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صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر
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أنشأت وزارة التعليم والتعليم العالي “لكية المجتمع في قطر” في 

إطار سعيها لتعزيز االستثمار الوطني الكبير في مجال التنمية البشرية 

والمساهمة في تحقيق األهداف التعليمية التي حددتها رؤية قطر 

الوطنية 2030، وذلك من خالل توفير مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية 

والبرامج األاكديمية, وكذلك البرامج المهنية التي تلبي احتياجات سوق 

العمل داخل الدولة.

الرؤية
أن تصبح كلية المجتمع في قطر نموذًجا للتميز، 

ووجهًة للذين يسعون الى مواصلة تعليمهم 
العالي، ومؤسسًة فاعلة في تمكين أفراد المجتمع 

القطري، ومحفًزا للتعلم مدى الحياة.

الرسالة
تقديم تعليم ذي جودة محوره الطالب ويستجيب   •

الحتياجات المجتمع القطري
تمكين الطالب من التقدم أكاديمًيا ومهنًيا  •

تشجيع المشاركة المجتمعية  •

القيم
القيم والتراث والثقافة الوطنية

تعزز الكلية التراث الوطني الغني والقيم اإلسالمية 
للبالد، وتحرص على المساهمة بفاعلية في المحافظة 

على الثقافة القطرية وتطويرها واستدامتها. 

المعرفة
تلتزم الكلية بالقيام بدور ريادي في توسيع ونشر 

المعرفة من خالل التركيز على مشاركة الطالب في 
عملية التعلم وحل المشكالت.

التميز
تنتهج الكلية سياسة التطوير المستمر وتقديم برامج 

وخدمات ذات معايير عالمية لألطراف المعنية بالعملية 
التعليمية.

اإلبداع واالبتاكر
تثمن الكلية التفكير اإلبداعي وحرية التعبير واالبتكار.

المسؤولية والمساءلة
تمارس الكلية رقابة دقيقة على مواردها المالية 

والبشرية والفكرية. ويتحمل أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون والطالب مسؤولية التمسك الكامل بهذه 

القيم ويخضعون للمساءلة عن أعمالهم. 

السلوك األخالقي
تلتزم الكلية بأسمى وأدق المبادئ التوجيهية للسلوك 
األخالقي، وتتعهد بالعمل بشفافية واتساق ونزاهة 

وإنصاف.
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األهداف االستراتيجية
تميز البرامج

توفير مجموعة واسعة من البرامج األكاديمية ذات 
جودة عالية وتتناسب مع احتياجات المجتمع القطري.

تعزيز نجاح الطالب وإثراء خبراتهم
تحسين معدل نجاح الطالب من خالل تنميتهم فكرًيا 
وشخصًيا واجتماعًيا في بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

تميز رأس المال البشري
تعزيز استقطاب وتطوير واستبقاء المهنيين 

المتميزين من ذوي المهارات العالية.

التميز المؤسسي
تحقيق الفاعلية المؤسسية من خالل االستناد إلى 

البيانات والبراهين في عمليات التخطيط واتخاذ القرار 
وضمان الجودة ووضع السياسات.

الموارد التكنولوجية والمادية
دعم وتعزيز عملية التعلم ومستوى الخدمات من 

خالل التوسع في استخدام تكنولوجيا مبتكرة. وتوفير 
مباني ومنشآت كافية ومالئمة لالحتياجات الحالية 

والمستقبلية للكلية والمجتمع القطري.
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الموقع اإللكتروني
www.ccq.edu.qa  

مركز االتصال المباشر16070

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
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o المؤتمرات والندوات العلمية

٤٥ شؤون أعضاء هيئة التدريس     
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o   مكتب عالقات الخريجين

o   الخدمة المجتمعية

٥٠ الفاعلية المؤسسية      
o   األبحاث والتقارير المؤسسية

o   التقييم وضمان الجودة
o   التخطيط والتطوير

٥٢ العمليات       
o   الموارد البشرية
o   الشؤون المالية

o   المرافق والخدمات العامة
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م. حمد بن راشد المهندي
رئيس مجلس األمناء   
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لقد جاء إصدار القرار األميري رقم )19( لسنة 2017، والخاص بإعادة تنظيم »كلية المجتمع في قطر«، ليدعم 
وضع كلية المجتمع كهيئة أكاديمية مستقلة للتعليم الجامعي األكاديمي والتقني والتطبيقي بهدف تعزيز 

دور الكلية الريادي في إعداد كوادر فنية متخصصة مدربة تدريًبا أكاديمًيا وعملًيا في المجاالت التي تفي 
باحتياجات المجتمع وسوق العمل. وقد منح القرار األميري مجلس األمناء، الذي ُأعيد تشكيله في ديسمبر 

2017، صالحيات أوسع وأكثر مرونة في تنظيم الكلية على نحو يخدم رؤيتها ورسالتها ويواكب التطورات 
المتسارعة التي تشهدها الدولة.

وشهد هذا العام تزايد أعداد الطالب المسجلين بالكلية بنسبة 13% عن العام األكاديمي السابق، وارتفاع 
عدد البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية إلى 16 برنامًجا أكاديمًيا، مما انعكس على زيادة أعداد أعضاء هيئة 

التدريس، والسيما مع طرح الكلية لتخصصات جديدة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة العامة والخاصة من 
الكفاءات الوطنية في مجاالت إدارة الخدمات اللوجستية واإلمدادات والتعليم في مراحل الطفولة المبكرة.

لذا عمل مجلس األمناء، بالتعاون مع إدارة الكلية، على وضع رؤية واضحة نحو استيعاب األعداد المتزايدة 
من الطالب والبرامج األكاديمية، فكان تخصيص المبنى الخامس للكلية بمدينة الخور لخدمة سكان المناطق 

الشمالية بالدولة، وهو ما ُيعد استثماًرا مهًما في تكوين رأس المال البشري وتنميته. كما سعت الكلية 
إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات العاملة بالدولة بغرض رفدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيز 

قدراتها التنافسية.

وسيحرص مجلس األمناء، من خالل العمل المتواصل مع إدارة الكلية، على تسخير جميع الموارد واإلمكانات 
لتعزيز خطط الكلية الطموحة ودورها الحيوي في شتى المجاالت بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030، وذلك في ظل السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 
البالد المفدى »حفظه الله ورعاه«، التي تتمحور حول االستثمار في العنصر البشري من خالل التعليم الذي 

ُيعد الركيزة األساسية لتحقيق التنمية البشرية وتنمية المجتمع.

 

رسالة رئيس
مجلس األمناء
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د. محمد إبراهيم النعيمي
رئيس اللكية
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نجحت كلية المجتمع في قطر، منذ تأسيسها، في تحقيق معدالت نمو مطردة وسجل حافل باإلنجازات 
لتصبح إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة التي تسهم في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من 

خالل تقديم مجموعة متنوعة من البرامج األكاديمية والتدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تلبية االحتياجات 
المتزايدة والمتطورة لسوق العمل القطري وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وما كان لتلك اإلنجازات التي حققتها الكلية أن تستمر لوال االهتمام الكبير الذي توليه الدولة، بقيادة حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى “حفظه الله ورعاه”، للتعليم. فكان إصدار 

القرار األميري رقم )19( لسنة 2017 بإعادة تنظيم “كلية المجتمع في قطر”، لتعزيز ريادة الكلية ووضعها 
في مصاف مؤسسات التعليم العالي النظيرة لها.  

