج التعليميــة، ويحظــى املدربــون باملهــارة واملعرفــة مبنهجيــات التعلــم عــرب 
اإلنرنــت وإنتــاج الوســائط املتعــددة وتصميــم الرســوم البيانية وتصميــم الربمجيات وتهيئــة األجهزة 
وتكنولوجيــا التعلــم عــن بعــد. وقــد نظــم القســم هــذا العــام عــدد مــن الــدورات التدريبيــة وورش 
العمــل حــول برنامــج »بــاك بــورد«، والعديــد مــن التطبيقــات اإللكرونيــة األخــرى ألعضــاء هيئــة 
التدريــس واملوظفــن والطــاب. ومــن املقــرر أن يتــم افتتــاح »مركــز تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم« 

الجديــد، الــذي تــم تصميمــه باســتخدام أحــدث التقنيــات، خــال العــام األكادميــي 2018-201٧. 
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33كلية المجتمع في قطر

البحوث والمنح ح
مكتب البحث العلمي واألكاديمي

تــم تأســيس مكتــب البحــث العلمــي واألكادميــي بالكليــة يف عــام 2013 بهــدف تشــجيع البحــوث األكادمييــة والعلميــة التــي يقــوم بهــا الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال توفــري الفــرص للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس إلجــراء البحــوث التعاونيــة ومتويــل البحــوث مــن خــال 
املنــح وتنســيق ورش العمــل الطابيــة ذات الصلــة بالبحــوث. وقــد قــام املكتــب منــذ تأسيســه وحتــى العــام الــدرايس الحــايل بدعــم 12 مروًعــا 
بحثيًــا شــارك فيهــا 25 مــن الطــاب بالتعــاون مــع 10 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس. وقــد تــم تقديــم بحثــن مــن هــذه املروعــات يف مؤمتــرات، 

كــام تــم نــر بحــث آخــر يف مجلــة.

أبحاث الطالب والمنح الدراسية
توفــر املنــح البحثيــة الطابيــة، التــي يرعاهــا مكتــب البحــث العلمــي واألكادميــي، للطــاب فرصــة املشــاركة يف أبحــاث عمليــة نشــطة، وتقديــم 
عــروض يف مؤمتــرات، والنــر األكادميــي. ويجــب أن يلبــي مقــرح البحــث وموضوعــه وخطــة البحــث املعايــري الرئيســية: 1( الفائــدة التعليميــة 
لطــاب كليــة املجتمــع القامئــن بالبحــث، 2( الفائــدة يف خلــق ثقافــة البحــث العلمــي يف قطــر واملنطقــة والعــامل، 3( الجــدارة الفكريــة، 4( خطــة 

إرشاف واضحــة. أتــم الطــاب هــذا العــام ثاثــة مروعــات بحثيــة تحــت إرشاف أعضــاء مــن هيئــة التدريــس بالكليــة.

نماذج التميز

 الجدول 3: منح مكتب البحث العلمي واألكاديمي

المشرفون من هيئة التدريسالباحثون من الطالبموضوع البحث

 الكشف المبكر عن ضغط الدم
 وأخطاره على الطالب الذكور في

كلية المجتمع في قطر

إبراهيم القحطاني
عبد المحسن الخالدي

الدكتورة/ ميرفت السيد
الدكتورة/ سحر صالح

 محفزات مشاريع ريادة األعمال
 الخاصة بالمرأة في قطر: نحو

تحقيق رؤية 2030

تيهاء المهندي
انفال الفضالة

الدكتور/ فكري على شوطري

 العوامل التي تؤدي إلى انقطاع
 الطالب الذكور في قطر عن

 الدراسة في المرحلة الثانوية

شوق الجبر
شيخة الحرمي

األستاذة/ إيفون دنيس إيتون

 الشكل 17: المساهمات البحثية ألعضاء هيئة التدريس

أبحاث ومنح أعضاء هيئة التدريس
يتميــز أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة بســمعة طيبــة يف األوســاط األكادمييــة املحليــة والدوليــة ملســاهامتهم العلميــة يف مجــاالت تخصصهــم 

وخربتهــم. وتســتمر الكليــة يف تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس ودعمهــم لنــر أبحاثهــم، وتقديــم عــروض حولهــا، وعــرض نتائجهــم البحثيــة.
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نماذج التميز

أ. الجوائز التقديرية أو تكريم خاص )2(

الدكتور/ مايكل كينج    .1
حصــل عــى جائــزة الخدمــات املهنيــة لتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة للمتحدثــن بلغــات أخــرى 
ــول  ــا )تيس ــن به ــري الناطق ــة لغ ــة اإلنجليزي ــس اللغ ــن لتدري ــث والعري ــر الثال 201٧، املؤمت

ــارس 201٧( ــدة )٧ م ــة املتح ــارات العربي ــا(، ديب، اإلم أريبي

الدكتور/ محمد فتحي أحمد عثامن   .2
ــة  ــات وأصــول اللغ ــدويل التاســع عــر للغوي ــزة أفضــل عــرض يف املؤمتــر ال حصــل عــى جائ

ــو 201٧( ــدة )28 يوني ــة املتح ــرا، اململك ــدن، إنجل ــا، لن ونظرياته

ب. الكتب المنشورة )2(

الدكتورة/ أسامء أحمد معيكل  .1
»ســرية العنقــاء: مــن مركزيــة الذكــورة إىل مــا بعــد مركزيــة األنوثــة«، بــريوت: املؤسســة العربيــة 

ــات والنر، 201٧ للدراس

الدكتور/ صباح سلامن أسعد صباح  .2
»أصــول الربيــة والتاميــز يف فصــول تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة«، برلــن، اســكوالر 

بــرس، 201٧ 

ج. فصول الكتب المنشورة )3(

الدكتورة/ ليىل سامل عوادي  .1
»العنــف املنــزيل يف روايــة نــدم جانيــت لجــورج إليــوت«، يف كتــاب املــرأة والعنــف واملقاومــة«. 