وقد حققت الكلية هذه النقلة النوعية في قطاع التعليم العالي من خالل توفير بيئة تعليمية مرنة 
ومتطورة، وتقديم برامج أكاديمية أكثر تنوًعا وتخصًصا، واستقطاب الكفاءات األكاديمية واإلدارية 

المتخصصة. ذلك باإلضافة إلى مواصلة الكلية لخططها الطموحة للتوسع وافتتاح المزيد من المباني 
التعليمية لتلبية اإلقبال المتزايد من الطالب والوصول إلى مختلف أفراد المجتمع في جميع أنحاء الدولة، 

حيث شهد هذا العام تخصيص مبنى الخور الذي يهدف إلى خدمة سكان المناطق الشمالية.

وواصلت الكلية تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية لفتح آفاق وفرص تعليمية 
جديدة ألبنائنا وبناتنا ومواكبة أفضل الممارسات والبرامج األكاديمية العالمية بما يتناسب وهويتنا الوطنية. 

ففي يوليو 2017، أبرمت الكلية اتفاقية تجسير مع جامعة ماريان بمدينة إنديانابوليس األمريكية من أجل 
تأسيس برنامج إدارة األعمال بنظام الدراسة )2+2(، مما يتيح لطالب الكلية تحويل الساعات المكتسبة 

للمقررات في جامعة مريان والحصول على شهادة في إدارة األعمال من كلية بايروم إلدارة ألعمال.

كذلك حرصت الكلية على تعزيز روابطها القوية بمؤسسات الدولة والتعاون معها لدراسة احتياجاتها من 
الكفاءات المتخصصة في شتى المجاالت، وتطوير برامج معتمدة ومتنوعة من شأنها تمكين أفراد المجتمع 
من تحقيق طموحاتهم األكاديمية والمهنية ومن ثم اإلسهام بفعالية في تحقيق التطور المنشود للمجتمع 

القطري. فقد شهد هذا العام توقيع اتفاقيتي تفاهم مع كل من مركز السدرة للطب والبحوث لتأسيس 
شراكة استراتيجية طويلة األمد يتم من خاللها تقديم برنامج للتدريب على مهارات األعمال اإلدارية في 

مجال الرعاية الصحية، ومنظمة “علم ألجل قطر” للتعاون في مجاالت التعليم والبحث والتنمية المجتمعية 
وتطوير العملية التعليمية ودعمها.

إننا نفخر في كلية المجتمع بمساهمتنا في التطوير المهني آلالف المتخصصين المؤهلين على مدار 
السنوات العشر الماضية، وفي الوقت ذاته، نتطلع دائًما إلى المستقبل ونختبر طرًقا جديدة لدعم 

األولويات الوطنية. لذا، سنواصل سعينا الحثيث لخلق بيئة تعليمية محفزة وداعمة لإلبداع والتميز نحو 
تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية، وذلك بالتعاون مع مجلس األمناء وكافة منتسبي الكلية وشركائنا في 

شتى القطاعات.

رسالة
 رئيس اللكية
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 الشؤون
 األاكديمية

لقاء الخريف 2017

استهلت كلية المجتمع العام األكاديمي 
بعقد لقاء الخريف 2017 ألعضاء 

هيئة التدريس الجدد والعائدين في 
15 أغسطس تحت شعار »مًعا نحو 

قيادة التغيير والتطور«. شهد اللقاء 
التدشين الرسمي لمركز تكنولوجيا 
التعليم والتعلم، ومجموعة متميزة 

من الخطابات التحفيزية التي تعزز من 
روح الفريق، وعروض تقديمية غنية 

بالمعلومات القيمة لمختلف األقسام 
األكاديمية، وكذلك ورش عمل خاصة 
ألعضاء هيئة التدريس الجدد للتدريب 

على نظامي »بانر« و«بالك بورد«.

وقد تضمن اللقاء، الذي امتد على مدار 
ثالثة أيام، إطالق عميد الكلية ست 
مبادرات على مستوى الكلية للعام 

األكاديمي 2017-2018، نتج عنها تطوير 

عدد من البرامج واألنشطة المتميزة 
التي تهدف إلى تعزيز كل مبادرة 

وإشراك األطراف المعنية داخل الكلية 
وخارجها. وتتمحور تلك المبادرات الست 

حول المجاالت التالية:

العلوم والتكنولوجيا والهندسة   •
والرياضيات

إدارة األعمال  •
تكنولوجيا التعليم  •

الفنون الحرة  •
اإلرشاد والتوجيه األكاديمي  •

التوعية والمشاركة المجتمعية  •

التسجيل

واصلت كلية المجتمع تأدية رسالتها 
الرامية إلى تقديم تعليم ذي جودة 

عالية وخدمات تعليمية متنوعة ألفراد 

المجتمع القطري، حيث تميزت الكلية 
منذ تأسيسها بكونها مجِددة فيما توفره 

من درجات علمية تتنوع بين شهادة 
مهنية، ودبلوم مشارك، وبكالوريوس 
لتلبية االحتياجات األكاديمية والمهنية 

للمجتمع وتعزيز فرص التعلم المستمر 
مدى الحياة. كما واصلت الكلية دورها 

الريادي في تلبية احتياجات سوق العمل 
القطري النوعية والكمية من الكوادر 

الوطنية المتخصصة والمزودة بالمعرفة 
العلمية والمهارات العملية التي 

تمكنهم من اإلسهام بفعالية في تعزيز 
مسيرة التقدم التي تشهدها القطاعات 

المختلفة بالدولة. 

وفي ضوء تميز الكلية بجودة برامجها 
األكاديمية وتنوعها، شهدت أعداد 

الطالب المسجلين بالكلية هذا العام 
زيادة مقدارها 13% لتصل إلى 5,148 

طالًبا وطالبًة في ربيع 2018 مقارنة مع 
4,572 طالًبا وطالبًة في ربيع 2017.
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الصفحة التالية
 الشؤون األاكديمية

تميزت اللكية منذ 
تأسيسها بكونها 

مجِددة فيما توفره من 
درجات علمية تتنوع 

بين شهادة مهنية، 
ودبلوم مشارك، 

وباكلوريوس لتلبية 
االحتياجات األاكديمية 

والمهنية للمجتمع 
وتعزيز فرص التعلم 

المستمر مدى الحياة.

شلك 1: نمو إجمالي عدد الطالب المسجلين في اللكية منذ التأسيس
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التسجيل في مركز اللغة اإلنجليزية

يهدف مركز اللغة اإلنجليزية إلى تزويد الطالب بالمهارات األساسية إلتقان اللغة اإلنجليزية وااللتحاق ببرامج مساري اللغة 
اإلنجليزية واللغة العربية في الكلية، وذلك عبر 4 مستويات لتعليم اإلنجليزية بشكل مكثف. ويتعين على الطالب الذين يخططون 

للتحويل لبرنامج أكاديمي في مسار اللغة العربية استكمال المستويين األولين فقط، أما الطالب الذين يرغبون في التحويل 
لبرنامج أكاديمي ضمن مسار اللغة اإلنجليزية، فعليهم استكمال مستويات اللغة اإلنجليزية األربعة. ُتطرح مقررات اللغة اإلنجليزية 

في خمسة فصول دراسية، يمتد كل منها على مدار ثمانية أسابيع.