تونــس: دار النــر الجامعيــة. الطبعــة: 22-1، 2016 

الدكتورة/ لييل سامل عوادي  .2
»الذاكــرة، ومــا بعــد الذاكــرة، ومتثيــل ضعــف النســاء يف رسديــات حيــاة الفلســطينيات 
ــويش  ــا: مورل ــع. بريوقي ــات واألجســام واملواق ــاط الضعــف، والذكري ــاب نق ــات« يف كت واليهودي

للنــر. الطبعــة: 1٧9- 208، 2016 

الدكتورة/ لييل سامل عوادي  .3
»املجتمعــات الفلســطينية يف الحــدود املتحركــة.« يف كتــاب حــدود املجتمعــات وعبــور الحــدود: 
مقــاالت نقديــة عــن الكاتبــات مــن النســاء االثنيــة. لنــدن ونيويــورك: ليكســنجتون، الطبعــة، 

 2016 ،190 -1٧9
 

د. المقاالت في الصحف والمجالت والدوريات العلمية )17(

الدكتور/ سلامن الظفريي  .1
»حبي لقراء الصحف« جريدة العرب، الدوحة، قطر )4 نوفمرب 2016(

الدكتور/ أحمد العمري  .2
»تصنيــع الليــزر عامــودي االشــعاع أفقــي التجويــف ذو األشــعة تحــت الحمــراء مــع خصائــص 

محســنة«. املجلــة الدوليــة لألنظمــة املضمنــة )قُبلــت 201٧(

الدكتورة/ حنان زيك السعدي  .3
ــامل  ــة للع ــة اإلنجليزي ــة. »املجل ــة مقارن ــذاء: دراس ــزي للغ ــريب واالنجلي ــازي الع ــور املج »التص

العــريب للرجمــة والدراســات األدبيــة«، 2016، 1)1(: 112- 126 

الدكتورة/ حنان زيك السعدي  .4
»اكتســاب األمريكيــن مــن متعلمــي العربيــة كلغــة أجنبيــة لاســتعارات: املشــكات والحلــول« 

املجلــة الدوليــة لــآداب والعلــوم اإلنســانية، 201٧، 2)6(: 23 - 33  

الدكتور/ محمد رفاعي أمني  .5
ــرق،  ــة ال ــا« صحيف ــكا منوذًج ــا - رسيان ــامل، مشــكاتها وتطلعاته ــات اإلســامية يف الع »األقلي

ــو 201٧( الدوحــة، قطــر )10 ماي

الدكتورة/ أسامء أحمد معيكل  .6
»الجسد األنثوي واألهواء«. مجلة فصول، ربيع 201٧، العدد 99، 3/ 25 

الدكتور/ فكري شوطري )مع م. أ. شوطري، ف. شمس الدين، أ. حسني(  .7
»العاقــة بــن إدمــاج أصحــاب املصلحــة والتنافســية البيئيــة.« مجلــة املســؤولية االجتامعيــة، 

 ٧69- ٧55:)4( 12 ،2016

الدكتور/ فكري شوطري )مع أ. حسني، وهـ. اقبال(  .8
ــوم  ــة للعل ــة الهندي ــدة.« املجل ــة املتح ــن اململك ــة م ــة: أدل ــود املالي ــف والقي ــة التكي »رسع

 6-1  :)38(  9  ،2016 والتكنولوجيــا، 

ــني، و س. م.  ــن، و أ. حس ــمس الدي ــامل، و م. ف. ش ــع م. أ. س ــوطري )م ــري ش ــور/ فك الدكت  .9
حــزام(

»القــدرات البحثيــة، والــرىض الوظيفــي، ومقاربــة متعــددة للتنافســية: تصــور إطــاري لجامعــة 
كواالملبــور، ماليزيــا، مجلــة البحــر األبيــض املتوســط للعلــوم االجتامعيــة، 2016، ٧)1(:369 -3٧5 

10. الدكتور/ فكري شوطري )مع م. سامل، و أ. حسني، و و.حواريوين(
ــوب  ــة جن ــهم: حال ــعر الس ــكي، وس ــاد ال ــؤرشات االقتص ــن م ــد ب ــل األم ــاط الطوي » االرتب

أفريقيــا.« مجلــة املعامــات املرفيــة والتجــارة عــرب االنرنــت، 2016، 21)2(:12-1  

11. الدكتور/ فكري شوطري )مع م. أ. سامل، وهـ. أ. حسني، و و. عالء الدين، و و. ب. ثابت(
»خصائــص وتقييــم حوكمــة الــركات: التدخــل مــن االنحــدار الكمــي.« مجلــة االقتصــاد وعلــم 

اإلدارة، 2016، 21)41(:88-81 

12. الدكتور/ فكري شوطري )مع و.حواريوين، ك. بن قادر، و ب. محمد(
ــور:  ــج ك ــتلم منت ــي تس ــائية الت ــامل النس ــة األع ــاح مؤسس ــد نج ــي يف تحدي ــل الرئي » العام
ــة األســرالية لألعــامل  ــة األكادميي ــدان، بإندونيســيا.« مجل ــري، مي ــة مــن وحــدة ب دراســة حال

واالقتصــاد، 201٧، 2)3(: 233-208   

13. الدكتور/ فكري شوطري )مع ب. سيتي، و م. هار ساين، وهـ. راشد(
» هل املراقبة الدقيقة مهمة؟ منهج انحدار كمي.« 201٧، 1٧ )2(:٧5-85 

14. الدكتور/ فكري شوطري )مع م. هار ساين، وهـ. راشد، و أ. عيد(
ــا«  ــة مــن الــركات املرتبطــة بالحكومــة يف ماليزي ــح الحقيقــي وحوكمــة الــركات: أدل » الرب

ــر 201٧(، 66)8(   ــت الن ــة وإدارة االداء )تح ــة لإلنتاجي ــة الدولي املجل

15. الدكتور/ صباح سلامن أسعد صباح
ــة  ــاب اللغ ــدى ط ــراءة ل ــازات الق ــى إنج ــو Jigsaw ع ــراتيجية جيقس ــتخدام اس ــر اس »أث

ــريب، 2016، ٧)1(: 458-445  ــامل الع ــة للع ــة اإلنجليزي ــة.« املجل ــة ثاني ــة كلغ اإلنجليزي

16. الدكتور/ صباح سلامن أسعد صباح
»أثــر عــادات الدراســة عــى اإلنجــازات يف اللغــة اإلنجليزيــة«، املجلــة اإلنجليزيــة للعــامل العــريب، 

  25٧-238 :)4( ٧ ،2016

17. الدكتور/ صباح سلامن أسعد صباح
»العوامــل املؤثــرة عــى دوافــع ومواقــف الطــاب القطريــن بالكليــة لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة.« 

مجلــة البحــر األبيــض املتوســط للعلــوم االجتامعيــة، 201٧، 8)1(: 269-259 

ه. األبحاث المنشورة في المؤتمرات )4(

الدكتور/ أحمد العمري  .1
»خطــأ وظيفــي يف نظــام الدرجــات الركيبــي يف الليــزر األفقــي التجويــف عامــودي االشــعاع.« 

)201٧( 1: ٧9-83. نيويــورك: معهــد املهندســن الكهربائيــن واإللكرونيــن
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الدكتور/ أحمد العمري  .2
ــي  ــراري املط ــع الح ــع املش ــر م ــو مي ــازل 850 نان ــة ذو الع ــايل الرسع ــطحي ع ــزر الس »اللي

باملعــدن.« )201٧(، 1: 30-33. نيــو يــورك: معهــد املهندســن الكهربائيــن واإللكرونيــن

الدكتورة/ ليىل سامل عوادي  .3
»الفلســطينيات الكاتبــات باللغــة اإلنجليزيــة.« مركــز بحــوث التنقــل )أبريــل 2016(، جامعــة 

النكســر، النكســر، إنجلــرا، اململكــة املتحــدة

الدكتور/ محمد أنواري )مع م. أبوديه، و ز. سعيد، وهـ. معروف، و أ. أبو هنية(  .4
»أثــر التدريــب العمــي طويــل املــدة عــى أداء أســاتذة العلــوم، وموقفهــم تجــاه خلــق بيئــة 
أفضــل لتعليــم العلــوم.« وقائــع مؤمتــر التعليــم والتعلـُـم -1٧ )201٧(: 6963-696٧ - برشــلونة، 

اســبانيا

و. العروض التقديمية في المؤتمرات )12(

الدكتور/ منري عباد  .1
ــول  ــق عــى أســاس منــوذج قب ــات العمــاء: إجــراء تحقي ــة إلدارة عاق ــوك األردني »تصــور البن
واالبتــكار  األعــامل  وإدارة  االقتصــاد  حــول  عــر  الثامــن  املؤمتــر  )تــام(.«  التكنولوجيــا 

والتكنولوجيــا، لنــدن، إنجلــرا، اململكــة املتحــدة )10 مايــو 201٧( 

الدكتور/ أحمد العمري  .2
ــف عامــودي االشــعاع  ــي التجوي ــزر األفق ــي يف اللي »خطــأ وظيفــي يف نظــام الدرجــات الركيب
ــة )2016(،  ــات الذكي ــة، والتطبيق ــة، واألنظم ــزة اإللكروني ــس لألجه ــدويل الخام ــر ال » املؤمت
الجامعــة األمريكيــة يف رأس الخيمــة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع جامعــة مــارا للتكنولوجيــا، 

ــة املتحــدة )٧ ديســمرب 2016( ــارات العربي ــا. رأس الخيمــة، اإلم ماليزي

الدكتور/ أحمد العمري  .3
ــي  ــراري املط ــع الح ــع املش ــر م ــو مي ــازل 850 نان ــة ذو الع ــايل الرسع ــطحي ع ــزر الس »اللي
باملعــدن.« املؤمتــر الــدويل الخامــس لألجهــزة اإللكرونيــة واألنظمــة والتطبيقــات الذكيــة 
ــارا  ــة م ــع جامع ــة املتحــدة م ــارات العربي ــة، اإلم ــة يف رأس الخيم ــة األمريكي )2016(، الجامع

للتكنولوجيــا، ماليزيــا. رأس الخيمــة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة )٧ ديســمرب 2016(

الدكتورة/ ليىل سامل عوادي  .4
»التنقــل لــدى الفلســطينيات الكاتبــات باللغــة اإلنجليزيــة.”، جامعــة النكســر، النكســر، 

إنجلــرا، اململكــة املتحــدة )22 مايــو 201٧(

الدكتور/ عيل الاليف  .5
»أهميــة االتفــاق يف تدريــس املســتوى الثــاين للغــة العربيــة.« املؤمتــر الــدويل الثالــث يف اللغــات 

والرجمــة واألدب واللغويــات، جامعــة الســلطان قابــوس، مســقط، عــامن، )3 نوفمــرب 2016(

الدكتورة/ إرم ناز  .6
»تعليــم أبنــاء املغربــن يف قطــر: التحديــات والدعــم.« املؤمتــر الســابع لحــوار األديــان، مركــز 

الدوحــة الــدويل لحــوار األديــان، الدوحــة، قطــر )26 نوفمــرب 2016(

الدكتور/ محمد فتحي أحمد عثامن  .7
ــا.« املؤمتــر الــدويل التاســع عــر  »سياســات وتخطيــط لغــات األقليــات يف مانشســر، بريطاني

ــو 201٧( ــرا، اململكــة املتحــدة )28 يوني ــات وأصــول اللغــة ونظرياتهــا، لنــدن، إنجل للغوي

أ. نيكول كادي  .8
ــاون الخليجــي.«  ــس التع ــة ملجل ــة اإلنجليزي ــرر اللغ ــم مق ــب لتعل ــرر 101: تدري »طــاب املق
مؤمتــر تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة لغــري الناطقــن بهــا )تيســول أريبيــا(، ديب، اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة )11مــارس 201٧( 

أ. مروة عبد الرؤوف الديب  .9
ــادل.« املؤمتــر الســنوي  »اســتخدام ألعــاب الفيديــو يف التعلــم، والتفكــري النقــدي: التأثــري املتب
للربنامــج التأســيي لجامعــة قطــر، تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة – قطــر، الدوحــة، 

ــر 2016( قطــر )16 يناي

10. أ. مروة عبد الرؤوف الديب
ــة  ــس اللغ ــادل.« تدري ــري املتب ــدي: التأث ــري النق ــم والتفك ــو يف التعل ــاب الفيدي ــتخدام ألع »اس
ــا(، ديب، اإلمــارات العربيــة املتحــدة )10 مــارس  اإلنجليزيــة لغــري الناطقــن بهــا )تيســول أريبي

 )201٧

11. أ. هيذر جاكوب
»اســتخدام اإلميــاءات: لجعــل حــروف الجــر ســهلة التعلــم.« تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة لغــري 

الناطقــن بهــا )تيســول أريبيــا(، ديب، اإلمــارات العربيــة املتحــدة )9 مــارس 201٧(