شلك 2: التسجيل في مركز اللغة اإلنجليزية

التسجيل في البرامج األاكديمية

بكالوريوس اآلداب وبكالوريوس العلوم: تمنح كلية المجتمع هاتين الدرجتين األكاديميتين للطالب الذين أكملوا أحد البرامج 
األكاديمية بالكلية التي تعتمد نظام )2 + 2(. ولاللتحاق ببرنامج البكالوريوس، يجب على الطالب أواًل الحصول على الدبلوم 

المشارك في اآلداب أو العلوم وفًقا لمتطلبات البرنامج.

الدبلوم المشارك في اآلداب – اللغة اإلنجليزية: هي درجة علمية عامة ُتمنح للطالب الذين يرغبون في استكمال دراستهم 
الجامعية باللغة اإلنجليزية للحصول على درجة بكالوريوس اآلداب في تخصصات الفنون أو إدارة األعمال أو العلوم اإلنسانية أو 

العلوم االجتماعية. كما تناسب هذه الدرجة العلمية األفراد الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بمستوى مبتدئ في تلك 
المجاالت.

الدبلوم المشارك في اآلداب – اللغة العربية: هي درجة علمية عامة ُتمنح للطالب الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية 
باللغة العربية للحصول على درجة بكالوريوس اآلداب في تخصصات الفنون أو إدارة األعمال أو العلوم اإلنسانية أو العلوم 

االجتماعية. كما تناسب هذه الدرجة العلمية األفراد الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بمستوى مبتدئ في تلك المجاالت.

الدبلوم المشارك في العلوم: هي درجة علمية عامة ُتمنح للطالب الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية للحصول على 
درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.

الدبلوم المشارك في اآلداب التطبيقية: تم تصميم هذه الدرجة العلمية بصورة رئيسية للطالب الذين يرغبون في اكتساب 
المعارف والمهارات الالزمة للعمل في مجاالت مهنية تخصصية تعليمية وثقافية، ومجاالت الفنون والتصميم.

الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية: تم تصميم هذه الدرجة العلمية بصورة رئيسية للطالب الذين يرغبون في اكتساب 
المعارف والمهارات الالزمة للعمل في مجاالت مهنية تخصصية علمية، وتقنية، ومجاالت إدارة األعمال.

الشهادة المهنية المعتمدة: برنامج غير أكاديمي بساعات دراسية معتمدة، تم تصميمه بصورة رئيسية للطالب الذين يرغبون في 
اكتساب المعارف والمهارات الالزمة للعمل في مجاالت مهنية متخصصة.

المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
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شلك 3: نسبة التسجيل في البرامج األاكديمية )ربيع 2018(

البرامج األاكديمية الجديدة

 واصلت الكلية توسعها في البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل القطري مع وصول عدد البرامج األكاديمية التي توفرها حالًيا 
إلى 16 برنامًجا، حيث طرحت الكلية خالل هذا العام برنامجي الدبلوم المشارك في إدارة الخدمات اللوجستية واإلمدادات والدبلوم 

المشارك في الطفولة المبكرة. ويسعى برنامج إدارة الخدمات اللوجستية واإلمدادات إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على شغل 
مناصب إدارية في مجاالت النقل والمخازن والتوزيع والمشتريات والخدمات اللوجستية الدولية. بينما يهدف برنامج الطفولة 
المبكرة إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المتنوعة في مجال تعليم األطفال ورعايتهم في المراحل التعليمية المبكرة.

الشرااكت األاكديمية

اتفاقيات التعاون

مذكرة تفاهم مع جامعة ماريان، إنديانابوليس )27 يوليو 2017(

أبرمت كلية المجتمع اتفاقية تجسير مع جامعة ماريان بمدينة إنديانابوليس األمريكية في يوليو 2017، من أجل تأسيس برنامج إدارة 
األعمال بنظام الدراسة )2+2(، ما يتيح تحويل المقررات بين الكلية وجامعة ماريان والحصول على شهادة في إدارة األعمال من كلية 

بايروم إلدارة األعمال. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتمكن طالب كلية المجتمع فور حصولهم على شهادة الدبلوم المشارك، من 
التقدم لاللتحاق بشهادة البكالوريوس في كلية بايروم لألعمال في جامعة ماريان.

مذكرة تفاهم مع مركز السدرة للطب والبحوث )13 أغسطس 2017(

وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع مركز السدرة للطب والبحوث خالل فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي أقامه المركز لقبول 
طلبات العمل في وظائف اإلدارة الطبية للقطريين وأبناء القطريات. وتهدف المذكرة إلى تقديم كلية المجتمع في قطر لبرنامج 
تدريبي متخصص يمتد ألربعة أشهر لمن يقع عليهم االختيار لشغل تلك الوظائف. وشمل البرنامج دورات في األعمال المكتبية 
واإلدارة الطبية والمصطلحات المستخدمة في الرعاية الصحية ونظم إدارة المعلومات الصحية وتطبيقات الحاسب اآللي اإلدارية.

وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم بين مركز السدرة وكلية المجتمع ليؤكد على رغبة المؤسستين في تأسيس شراكة استراتيجية طويلة 
األمد يتم من خاللها تقديم برنامج للتدريب على مهارات األعمال اإلدارية في مجال الرعاية الصحية وتأهيل المتدربين للعمل في 

مركز السدرة. 
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مذكرة تفاهم مع منظمة »علم ألجل قطر« )8 مايو 2018(

وقعت الكلية ومنظمة »علم ألجل قطر« مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة األمد والتعاون في مجاالت التعليم 
والبحث والتنمية المجتمعية. وتضمنت مذكرة التفاهم، التي تستمر لمدة ثالث سنوات، وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين 

من خالل استخدام خبرة وموارد كل منهما لتطوير العملية التعليمية ودعمها والتعريف بدور المؤسستين والفرص التي توفرها 
والتحديات التي تواجههما.

وبموجب المذكرة، أصبح بإمكان »علم ألجل قطر« الوصول لمرافق كلية المجتمع وقاعاتها الدراسية ألغراض التدريب وورش العمل. 
كما سيتسنى ألعضاء هيئة التدريس في كلية المجتمع في قطر المشاركة في الفعاليات التي تنظمها »علم ألجل قطر« والحديث 
عن التحديات والفرص في قطاع التعليم العالي، ودور كلية المجتمع في تنمية مهارات الطالب القطريين ومساعدتهم في تطوير 

مستقبلهم المهني.

كما يتيح هذا التعاون للمنتسبين لبرنامج الزمالة الخاص بمنظمة »علم ألجل قطر« والحاصلين على درجة الماجستير من جامعة 
معترف بها الفرصة للعمل كمحاضرين زائرين في كلية المجتمع في مجال تخصصهم شرط حصولهم على موافقة رئيس القسم. 

كما يمكن لطالب »علم ألجل قطر« االلتحاق بالعمل لدى كلية المجتمع عقب تخرجهم، متى توافرت فرص مناسبة. 

مقررات التجسير

تسعى كلية المجتمع في قطر جاهدة لتوفير أفضل الخيارات وأكثرها مرونة لزيادة فرص تعلم الطالب وتوسيع نطاقها، وذلك 
بالسماح لهم بالتسجيل في المقررات الدراسية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي األخرى خالل فترة دراستهم بالكلية. 

وتتضمن تلك الخيارات التسجيل المشترك ومقررات التجسير. وقد شهد هذا العام زيادة في عدد مقررات التجسير مع جامعة قطر 
وكلية شمال األطلنطي في قطر. وبصورة عامة، تتيح مقررات التجسير لطالب كلية المجتمع التسجيل في مقررات مكافئة في 

أي من هذه المؤسسات التعليمة بغرض التخرج وتحويل الساعات المعتمدة. وتتوفر حالًيا مقررات التجسير بين كلية المجتمع في 
قطر وجامعة قطر باللغتين العربية واإلنجليزية، وذلك في معظم المناهج األساسية، بينما تتوفر مقررات التجسير مع كلية شمال 

األطلنطي باللغة اإلنجليزية فقط.