12. أ. الني شاتيال
» تطبيــق إدارة املواهــب يف منظــامت متعــددة الثقافــات يف قطــر.« املؤمتــر العلمــي للدكتــوراه 
يف إدارة األعــامل، األكادمييــة الربيطانيــة لــإلدارة، كرانفيلــد، اململكــة املتحــدة )6 أكتوبــر 2016(

ز. العــروض التقديميــة فــي ورش العمل، والنــدوات، والحلقات 
العلمية )7(

الدكتورة/ حنان السعدي  .1
»أهميــة اللغــة اإلنجليزيــة يف العــر الحــايل.« اللجنــة اإلرشــادية ملســار اللغــة اإلنجليــزي، كليــة 

املجتمــع يف قطــر، الدوحــة، قطــر )23 ســبتمرب 2016( 

الدكتور/ عز الدين بخيت  .2
»االســتدامة البيئيــة واملســؤولية االجتامعيــة يف القطــاع املــريف.« نــدوة نظمهــا مركز اليونســكو 
الــدويل للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي بقطــر، كليــة شــامل األطلنطــي – قطــر )21 مــارس 

 )201٧

الدكتور/ نادر محمد إسامعيل  .3
»حوارات تاريخية.« كلية املجتمع يف قطر، الدوحة، قطر )30 مارس 201٧( 

أ. نيكول كادي  .4
»نظــام بــاك بــورد ســهل االســتخدام.« مركــز اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة املجتمــع يف قطــر، كليــة 

املجتمــع يف قطــر، الدوحــة، قطــر )13 أبريــل 201٧(

أ. نيكول كادي  .5
»اســتخدام تطبيــق )Evernote( لتســجيل تقييــم شــفهي إلبــداء ماحظــات للطــاب 
وموثوقيــة التصنيفــات البينيــة.« التطويــر املهنــي بكليــة املجتمــع يف قطــر، الدوحــة، قطــر )23 

ــر 201٧( فرباي

أ. أليسون جومز  .6
ــة املجتمــع يف  ــي بكلي ــر املهن ــق )واتســاب( إلرشاك الطــاب.« جلســة التطوي »اســتخدام تطبي

ــة املجتمــع يف قطــر، الدوحــة، قطــر )30 أغســطس 2016( قطــر، كلي

أ. ادوارد سانتورو  .7
»الطريقــة الرقميــة لبحــوث الطــاب.« مكتــب البحــث العلمــي واألكادميــي، كليــة املجتمــع يف 

قطــر، الدوحــة، قطــر )22 فربايــر 201٧(

ح. الظهور عبر وسائل االعالم

الدكتورة/ أسامء احمد معيكل  .1
ناقشــت التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة، يف برنامــج »ســاعة الصبــاح«، قنــاة الجزيــرة 

مبــارش )يــذاع مبــارشة( )19 ديســمرب 2016( 

الدكتورة/ كاملة الهنايئ، والدكتور سعيد السيايب  .2
ناقشــا برنامــج الفنــون املرسحيــة يف كليــة املجتمــع يف قطــر، إذاعــة صــوت الخليــج )2٧ أكتوبــر 

)201٧
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نماذج التميز

المؤتمر السنوي الرابع للعلوم اإلنسانية 
)29-30 مارس 2017(

ُعقــد مؤمتــر هــذا العــام تحــت عنــوان »أمــة يف مرحلــة التحــول«. وقــد اجتــذب املؤمتــر 40 باحثـًـا 
ــدول،  ــري، وال ــول، والتغي ــوم التح ــة مفه ــا ملناقش ــا وعامليً ــانية محليً ــوم اإلنس ــا يف العل ومتخصًص
والثقافــات. وقــد تطــرق املؤمتــر أيًضــا للتحديــات التــي قــد تقــف أمــام إحــداث التغيــري يف مجــاالت 
التعليــم، واألرسة، ووســائل اإلعــام، واالقتصــاد، والبيئــة، والــدور التقليــدي للرجــل واملــرأة يف الــدول 
املتقدمــة والناميــة. وقــد حــرض املؤمتــر الطــاب، وأعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة املجتمــع، وعــدد 
مــن األكادمييــن يف قطــر، واملجتمــع املحــي. وقــدم عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بحوثهــم يف 

هــذا املؤمتــر:

الدكتور/ أحمد عبد امللك  .1
»التطور والتغيري يف القصص القصرية والروايات يف قطر« 

الدكتورة/ أمنة العزة   .2
»االبتكار والتكنولوجيا يقودان التغيري يف التعليم«

الدكتور/ سامل عبد اللطيف الشوايف  .3
»فلسفة التغيري يف اإلسام«

األستاذة/ ليىل القحطاين  .4
»وسائل اإلعام االجتامعي وأثرها عى املجتمع«

الدكتور/ سليامن الحوسني  .5
»أدوار النساء والرجال«

الدكتور/ كامل املقابلة  .6
خي«  »التحول االجتامعي يف تونس يف القرن الخامس عر حسب كتاب َسري املشائخ للشامَّ

الدكتور/ عز الدين بخيت  .7
»نظم التعليم العايل يف سنغافورة، والتحول إىل اقتصاد قائم عى املعرفة: منوذج قطر«

الدكتور/ فيصل بن عدة  .8
»العوامل التي تؤثر عى أداء الطاب يف الرق األوسط: دراسة حالة«

الدكتور/ أمين عليان  .9
»أثــر وســائل اإلعــام االجتامعــي عــى التغيــريات اللغويــة لطــاب الجامعــة مــن وجهــة نظــر 

طــاب كليــة املجتمــع يف قطــر«

10. الدكتور/ خريالدين خوجه
»بعض االسراتيجيات القرآنية والنبوية للتحول اآلمن والسلس«

11. الدكتور/ إبراهيم مقبول
»أمة يف مرحلة التحول: من منظور مبني عى نظم املعلومات«

12. الدكتورة/ أسامء أحمد معيكل
»املرأة يف عامل متغري«

13. الدكتور/ نيك منوشهري
»تصــورات الطــاب حــول اســتخدام التعليــم املدمــج لتحســن أدائهــم يف فصــول الرياضيــات: 

قطــر منوذًجــا«

14. الدكتورة/ غادة موىس
»ستة وثاثون شهرًا من الحكم الذايت يف أرمينيا: حالة فشل لاستقال«