 

التدريس والتكنولوجيا
)بالك بورد، بانر، بولي كوم(

تشجع الكلية استخدام أحدث التقنيات المبتكرة في عملية التعليم والتعلم لتعزيز المخرجات التعليمية، ومن بينها نظام »بالك 
بورد« إلدارة التعلم الذي يتيح ألعضاء هيئة التدريس توفير المواد التعليمية للمقررات والواجبات للطالب خارج قاعة الدراسة بما 
يتناسب وظروفهم. ويسهل نظام »واحة بانر« لمعلومات الطالب األكاديمية تسجيل الطالب في المقررات الدراسية، واالطالع 

على سجالتهم وخطط مقرراتهم الدراسية وكشوف درجاتهم. أما نظام »بولي كوم« فيوفر لألستاذ إمكانية تقديم محاضراته 
للطالب في المباني المختلفة للكلية في الوقت ذاته، مما يسهم في مرونة جدولة الدروس، ويقلل من عدد المقررات الملغاة 

من خالل ربط الصفوف صغيرة العدد في مباني الكلية المختلفة مع أستاذ واحد.

 فرص تعلم الطالب

التسجيل المشترك

تتيح الكلية لطالبها التسجيل في مقررات المناهج األساسية بجامعة قطر، وبالمثل يمكن لطالب جامعة قطر التسجيل في مقررات 
التجسير بكلية المجتمع. ويشهد عدد الطالب المستفيدين من هذا الخيار زيادة مستمرة كل عام.

برامج التحويل

 هناك حالًيا العديد من الطالب الذين يقومون بالتحويل إلى كلية المجتمع من جامعات داخل قطر وخارجها. ويؤكد ازدياد عدد 
الطالب المحولين على قدرة كلية المجتمع على دعم الطالب وتأهيلهم إلكمال دراستهم الجامعية ونيل درجة علمية، حيث قبلت 

الكلية هذا العام 277 طالًبا محواًل من مؤسسات أخرى للتعليم العالي.



 التقرير السنوي
للعام األكاديمي ٢٠١٧- ٢٠١٨

21

برامج التدريب العملي

توفر برامج التدريب العملي للطالب فرصة الحصول على خبرة مهنية قيمة عبر محاكاة بيئة العمل خالل دراستهم بالكلية، كما 
تساعد الطالب في اكتساب مهارات مهنية تزيد من فرصهم التوظيفية خالل

استكشافهم للخيارات المتاحة في المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة. وقد شهد هذا العام التحاق 51 طالًبا في برامج 
التدريب بمؤسسات الدولة، مثل بنك قطر الوطني، ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، ومؤسسة حمد الطبية. 

أنشطة مجتمعات التعلم

تم تطوير مجتمع تعلم مصغر في مقرري إدارة المشتريات وإدارة المواد، حيث ُطلب من الطالب جمع معلومات حول المقررين من 
شركة واحدة. وعند إرسال استبيان للتعرف على آراء ومالحظات الطالب حول ذلك النشاط، اتفق غالبية الطالب على أن النشاط 

أسهم في زيادة قدرتهم على استيعاب مفاهيم المقررات وربط الشق النظري بالعملي.

الرعاية األاكديمية

يزود برنامج الرعاية األكاديمية الطالب بفرصة الدراسة في الكلية تحت رعاية المؤسسات أو الشركات التي يعملون بها حالًيا أو 
التي سينضمون إليها في المستقبل. وتوفر بعض المؤسسات والشركات رعاية لموظفيها تصل إلى عامين بعيًدا عن العمل 

للتفرغ للدارسة والحصول على الدرجة العلمية. وقد بلغ إجمالي عدد الطالب الذين تشملهم الرعاية االكاديمية بالكلية هذا العام 
862 طالًبا مبتعثين من قبل 31 مؤسسة عامة وخاصة.

إنجازات الطالب والتخرج

تخرج الفوجين الخامس والسادس من برنامج “إعداد المعلم المساعد في الطفولة المبكرة”

احتفلت كلية المجتمع بتخرج الفوجين الخامس والسادس من برنامج “إعداد المعلم المساعد في الطفولة المبكرة” بتاريخ 13 
نوفمبر 2017، تحت رعاية وبحضور سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي. وقد شهد هذا العام 

تخريج 104 طالبة وحصولهن على شهادة المعلم المساعد في الطفولة المبكرة.

حفل تخرج الدفعة السابعة

احتفلت كلية المجتمع في قطر، في 14 مايو 2018، بتخريج الدفعة السابعة من طالبها وطالباتها برعاية وحضور معالي الشيخ 
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد ارتفع عدد الخريجين هذا العام ليصل إلى 777 خريًجا 

وخريجة، من بينهم أول دفعة من خريجي برنامج الفنون المسرحية، وهي أكبر دفعة تقوم الكلية بتخريجها منذ تأسيسها.
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علي محمد أحمد مثنى السبعه

مريم عمر المناعي

أشواق سيف حمد الغافريه

دعاء سمير عورتاني

 العنود علي آل ثاني

الخريجون المتميزون معدل تراكمي 4.00
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شلك 5: نمو إجمالي عدد خريجي اللكية 

شلك 4: الدرجات العلمية الممنوحة خالل العام األاكديمي 2018-2017 

جدول 1: الحاصلون على مرتبة الشرف

الدرجة العلمية /

المعدل التراكمي

مرتبة التقدير 
٤.٠٠

مرتبة 
الشرف 
األعلى

٣ – ٣.٩٩.8٠

مرتبة الشرف 
العالي

٣.٦٠ – ٣.٧٩

مرتبة 
الشرف

٣.٣٥ – ٣.٥٩
المجموع

النسبة 
المئوية 

للخريجين 
)العدد 

)٧٧٧ الطالباتالطالبالطالباتالطالبالطالباتالطالبالطالباتالطالب

 الدبلوم المشارك في اآلداب –
اللغة اإلنجليزية

٠٠34١١١9١9% ٢.4

 الدبلوم المشارك في اآلداب –
اللغة العربية

١٠١4٢95١94١% 5.3

١٠.3 %٠٢١٢١٠١3١6١٠١٧٨٠ الدبلوم المشارك في اإلدارة العامة

 الدبلوم المشارك في إدارة
المعلومات الصحية

٠ %٠٠٠٠٠٢٠٠٢.3

٠.١ %٠٠٠٠٠٠٠١١الدبلوم المشارك في العلوم

 الدبلوم المشارك في تقنية
المعلومات

٠١٠3٠٢١4١ %١١.4

4.9 %٠١٢44٧9١١3٨بكالوريوس اإلدارة العامة

٢5 %١9٢ 5435٧٨٧اإلجمالي
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إن التواصل وإثراء خبرات الطالب هما جانبان رئيسيان للحياة الطالبية في كلية المجتمع في 

قطر. وتقدم الكلية خدمات تدعم وتعزز التعلم والتطور الذاتي، بما في ذلك خدمات ذوي 

االحتياجات الخاصة. ونظًرا ألن التنمية الشخصية والتعلم ال يقتصران على الفصول الدراسية، 

يكتسب الطالب ثقافة متنوعة من خالل خدمات دمج األنشطة المصاحبة للمناهج واألنشطة 

اإلضافية خارج قاعات الدراسة.  