15. الدكتورة/ إرم ناز
ــة يف  ــة ثانية/أجنبي ــة كلغ ــة االنجليزي ــي تواجــه متعلمــي اللغ ــة الت ــاط الضعــف االنتقالي »نق

ــة« ــة املتوســطة يف باكســتان: دراســة حال املرحل

16. الدكتور/ فكري شوطري
»العوامل التي تؤثر عى أداء الطاب يف الرق األوسط: دراسة حالة«

17. أ. ناتاشا رجب إسالمي
»التكيف املهني للهوية لدي معلمي اإلنجليزية كلغة ثانية يف دولة قطر كمنطقة اتصال«  

18. أ. وداد سفر
»أثــر وســائل اإلعــام االجتامعــي عــى التغيــريات اللغويــة لطــاب الجامعــة مــن وجهــة نظــر طــاب 

كليــة املجتمــع يف قطــر«
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شؤون أعضاء هيئة التدريس
تــم توظيــف أعضــاء جــدد يف هيئــة التدريــس بــدوام كامــل، وأعضــاء إضافيــن مؤقتــن لتلبيــة احتياجــات املقــررات والدرجــات العلميــة الجديــدة عــى مســتوى الكليــة. وقــد تــم تخصيــص عــدد كبــري مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس هــؤالء ملقــررات مســار اللغــة العربيــة يف برامــج الدبلــوم املشــارك والبكالوريــوس يف أقســام إدارة األعــامل وعلــوم الكمبيوتــر، والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، وأقســام إدارة القــوى العاملــة. وبينــام متــت االســتعانة 
بعــدد قليــل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد بــدوام كامــل مــن الخــارج، فــإن غالبيــة أعضــاء الهيئــة الذيــن يعملــون بصــورة مؤقتــة تــم اســتقطابهم مــن القطــاع الخــاص املحــي ومؤسســات التعليــم العــايل املحليــة، مثــل 
كليــة أحمــد بــن محمــد العســكرية، وجامعــة قطــر. بصــورة عامــة، تؤمــن كليــة املجتمــع بــأن كل عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يقــدم تجربــة وخــربة فريدتــن لتعزيــز عمليــة تعلــم طابنــا يف الفصــول الدراســية وخارجهــا. 

معلومات حول أعضاء هيئة التدريس

الجدول 4: تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس

العددالجنسية
1األرجنتين

3كندا
10مصر

2 فرنسا
1ألمانيا

2إيران
1العراق
2ايرلندا
13األردن

1كينيا
1كوسوفو

2لبنان
1ليبيا

2عمان
2باكستان

5قطر
1رومانيا
1روسيا
1صربيا

1سريالنكا
9سوريا
3تونس

7المملكة المتحدة
50الواليات المتحدة

4اليمن

الشكل 19: نمو هيئة التدريس منذ التأسيس126 المجموع

الشكل 20: أعضاء هيئة التدريس المؤقتون حسب القسمالشكل 18: مؤهالت أعضاء هيئة التدريس
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األقسام األكاديمية 
إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

االنتهاء من إعداد تخصص يف إدارة األعامل وطرحه للطاب• 

خلــق تناســق يف املنهــج بــن املســارين العــريب واإلنجليــزي يف مقــررات إدارة األعــامل: مقدمــة يف إدارة األعــامل، ومبــادئ اإلدارة، ومبــادئ • 
التســويق، ومبــادئ املحاســبة 1، ومبــادئ املحاســبة 2 

املوافقة عى طرح برنامج إدارة العمليات اللوجستية واإلمدادات يف فصل الخريف 201٧ • 

تنشيط نادي إدارة األعامل• 

اشراك فريق الطاب يف »مسابقة الرواد اإلقليمية لدراسة الحالة التجارية 201٧« التي نظمتها كلية شامل األطلنطي يف قطر• 

ــوم املشــارك يف •  ــم عــى تخصــص إدارة األعــامل بالدبل ــوس يف إدارة األعــامل بنظــام )2+2(، القائ ــج البكالوري وضــع خطــط لطــرح برنام
ــع 2018  ــدأ طــرح الربنامــج يف فصــل الربي ــع أن يب ــامد الربنامــج، مــن املتوق ــور اعت اآلداب. وف

الشكل 21: مجموع الطالب المسجلين في مقررات قسم إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر حسب الفصل الدراسي

الشكل 22: مجموع الطالب المسجلين في مقررات قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية حسب الفصل الدراسي

العلوم اإلنسانية واالجتماعية
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

قاد تنظيم املؤمتر السنوي الرابع للعلوم اإلنسانية• 
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اللغات واآلداب
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

تعديل الساعات املعتمدة للغة اإلنجليزية ملقررات مسار اللغة العربية إىل 5 ساعات )3 ساعات معتمدة، وساعتن باملخترب( وذلك بدًءا من فصل الخريف 2016• 

طرح مقرر »مقدمة يف األدب والفنون« )ARAB 2301( بدًءا من فصل الصيف 2016• 

الحصول عى املوافقة عى طرح مقرر جديد » مقدمة يف اللغة« )ENGL 1310( الذي يبدأ يف خريف 201٧• 

الشكل 23: مجموع الطالب المسجلين في مقررات قسم اللغات واآلداب حسب الفصل الدراسي

الرياضيات والعلوم
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

الحصول عى املوافقة عى طرح برنامج الدبلوم املشارك يف العلوم )تخصص علوم البيئة(.• 

بدء العمل مع جامعة قطر لتجسري املقررات: الكيمياء 1، و2، واألحياء 1، و2، والفيزياء 1، و2 • 

بدء جدول دروس التقوية ملادة الرياضيات، يف مبنيي الكلية )البنن والبنات(، حيث يقوم أساتذة الرياضيات بتخصيص جزء من الساعات املكتبية كساعات تدريبية يف مخترب العلوم.• 

الشكل 24: مجموع الطالب المسجلين في مقررات قسم الرياضيات والعلوم حسب الفصل الدراسي
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مركز اللغة اإلنجليزية
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

إعادة هيكلة الربنامج التأسيي يف اللغة اإلنجليزية من أربعة فصول )فرة 10 أسابيع( إىل خمسة فصول )فرة 8 أسابيع(. بدأ العمل بهذا النظام يف فصل الخريف 2016.• 