شؤون
الطالب

وتحرص الكلية دائًما على توفير الخدمات األساسية والضرورية لنجاح الطالب بدًءا من 
التسجيل بالكلية وحتى التخرج. وفي ضوء التقدم الذي تشهده الكلية والتزايد المستمر 

في أعداد الطالب، يسعى قسم الشؤون الطالبية، عبر وحداتها اإلدارية المختلفة، إلى 
التغلب على تحديات الحفاظ على جودة الرعاية واالهتمام لما يزيد على 5000 طالب 

وطالبة مسجلين في برامج الكلية المختلفة. 

خدمات دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

تقدم الكلية خدمات الدعم وفًقا للقانون رقم )2( لسنة 2004 بشأن ذوي االحتياجات 
الخاصة، والمادة 49 من دستور دولة قطر. ويسعى مكتب خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

في الكلية إلى ضمان مشاركة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في كافة األنشطة 
التعليمية والالصفية، لذا يقدم المكتب خدمات القراءة والكتابة والتكنولوجيا السمعية، 

والترجمة الفورية، وتدوين المالحظات، ومعدات تكنولوجيا التكيف، والمختبرات، وغيرها 
من الخدمات للطالب من ذوي االحتياجات الجسدية الخاصة مثل ضعف السمع والبصر أو 

الطالب الذين يستخدمون الكراسي المتحركة. كما يتم منح هؤالء الطالب وقًتا إضافًيا 
ونماذج معدلة في االختبارات بالتنسيق مع عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر. 

فضاًل عن ذلك، ُيخصص للطالب من مستخدمي الكراسي المتحركة أو الذين يعانون من 
عجز جسدي طويل األمد أرصفة منحدرة وأبواب أوتوماتيكية ومصاعد، ومقاعد واسعة، 

ودورات مياه خاصة ومواقف خاصة للسيارات. وقد قدم المكتب خدماته هذا العام لعدد 
67 من طالب الكلية من ذوي االحتياجات الخاصة )32 طالب – 35 طالبة(.
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لقاءات تعريفية

لقاء تعريفي للطالب القطريين المتضررين من الحصار

عقدت كلية المجتمع 3 لقاءات تعريفية خالل أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام 2017 مع الطلبة القطريين المتضررين من 
الحصار بحضور الدكتور عبدالله هزايمة، عميد الكلية، والعمداء المساعدين، ورؤساء األقسام األكاديمية. وتم قبول 25 من 

الطالب المتضررين في الكلية.

لقاء تعريفي لبرنامج »إدارة الحدود« 

نظمت كلية المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك في 15 مايو 2018 لقاًء تعريفًيا لموظفي الجمارك المرشحين 
لدراسة بكالوريوس إدارة الحدود، وذلك في إطار التجهيز لبدء البرنامج الدراسي في سبتمبر المقبل، والمرشح له أربعون 

من موظفي الهيئة.

وُيعد برنامج البكالوريوس إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي عقدتها الكلية مع الهيئة العامة للجمارك من جهة ومركز دراسات 
الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستورت في استراليا من جهة أخرى بهدف تعزيز الشراكة بينهم، وتبادل الخبرات وتوفير 

أعضاء هيئة التدريس والمناهج الخاصة ببرنامج بكالوريوس »إدارة الحدود«، مما يسهم في صقل مهارات الكفاءات الوطنية 
العاملة في هذا المجال.

أبرز اإلنجازات

زيادة الكادر اإلداري لتغطية طلبات الدعم الصباحية والمسائية، وتوفير خدمات فعالة لجميع الطالب  •

إدخال تحسينات على برنامج اإلرشاد األكاديمي لطالب السنة األولى  •

تعزيز البرنامج التعريفي اإللزامي للطالب الجدد المنضمين لمركز اللغة اإلنجليزية وبرامج المستوى الجامعي  •

تطوير خطة فعالة لإلرشاد األكاديمي كجزء من مقرر مهارات الطالب الجامعي )EDUC 1300( لضمان تزويد طالب   •
السنة األولى بخبرات قيمة
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فعاليات التطوير المهني

ورشة عمل »تحديات القيادة«
22 فبراير – 5 أبريل 2018

عقدت كلية المجتمع ورشة عمل »تحديات القيادة« ضمن برنامج 
القيادة الذي أطلقه قسم الشؤون الطالبية بالكلية لتكون مصدر 

إلهام لطالب الكلية ولمساعدتهم على تنمية المهارات الالزمة 
لمواجهة تحديات القيادة والتغلب عليها. قدم ورشة العمل األستاذ 

جيمس هيرست، المدرب المعتمد من سان دييجو. وفي ختام 
البرنامج، تم منح الطالب الذين أكملوا ورشة العمل شهادة من كل 

من جامعة سان دييجو وكلية المجتمع. 

وتضمن المنهج األساسي للورشة 7 عناصر، من بينها 5 نماذج 
مستقلة تركز خصيًصا على كل من الممارسات الخمسة للقيادة 

النموذجية، حيث يصف كل نموذج إحدى الممارسات ويراجع بنود 
مخزون ممارسات القيادة ذات الصلة بتلك الممارسة، ثم ينتهي 

بتقديم تقنيات تتطلب من المشاركين التفكير في كيفية تطبيق ما 
تعلموه للتغلب على تحٍد يواجهونه حالًيا.

معرض الجامعات البريطانية
12 مارس 2018

نظمت كلية المجتمع، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، 
معرض الجامعات البريطانية بمشاركة 15 جامعة بريطانية من نخبة 
الجامعات العريقة والمعترف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم 

العالي في قطر.

وجاء تنظيم المعرض بهدف منح طلبة الكلية الذين يرغبون في 
استكمال درجة البكالوريوس بالخارج فرصة يطلعون من خاللها على 

أهم التخصصات والبرامج األكاديمية التي تطرحها تلك الجامعات 
والتعريف بشروط ومتطلبات القبول والتسجيل بها ليختاروا المسار 
التعليمي األمثل لمستقبلهم الجامعي. وقد فتح المعرض أبوابه 
أيًضا لطالب الثانوية العامة الذين يرغبون في استكشاف فرص 

التعليم الجامعي التي يمكنهم االستفادة منها في المستقبل.

ورشة عمل تحديات القيادة

معرض الجامعات البريطانية

معرض الجامعات البريطانية
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الفعاليات واألنشطة الطالبية

اليوم العالمي للغة العربية
3 ديسمبر 2017 

احتفلت كلية المجتمع باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار 
»لغتي .. ثقافتي« بمجموعة من الفعاليات واألنشطة المختلفة 

التي أقامها أعضاء هيئة التدريس والطالب. وقد شهدت 
الفعالية، التي امتدت على مدار اليوم، مشاركة لفيف من الخبراء 

والمتخصصين في اللغة العربية، وإقامة عدد من األنشطة 
والمسابقات وعرض مسرحي.

اليوم الوطني للدولة
12 ديسمبر 2017

احتفلت الكلية باليوم الوطني للدولة، الذي ُعقد هذا العام تحت 
شعار »أبشروا بالعز والخير«، من خالل سلسلة من األنشطة 

والفعاليات التثقيفية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز الحس 
الوطني واالنتماء لدى النشء وتوعيتهم بدورهم في تحقيق 

االكتفاء الذاتي لدولة قطر واإلسهام في رفعة الوطن.