 •.)CEFR( تصميم نوع جديد من االختبارات يستند إىل اإلطار األورويب املرجعي املوّحد للّغات

وضع معايري لجميع االمتحانات النصفية والنهائية.• 

تطبيق استخدام برمجية متخصصة مامئة للغرض يف تصميم االمتحانات.• 

إطاق برنامج ملروعات التعلم املستقل كجزء من تقييم أعامل املقرر.• 

توسيع عمل لجنة الخدمة املجتمعية دوليًا بتدشن رشاكة وزيارة ملدرسة ماكوندويش يف زنجبار يف تنزانيا.• 

 قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس يف القسم بتمثيل الكلية يف العديد من املؤمترات الدولية.• 

الشكل 25: مجموع الطالب المسجلين في مركز اللغة اإلنجليزية حسب المستوى والفصل الدراسي

تعليم القوى العاملة وتنمية المجتمع
 اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

إعــداد مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة تشــارلز ســتورت لطــرح درجــة البكالوريــوس يف • 
ــدود«. »إدارة الح

ــوم •  ــي الدبل ــول خريج ــامرك« لقب ــة للج ــة العام ــع »الهيئ ــم م ــرة تفاه ــداد مذك إع
املشــارك يف اآلداب يف إدارة الجــامرك يف »بكالوريــوس إدارة الحــدود«.

تطويــر درجــة جديــدة هــي الدبلــوم املشــارك يف اآلداب يف »تعليــم مرحلــة الطفولــة • 
املبكــرة« بالتعــاون مــع جامعــة قطــر، ووزارة التعليــم والتعليــم العــايل. 

طرح برنامج الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجية.• 

إبرام اتفاقية تجسري مع جامعة بوردو نورث وست، بوالية إنديانا.• 

تســجيل عــدد 25 طالبًــا ضمــن الدفعــة األوىل يف الدبلــوم املشــارك يف اآلداب التطبيقية • 
يف الفنــون املرسحية.

تكوين اللجنة االستشارية لربنامج »إدارة املعلومات الصحية«.• 

استضافة امللتقى السنوي الثاين للتعلم واملشاركة املدنية.• 

استضافة املعرض املهني السنوي السادس.• 

استضافة املعرض الخريي السنوي الثاين.• 

استضافة عرض الدكتور توين بوزان للطاب وأعضاء هيئة التدريس، واملوظفن.• 

إبرام اتفاقية تدريب مؤسي مع مركز سدرة للطب والبحوث.• 

تأسيس برنامج تجسري للغة اإلنجليزية كلغة ثانية مبكتب التعليم املستمر.• 

989

819

602

427

347
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عالقات المجتمع 
ــاة التــي تضفيهــا  ــزام املســتمر بالخدمــة واملشــاركة واالتصــال املفتــوح يشــكل جوانــب الحي االلت
الكليــة عــى الطــاب عــرب خريجيهــا. ويســعي الجميــع مــن إدارة الكليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس 
واملوظفــن والطــاب بجهــود صادقــة كقــوى إيجابيــة يف التنميــة االجتامعيــة للمجتمــع القطــري.

مكتب عالقات الخريجين
تواصــل مكتــب عاقــات الخريجــن، الــذي يســعى إىل إبقــاء الخريجــن عــى تواصــل مــع الكليــة 
ــن  ــة ع ــي الكلي ــن خريج ــى 600 م ــد ع ــا يزي ــع م ــطتها، م ــة وأنش ــار الكلي ــة بأخب ــى دراي وع
ــة املجتمــع عــى موقــع »لينكــد  ــد اإللكــروين والرســائل وعــرب حســاب خريجــي كلي طريــق الربي
ــة  ــة برعاي ــل »مل الشــمل« األول لخريجــي وخريجــات الكلي ــم حف ــب بتنظي ــام املكت ــد ق إن«. وق
ســعادة الدكتــور عيــى بــن ســعد الجفــايل النعيمــي، وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 

ــة. االجتامعي

خدمة المجتمع
ــا حافــًا بالفعاليــات الناجحــة يف مجــال تنميــة املجتمــع واألنشــطة الخرييــة  شــهدت الكليــة عاًم
التــي نظمتهــا قطاعــات وأقســام الكليــة املختلفــة، والتــي ال تــري خــربات التعلــم لــدى الطــاب 
ــة  ــة بخدم ــزام الكلي ــزز الت ــل وتع ــس فحســب، ب ــة التدري ــات ألعضــاء هيئ ــري الخدم ــرص توف وف

املجتمــع.

ورش العمــل والمخيمــات التــي نظمهــا قســم تعليــم القــوى 
العاملــة وتنميــة المجتمع

تنظيم ورشة عمل لضباط الجامرك العاملن يف مطار حمد الدويل.• 

تنظيم ورشة عمل حول »املرأة القطرية يف الريادة« يف مبنى لوسيل للبنات.• 

تنظيــم برنامــج تدريبــي حــول التخطيــط ملــا بعــد التخــرج لعــدد 35 مــن طالبــات الكليــة • 
يف جزيــرة البنانــا

العمل الخيري المجتمعي

قامــت هيــذر ســتيوارت، األســتاذة مبركــز اللغــة اإلنجليزيــة، بتنظيــم حملــة لدعــم مؤسســة • 
حمــد الطبيــة بالتــربع بالــدم، يف مبنــى الكليــة بالطريــق الدائــري الثالــث، ومبنــى لوســيل 
للبنــن يف شــهر نوفمــرب 2016 وينايــر 201٧. وتعتــرب حملــة التــربع بالــدم مناســبة ســنوية 

بكليــة املجتمــع يف قطــر لتوفــري مــوارد منقــذه للحيــاة يف خدمــة اآلخريــن.

نماذج التميز

المعرض الخيري السنوي الثاني )22 مايو، 2017(

ــا  ــم معرضه ــة للرسطــان، بتنظي ــة القطري ــع الجمعي ــاون م ــع يف قطــر، بالتع ــة املجتم ــت كلي قام
الثــاين تحــت شــعار »بالعطــاء ... نعــزز األمــل« لصالــح مــرىض الرسطــان وبحــوث الرسطــان. وذلــك 
مبشــاركة ســعادة الدكتــور الشــيخ خالــد بــن جــرب آل ثــاين، رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة. وقــد تــم 

جمــع 150,000 ريــال قطــري بنهايــة املعــرض.

خدمات المجتمع

ــوم  ــامل وعل ــم إدارة األع ــن قس ــول م ــم مقب ــور/ إبراهي ــو والدكت ــامل حج ــور/ ج ــارك الدكت  ش
ــر 201٧ لتدريــب أعضــاء مــن رابطــة  ــر يف جلســة التخطيــط االســراتيجي يف شــهر فرباي الكمبيوت

ــة. ــوا( يف الدوح ــودانية )س ــرأة الس امل

زيارة اعضاء هيئة التدريس إلى تنزانيا

المعرض الخيري السنوي الثاني

فعاليات مجتمعية أخرى

شــارك طــاب وأعضــاء مــن هيئــة التدريــس بكليــة املجتمــع يف قطــر مــع مشــاركن مــن جامعــات 
ــواطئ  ــل »ش ــن أج ــو( م ــات )قابك ــر للبروكياموي ــة قط ــة رشك ــرى يف حمل ــة أخ ــدارس محلي وم

ــارس 201٧.  ــرة يف 12 م ــة« يف شــاطئ الوك نظيف

نماذج التميز

زيــارة أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة المجتمــع فــي قطــر 
لماكوندوشــي، بزنجبــار، بتنزانيــا )2٨ أبريــل - 5 مايــو، 2017(

ــدويش  ــة إىل ماكون ــن الدوح ــفر م ــة بالس ــة اإلنجليزي ــز اللغ ــاتذة مرك ــن أس ــة م ــت مجموع  قام
ــذر ســتيوارت،  ــي( وهي ــس املــروع واملنظــم الرئي ــاس هودجســون )رئي ــار، وهــم: توم يف زنجب
ــج،  ــكل كين ــود، ود. ماي ــي، ود. روري ماكلي ــج البلخ ــس، وأري ــت ديني ــرييف، وبريدجي ــد م وجريال
وجاكلــن دمييــري، ومنــى الكحلــة، وكيفــن اندرســون، وناتاشــا رجــب إســامي. وكان غــرض الزيــارة 
ــة  ــة يف مدرســة ماكونــدويش الثانوي ــام بخدمــات مجتمعي ــع للقي ــاء فصــل الربي قضــاء أســبوع أثن
ــواحيلية  ــاة الس ــلوب الحي ــول أس ــة ح ــة ثقافي ــرض توعي ــم ع ــول وتقدي ــد الوص ــار. وبع يف زنجب
والتقاليــد والتعابــري املســتخدمة، قامــت املجموعــة بتدريــس فصــول طابيــة، وتنظيــم ورش 
ونقاشــات حــول تدريــب املدرســن. وقــد تعرفــت املجموعــة رسيًعــا عــى التحديــات التــي تواجــه 
أحــد األقاليــم األكــر حرمانـًـا اقتصاديًــا يف العــامل. وقــد قدمــت املجموعــة التربعــات الســخية التــي 
تــربع بهــا طــاب الكليــة يف شــكل كتــب وأدوات مكتبيــة، وقامــوا بــراء املــواد التعليميــة األساســية 
للمدرســة، وناقشــوا طــرق تعزيــز وتقويــة رشاكــة كليــة املجتمــع يف قطــر مــع ماكونــدويش. وقــد 
برهنــت هــذه املجموعــة مــن الكليــة، التــي شــاركت يف برنامــج تعليمــي عــى بعــد أالف األميــال، 
عــى قــدرة الكليــة يف توفــري فــرص متنوعــة بعيــدة املــدى ألعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب الكليــة. 

وقــد تــم التخطيــط لزيــارة أخــرى يف شــهر فربايــر 2018.
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التعيينات الجديدة التقطير

العمليات
الموارد البشرية

واصلــت إدارة املــوارد البريــة دورهــا يف تعيــن موظفــن جــدد، وتوفــري التدريــب والتطويــر املهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن الحاليــن، وضــامن رعايــة إيجابيــة للموظفــن. وقــد 
قامــت اإلدارة بتلبيــة متطلبــات العــام الــدرايس 2016-201٧ مــن التوظيــف والتدريــب. وبهــدف زيــادة املواهــب الوطنيــة ضمــن أعضــاء هيئــة التدريــس وموظفــي الكليــة وفًقــا لعمليــة 

التقطــري، ضمــت الكليــة 11 كفــاءة وطنيــة، مــام زاد مــن عــدد املوظفــن القطريــن إىل 63 موظًفــا.

الشكل 26: عدد الموظفين الجدد حسب القسم

الشكل 27: الموظفون الجدد، وإجمالي تقطير الوظائف للعام 2017-2016 

التطوير المهني للموظفين

وفرت إدارة املوارد البرشية دورات تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات املوظفني اإلداريني يف املجاالت التالية:
القيادة• 
السامة• 
التحليل املايل، والتخطيط، والرقابة، واإلدارة• 
إدارة املشريات• 
برنامج التصميم الهنديس »أوتوكاد«• 
برنامج »إكسيل«• 
املهارات اإلدارية• 
التعليم العايل يف الرق األوسط وشامل أفريقيا• 
إدارة األداء• 
مهارات املقابلة • 
بناء الفريق• 
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الشكل 28: تدريب الموظفين اإلداريين حسب نوع التدريب

الشؤون المالية
تدير كلية املجتمع يف قطر ميزانيتها وتوظف مواردها املالية بحكمة من خال التخطيط الدقيق والتنفيذ االسراتيجي.

الجدول 5: الموارد المالية للسنة المالية 2016 والسنة المالية 2017 

الموازنة المعتمدة 2016الموازنة المعتمدة 2017البند

86,605,25773,559,569الرواتب واألجور

50,008,00086,600,000المصروفات الجارية

14,725,50013,150,000 المصروفات الرأسمالية

151,338,757173,309,569 إجمالي الموازنة

عملــت اإلدارة املاليــة عــى تحقيــق عــدد مــن األهــداف االســراتيجية هــذا العــام: الهــدف األول هــو تطويــر خطــة اســراتيجية لخمــس ســنوات )201٧-2022(؛ والهــدف الثــاين هــو تطويــر 
سياســات وإجــراءات داخليــة خاصــة بالبــاب األول والبــاب الثــاين؛ والهــدف الثالــث هــو تحديــث اإلدارة املاليــة مــن خــال تعزيــز الرقابــة، والشــفافية، وااللتــزام بقوانــن دولــة قطــر، واملعايــري 

العامليــة، وأداء ميثــل قيمــة مضافــة.