مسابقة هواوي لمهارات تقنية المعلومات واالتصاالت
23 ديسمبر 2017

شارك وفد من برنامج تقنية المعلومات بالكلية في نهائيات 
مسابقة مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت العالمية لعام 2017 

التي نظمتها شركة »هواوي« بمقرها في الصين. ومثلت الكلية 
في المسابقة الطالبة فاطمة الزهراء جمال حريم، التي حصدت 
المركز األول في التصفيات التمهيدية على المستوى الوطني.

اليوم الرياضي للدولة
13 فبراير 2018

أقامت الكلية مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية والترفيهية 
التي تناسب جميع أفراد األسرة احتفااًل باليوم الرياضي للدولة. 

وقد جاءت األنشطة، التي نظمتها الكلية بالمؤسسة العامة للحي 
الثقافي )كتارا(، لتؤكد على أهمية الصحة ونشر ثقافة الحفاظ على 

اللياقة البدنية.

اليوم العالمي للمرأة
8 مارس 2018

عقدت الكلية مجموعة من الجلسات الحوارية تحت شعار »كوني 
قوية.. كوني قيادية« احتفااًل باليوم العالمي للمرأة. وقد ركزت 

محاور تلك الجلسات على االحتفاء بالمرأة ودورها الحيوي في تعزيز 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في الدولة.

اليوم العالمي للغة العربية

اليوم الوطني للدولة

اليوم الوطني للدولة

اليوم الرياضي للدولة

اليوم الرياضي للدولة
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اليوم العالمي للمسرح
28 مارس 2018

نظم قسم الفنون المسرحية بالكلية ندوة حول المسرح والمجتمع 
القطري، وذلك ضمن احتفال الكلية باليوم العالمي للمسرح. شارك 

في الندوة األستاذ موسى زينل والفنان غانم السليطي، وأدارها 
الدكتور سعيد الناجي منسق برنامج الفنون المسرحية بالكلية. 

وتناولت الندوة أهم المحطات البارزة في المسرح القطري.

معرض الغذاء الصحي
2 أبريل 2018

نظمت كلية المجتمع، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة 
الشؤون الزراعية، معرًضا للغذاء الصحي في ساحة المنتج الزراعي 
المحلي )المزروعة( تحت شعار »شباب واٍع .. لصحة أفضل«، على 

مدار يومين متتاليين.

»لم الشمل« الثاني لخريجي وخريجات اللكية
15 أبريل 2018

نظم مكتب شؤون الخريجين حفل »لم الشمل« الثاني لخريجي 
وخريجات الكلية بمبنيي لوسيل للطالب والطالبات. ومنحت الكلية 

جائزة الخريج المتميز لهذا العام للشيخة العنود بنت علي بن فالح آل 
ثاني، التي قام بتكريمها معالي رئيس الوزراء لتفوقها األكاديمي 
ومشاركتها في تنظيم العديد من الفعاليات الخيرية لصالح أطفال 

سوريا والصومال.

اليوم العالمي للمسرح

اليوم العالمي للمسرح

معرض الغذاء الصحي
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برامج التنمية الطالبية

األندية والمنظمات الطالبية

تجعل األنشطة واألندية المعنية بالطالب الحياة 
الطالبية في الكلية أكثر إثراًء وتلبيًة لتطلعات 

الطالب. وقد شهد هذا العام انضمام أعضاء فاعلين 
وناشطين للنوادي الطالبية المختلفة بالكلية:

فريق المناظرات باللغة العربية  •
نادي الفنون  •

نادي إدارة األعمال  •
نادي المحادثة باللغة اإلنجليزية  •

نادي البيئة  •
نادي تقنية المعلومات   •

نادي التغذية   •
الحكومة الطالبية  •

نادي المسرح  •
نادي اليوجا   •

مركز التعلم والمشاركة المدنية

يسعى مركز التعلم والمشاركة المدنية إلى تعزيز 
مهارات وقدرات الطالب ليصبحوا قادة قادرين على 
اإلسهام بإيجابية في نهضة المجتمع والعالم أجمع. 

وقد حرص المركز على تصميم برامجه المتنوعة، 
التي تتضمن مجتمعات التعلم والدراسات الدولية 

وبرنامج التميز والتعلم عبر الخدمة المجتمعية، 
على نحو يمكن كل طالب وطالبة من استكشاف 

اهتماماتهم ومواهبهم ومواطن قوتهم بينما 
يطورون مهاراتهم ومفاهيمهم حول القيادة 

والمواطنة الفعالة.
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موارد
 التدريس
والتعلم

المكتبة
تواصل المكتبة تسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
والطالب إلى قواعد البيانات باللغتين العربية واإلنجليزية والموارد 

اإللكترونية المتوفرة في مكتبة قطر الوطنية.

جدول 2: المجموعات المتوفرة بالمكتبة

تصنيف 
المجموعة

العام األكاديمي 
 ٢٠١8-٢٠١٧

)لوسيل طالبات(

العام األكاديمي 
٢٠١8-٢٠١٧

)لوسيل طالب(

١6١6الدوريات

الكتب باللغة 
العربية

٢,١٨٠١,64٢

الكتب باللغة 
اإلنجليزية / 

واللغات األجنبية 
األخرى

4,6٧١4,١63

الكتب 
اإللكترونية

مجموعة مكتبة 
قطر الوطنية

مجموعة مكتبة 
قطر الوطنية

المجالت 
اإللكترونية

مجموعة جامعة 
حمد بن خليفة

مجموعة جامعة 
حمد بن خليفة

سلسلة المحاضرات العلمية

واصلت المكتبة سلسلة المحاضرات العلمية التي تقدمها لطالب 
الكلية في صورة “ندوات ثقافية” للعام الثاني، حيث يقدم أعضاء 

هيئة التدريس بكلية المجتمع واألساتذة المحليين محاضرات 
مختلفة في مجاالت اهتماماتهم العلمية. 
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7 نوفمبر 2017
“المعلومة كمورد استراتيجي في ظل اقتصاديات المعرفة”، 

د. إبراهيم مقبول )أستاذ، قسم إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر(

28 نوفمبر 2017
“الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس دولة قطر 

الحديثة”، د. غادة موسى )أستاذ، قسم العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية(

5 ديسمبر 2017
“األزمة الخليجية”، أ. كارول الفرتي )أستاذ، مركز اللغة اإلنجليزية(

2 يناير 2018
“هندسة الفضاء وديناميكيته بين دالئل العلوم الرياضية 

وآيات القرآن”، د. فيصل بن عده )أستاذ، قسم الرياضيات 
والعلوم(. بمشاركة سعادة الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، 

رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك.

6 فبراير 2018
“االحتياجات التربوية وحصار دولة قطر”، د. أيمن عليان )أستاذ، 

قسم اللغات واآلداب(

3 أبريل 2018
“عناصر المزاج الشخصي الستة عشر، وتأثيراتها على إدارة 
الفصول الدراسية”، د. صباح السلمان )أستاذ، مركز اللغة 

اإلنجليزية(

8 أبريل 2018
“يوم الكتاب”، شهدت الفعالية عرض حي للكتب وإقامة كافيه 

المكتبة وعرض فيلم سينمائي بعنوان 
حب الكتب: قصة من سراييفو”

9 مايو 2018
“األمومة )إجبار أم اختيار(”، د. أسماء معيكل )أستاذ، قسم 

اللغات واآلداب(

5 يونيو 2018
“االستشراق والمستشرقون”، د. سالم الشوافي )أستاذ، 

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية(
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مركز تكنولوجيا التعليم والتعلم

أنشأت كلية المجتمع مركز تكنولوجيا التعليم والتعلم بهدف تعزيز استخدام 
التكنولوجيا التعليمية في جميع مباني الكلية. ويوفر المركز لجميع أعضاء 

هيئة التدريس والموظفين والطالب مختلف الخدمات والتدريب باستخدام 
أحدث التقنيات لتمكينهم من إثراء معارفهم واالستفادة من استخدام 

التقنيات الحالية والناشئة في تطوير أساليبهم التعليمية. وقد شهد المركز 
في عامه األول طلًبا متزايًدا على الدورات التدريبية التي يقدمها، باإلضافة 

إلى تلقي طلبات لتقديم المزيد من الدورات التدريبية المتقدمة.