المرافق والخدمات العامة
بــادرت إدارة املرافــق والخدمــات العامــة خــال العــام الــدرايس الحــايل بإجــراء تغيــريات متعــددة يف البنيــة التحتيــة، وذلــك يف إطــار عمليــة التوســع والنمــو املســتمرة التــي تشــهدها للكليــة. 
ــا لزيــادة عــدد املكاتــب،  وبعــد حصــول الكليــة عــى مبنيــن جديديــن يف لوســيل، قامــت اإلدارة بزيــادة عــدد قاعــات الدراســة يف مبنــى لوســيل بنــن. وقــد وضعــت اإلدارة أيًضــا مخططً

واملختــربات، وقاعــات الدراســة املتنقلــة يف كا املبنيــن، حيــث ســيبدأ البنــاء يف صيــف 201٧. 

المشتريات
 دشــنت اإلدارة مروًعــا اســراتيجيًا لتطويــر سياســات وإجــراءات املشــريات لتصبــح متوافقــة مــع قوانــن ومعايــري دولــة قطــر. وعملــت اإلدارة أيًضــا مــع إدارة تكنولوجيــا املعلومــات يف 

.»ERP« مــروع نظــام تخطيــط املــوارد املؤسســية

تكنولوجيا المعلومات
يتشــكل فريــق اإلدارة مــن فنيــن تكنولوجيــا معلومــات عــى مســتوى عــاٍل مــن التدريــب والتأهيــل يف مجــال الكمبيوتــر والنظــم والشــبكات، الذيــن يتعاونــون مــع مختلــف إدارات الكليــة 

لتقديــم حلــول وخدمــات حيويــة لدعــم التميــز األكادميــي عــرب التكنولوجيــا.
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اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

تشغيل نظام »واحة بانر« لتعزيز نظام املعلومات الطابية لتقديم خدماته عرب االنرنت وعرب تطبيقات الهاتف الجوال.• 

تشغيل نظام »سيريا« الجديد كنظام إلدارة تطبيقات مكتبات الكلية.• 

دمــج نظــام »واحــة بانــر« مــع نظــام »بــاك بــورد« لتمكــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب مــن نقــل ســلس للمعلومــات بــن التطبيقــات املختلفــة، والحــد مــن تكــرار إدخــال • 
البيانــات، وزيــادة اإلنتاجيــة.

تحديث نظام الدفع عرب االنرنت بالنسبة للتطبيقات اإللكرونية، ودفع رسوم االختبارات والرسوم اإلدارية، مام ميكن الطاب من دفع الرسوم إلكرونيًا.• 

تطبيق مستمر لنظام أوراكل لتخطيط املوارد املؤسسية مع مناذج املالية، واملشريات، واملخازن.• 

إطاق خدمة دعم الصوت عرب اإلنرنت)VOIP(  التي متكن منتسبي الكلية من استخدام رقم هاتف مركزي للوصول لكل مباين لكلية.• 

دمج اتصال اإلنرنت بالشبكة الحكومية، وزيادة عرض النطاق يف كل مباين الكلية. • 

تحديث جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات للجيل التايل من الحلول والخدمات التي تدعم منو الكلية.• 
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الفاعلية المؤسسية 
يضطلــع مكتــب الفاعليــة املؤسســية، الــذي أنشــئ عــام 2013، مبســؤولية مســاعدة قيــادة كليــة املجتمــع يف وضــع السياســات والخطــط واملبــادرات القامئــة عــى املعرفــة. كــام يقــوم املكتــب 
أيًضــا برعايــة مروعــات عــدة مكنــت الكليــة مــن بنــاء القــدرات وتطويــر األدوات لضــامن الجــودة، وتوليــد البيانــات وبنــاء تاريــخ الكليــة. ويضــم املكتــب ثاثــة أقســام عامــة لــكل منهــا 

مســؤولياته، وهــي: قســم البحــوث املؤسســية والتقاريــر، وقســم التقييــم وضــامن الجــودة، وقســم التخطيــط والتطويــر.

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية

قسم األبحاث والتقارير المؤسسية
تطوير سياسة األبحاث املؤسسية• 

تنفيذ أربعة مسوحات مؤسسية للمرحلة السنوية الثانية• 

تطوير برنامج تحسن أداء الوحدة وعملية الرقابة• 

قسم التقييم وضمان الجودة
 •»Digital Measures« رقمنة عملية تقييم أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف برنامج املقاييس الرقمية

إجراء 11 عملية تقييم طابية للمقررات• 

تقييم عدد من خيارات االعتامد األكادميي للكلية• 

بدء عملية تطوير السياسات• 

 •»Digital Measures« رقمنة العديد من عمليات الكلية يف برنامج املقاييس الرقمية

نماذج التميز

قسم التخطيط والتطوير
عقــد اجتامعــات تحليــل مواطــن القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر بحضــور 45 مــن املوظفــن، و29 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، و90 مــن الطــاب الحاليــن، و13 مــن ممثــي • 

القــوى العاملــة )13 مشــاركًا(

تحليل الفروقات للخطة االسراتيجية 2016-2013 • 

تضمن نتائج وتقييامت املسوحات يف خطة تحسن األداء • 

عقد اجتامعات تحديد التوجه االسراتيجي للكلية مع مجلس األمناء، والفريق التنفيذي، ورؤساء األقسام• 

إجراء تحليل البيئة الخارجية السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، والتكنولوجية، والقانونية، والبيئية )PESTLE( مع أعضاء اللجنة• 

رعاية دورات تدريبية للتطوير املهني ألعضاء لجنة التخطيط االسراتيجي يف مجاالت التفكري االسراتيجي، والتخطيط، وتنفيذ التخطيط االسراتيجي، واإلدارة• 

قيادة وضع الركائز األساسية للخطة االسراتيجية للكلية 201٧-2020 )الرؤية، والرسالة، والقيم، واألهداف االسراتيجية(• 

تشكيل اللجان الفرعية للتخطيط االسراتيجي، واملساعدة يف تطوير خطة التنفيذ )األهداف، واملبادرات االسراتيجية، ومؤرشات األداء الرئيسية(• 

اعتامد مجلس األمناء الخطة االسراتيجية للكلية 2020-201٧• 



التقرير السنوي للعام األكاديمي 2016 - 2017 50