شلك 6: الدورات التدريبية التي قدمها المركز 2018-2017

شلك 7: عدد المشاركين في مختلف الدورات التدريبية



 التقرير السنوي
للعام األكاديمي ٢٠١٧- ٢٠١٨

35



 التقرير السنوي
للعام األكاديمي ٢٠١٧- ٢٠١٨

36



 التقرير السنوي
للعام األكاديمي ٢٠١٧- ٢٠١٨

37

مكتب البحث العلمي واألاكديمي

تم تأسيس مكتب البحث العلمي واألكاديمي بالكلية في عام 2013 بهدف تشجيع األبحاث 

األكاديمية والعلمية التي يقوم بها الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل توفير الفرص للطالب 

وأعضاء هيئة التدريس إلجراء األبحاث التعاونية وتمويل األبحاث من خالل المنح وتنسيق ورش 

العمل الطالبية ذات الصلة باألبحاث. وقد قام المكتب منذ تأسيسه وحتى العام األكاديمي الحالي 

بدعم 16 مشروًعا بحثًيا شارك فيها 33 من الطالب بالتعاون مع 15 من أعضاء هيئة التدريس.

أبحاث الطالب والمنح الدراسية

توفر المنح البحثية الطالبية، التي يرعاها مكتب البحث العلمي واألكاديمي، للطالب فرصة 
المشاركة في أبحاث عملية نشطة، وتقديم عروض في المؤتمرات، والنشر األكاديمي. 

ويجب أن يلبي مقترح البحث وموضوعه وخطة البحث المعايير الرئيسية األربعة: 1( الفائدة 
التعليمية لطالب كلية المجتمع القائمين بالبحث، 2( تعزيز ثقافة البحث العلمي في قطر 

والمنطقة والعالم، 3( الجدارة الفكرية، 4( خطة إشراف واضحة. أتم الطالب هذا العام أربعة 
مشروعات بحثية تحت إشراف أعضاء من هيئة التدريس بالكلية.

 األبحاث
و المنح
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جدول 3: الدورة السنوية الخامسة للمنح البحثية الطالبية )2018-2017(

المشرفون من هيئة التدريسالباحثون من الطالبموضوع البحث

تطبيق نظام المعلومات الصحية واستخدامه بين 
الموظفين الطبيين وغير الطبيين في مراكز الرعاية 

الصحية القطرية

سعيد آل صميخ
جاسم العبيدلي

د. إبراهيم مقبول
إدارة األعمال

العمالة الوافدة غير الماهرة في قطر: التحديات 
وتطور السياسات

علي السهل
سعود جابر

أ. كارول الفرتي
مركز اللغة اإلنجليزية

الليبرالية الجديدة والرسوم المتحركة الحديثة من 
منظور قطري

عائشة المسند
خديجة بكايف

أ. إدوارد سانتورو
اللغات واآلداب

آثار تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الرضا الوظيفي 
وااللتزام التنظيمي في المؤسسات التعليمية

سارة البلوشي
خلود اليافعي

د. ميالد سالم
إدارة األعمال

أبحاث هيئة التدريس والمنح األاكديمية

يتميز أعضاء هيئة التدريس في الكلية بسمعة طيبة في األوساط األكاديمية المحلية والدولية لمساهماتهم العلمية في مجاالت 
تخصصهم وخبرتهم. وتواصل الكلية تشجيع أعضاء هيئة التدريس ودعمهم لنشر أبحاثهم، وتقديم عروض حولها، وعرض نتائجهم 

البحثية.

 شلك 8: المساهمات البحثية ألعضاء هيئة التدريس
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المؤتمرات والندوات العلمية

حوار المجتمع

دشنت الكلية سلسلة ندوات حوارية تحت عنوان »حوار المجتمع« 
لمناقشة القضايا الحيوية التي تمس المجتمع القطري، حيث عقدت 
الكلية ثالث ندوات خالل الفترة من 31 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2017.

الحصار من منظور تاريخي
٣١ أكتوبر ٢٠١٧

تناولت الندوة لمحة عن العالقات الخليجية القطرية، وحصار دولة 
قطر في التاريخ الحديث، وأسباب الحصار وسبل مواجهته تاريخًيا.

اإلعالم وأثره في األزمة الخليجية
١٤ نوفمبر ٢٠١٧

ناقشت الندوة دور اإلعالم في األزمة الخليجية والحصار الجائر الذي 
تتعرض له دولة قطر وكيف نجح اإلعالم القطري في التعامل مع 

األزمة بمهنية ووضوح رؤية وموضوعية في الطرح اإلعالمي.

قضايا التعليم في ظل الحصار
٢٢ نوفمبر ٢٠١٧

بحثت الندوة التحديات التي واجهت قطاع التعليم في ظل الحصار 
عبر محورين رئيسيين: دور دولة قطر في النهوض بالتعليم خليجًيا، 

وانتهاكات حصار قطر لحق التعليم.

الندوة األولى للعلوم والتكنولوجيا - تأثير العلوم 
على التنمية المستدامة في قطر

٦ مارس ٢٠١8

ركزت الندوة على استكشاف الحدود المتعلقة بالمجاالت البحثية 
للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خالل تقديم عروض 

رئيسية ودراسات تتعلق بتلك المجاالت وتطبيقاتها الناشئة. وقد 
استضافت الندوة كوكبة من العلماء والباحثين:

الدكتور عصام عبد العليم، العالم بمعهد قطر لبحوث العلوم   •
والتكنولوجيا واألستاذ المساعد بجامعة حمد بن خليفة

الدكتور محمد الدوراني، رئيس قسم تقنية المعلومات في   •
كلية المجتمع في قطر

الدكتور أالن ميهوتي، جامعة كازان االتحادية بروسيا  •

قضايا التعليم في ظل الحصار

الندوة األولى للعلوم والتكنولوجيا

حوار المجتمع 

اإلعالم وأثره في األزمة الخليجية

الندوة األولى للعلوم والتكنولوجيا
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الدكتور فيصل بن عدة، األستاذ المشارك بقسم الرياضيات   •
والعلوم بكلية المجتمع في قطر

الدكتور عصام حجي، عالم الفلك والفيزياء الفلكية في كلية   •
فيتربي للهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا

الدكتور زياد حجازي، رئيس قسم طب األطفال بجامعة وايل   •
كورنيل ومدير مركز القلب بمركز سدرة للطب والبحوث

الدكتور قتيبة ملوحي، األستاذ بقسم علوم الحاسوب   •
والهندسة بجامعة قطر

الدكتور ياسر الحميدي، مدير برنامج إثراء الهندسة بجامعة   •
تكساس في قطر

محاضرات الرئيس 
١١ مارس ٢٠١8

دشنت الكلية سلسلة محاضرات الرئيس لعام 2018. وقد شرفت 
المحاضرة األولى باستضافة سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز 

الكواري، وزير الدولة ومرشح دولة قطر السابق لمنصب المدير العام 
لمنظمة »اليونسكو« في لقاء بعنوان »على قدر أهل العزم .. د. 

حمد الكواري أنموذًجا«.

مؤتمر تيدإكس لكية المجتمع
٣١ مارس ٢٠١8

أقيمت النسخة األولى من مؤتمر تيدإكس كلية المجتمع تحت 
شعار »نبني جسوًرا “. وأشرف على تنظيم المؤتمر مجموعة من 

منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

شارك في المؤتمر ثالثة عشر متحدًثا من الخبراء وأصحاب الفكر 
والقصص الملهمة في مختلف المجاالت الحياتية والعملية، ضمن 
ثالث فقرات، حيث عرض كل من د. إبراهيم النعيمي وجاكلين بيرد 

وسارة انكبين وكيري سوك خطاباتهم في الفقرة األولى. بينما 
شارك المخترع القطري محمد الجفيري، وعقيل أحمد، والبروفيسور 

ماريوس كاتسيولودس، ومفيد أحمد، ود. مايكل كينج، وعائشة 
الكواري في الفقرة الثانية من المؤتمر. في حين أختتم برنامج 

المؤتمر بثالثة خطابات ملهمة قدمها كل من روهيت باسي، ود. 
راضي أبوالحسن، وأحمد المعاضيد.

المؤتمر الدولي األول إلدارة األعمال - االقتصاد 
المعرفي التنافسي في قطر: التحديات والفرص

٣-٤ أبريل

نظمت الكلية المؤتمر الدولي األول إلدارة األعمال على مدار 
يومين، تحت شعار »االقتصاد المعرفي التنافسي في قطر: 

اليوم العلمي للكية المجتمع في قطر 

محاضرات الرئيس

محاضرات الرئيس

مؤتمر تيدإكس لكية المجتمع
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التحديات والفرص«. استعرض المؤتمر مدى فعالية االبتكارات 
القطرية القائمة على المعرفة واستكشف الفرص المستقبلية 

والتحديات بهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومفيدة لصانعي القرار 
في دولة قطر. وقد شرفت الكلية باستضافة سعادة الدكتور صالح 
بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي واإلحصاء، وسعادة الدكتور 

إبراهيم اإلبراهيم المستشار االقتصادي لسمو األمير بالديوان 
األميري، كمتحدثين رئيسيين بالمؤتمر.

 شهدت فعاليات اليوم األول انعقاد 14 جلسة ناقشت عدًدا من 
األوراق البحثية في كافة مجاالت االقتصاد القائم على المعرفة بما 

في ذلك جميع المجاالت الفرعية والموضوعات ذات الصلة في 
االقتصاد، والمحاسبة، والمالية، والتسويق، واإلدارة، وأخالقيات 

العمل. 

وشملت قائمة المتحدثين في اليوم الثاني من المؤتمر الدكتور 
فارابراساد الخبير في قطاع العلوم التطبيقية في سنغافورة، 
والدكتور شاهد يوسف رئيس الخبراء االقتصاديين في مؤتمر 
»حوار التنمية« في كلية إدارة األعمال بجامعة جورج واشنطن، 

والدكتور جورما روتي الرئيس التنفيذي إلدارة الصناعات اإلبداعية 
في هيلسنكي بفنلندا.

الملتقى الدولي السنوي الثالث للتعلم والمشاركة 
المدنية 

١٧ أبريل ٢٠١8

نظمت كلية المجتمع الملتقى الدولي السنوي الثالث للتعلم 
والمشاركة المدنية تحت شعار »المضي قدًما نحو المستقبل: 

القيادة والعمل والمسؤولية االجتماعية«، بمشاركة خبراء وباحثين 
محليين ودوليين في مجال التعليم والعمل االجتماعي.

شهد الملتقى حضور األستاذة توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة 
على جائزة نوبل للسالم، التي أكدت على أن كيفية خلق شبكات 

العمل المجتمعي وتنمية المسؤولية االجتماعية هو سؤال اليوم 
وتحدي الغد أمام مجتمعاتنا.

وتطرقت األستاذة صباح الهيدوس، المدير التنفيذي لمؤسسة 
صلتك، إلى المبادرات المجتمعية ودورها في تمكين الشباب 
العربي من خالل عرض قصص عدد من الشباب العربي الذين 

ساعدتهم مؤسسة صلتك في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

من جانبها قالت األستاذة أمال المناعي، الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، إن دولة قطر موقفها 

واضح من العنف والتمييز حيث وقعت على العديد من االتفاقيات 
المناهضة للتمييز ضد المرأة.

أما األستاذة موزه آل إسحاق، الكاتبة الصحفية، فتحدثت عن أهمية 
الوعي والمسؤولية االجتماعية والمجتمعية ودور اإلعالم من 

خالل عرض تجربتها الشخصية، وكيف استطاعت توظيف الجانب 
األكاديمي والعملي بداية من العمل في عدد من مؤسسات 

المجتمع المدني والعمل التطوعي والمراكز الشبابية.

المؤتمر الدولي األول إلدارة األعمال

الملتقى الدولي السنوي الثالث للتعلم والمشاركة المدنية

المؤتمر الدولي األول إلدارة األعمال
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الجلسات الحوارية:

 الجلسة األولى: قيادة المسؤولية االجتماعية من النظرية إلى التطبيق، ومن 
التطبيق إلى النظرية

السيد/ يوسف عبد الله ربيع، مدير العمليات بشركة قطر للبتروكيماويات  •

السيد/ خالد محمد مفتاح، عضو هيئة التدريس بكلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر  •

الدكتور/ علي المستريحي، أستاذ مساعد بمعهد الدوحة للدراسات العليا  •

الجلسة الثانية: فتح اآلفاق للفرص الجديدة

الدكتور/ مايكل كينج، رئيس مركز اللغة اإلنجليزية بكلية المجتمع  •

األستاذة/ هيذر ستيوارت، عضو هيئة تدريس بمركز اللغة اإلنجليزية  •

األستاذ/ توماس هودجسون، عضو هيئة تدريس بمركز اللغة اإلنجليزية  •

األستاذ/ أنس قباني، عضو هيئة تدريس بمركز اللغة اإلنجليزية  •

األستاذة/ منى كحلة، عضو هيئة تدريس بمركز اللغة اإلنجليزية  •

األستاذ/ ناثانيال شيل، عضو هيئة تدريس بقسم اللغات واآلداب  •

العروض التقديمية:

»مجتمعات التعلم لتعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة«، األستاذة/ ماريسا آر. شليسينجر، عميد مساعد   •
للشؤون األكاديمية بكلية المجتمع في جوتمان، نيويورك

»الشراكات الثنائية كإطار عمل لتعزيز المشاركة المدنية وخدمة المجتمع«، الدكتور/ أرثر تايلر، المستشار   •
الفخري في كلية سيتي كوليدج بسان فرانسيسكو، والدكتورة/ فيرجينيا باراس، الرئيس الفخري في كلية 

سيتي كوليدج بسان فرانسيسكو

جلسة حوارية بعنوان »التحديات المعاصرة في مجال األمن السيبراني«
٢٣ مايو ٢٠١8

نظمت كلية المجتمع، بالتعاون مع السفارة األمريكية بالدوحة، ندوة حول التحديات المعاصرة في مجال األمن 
السيبراني. حضر الجلسة عميد الكلية الدكتور عبد الله هزايمة والسيدة كريمة داوود الملحق الثقافي بالسفارة 

األمريكية في قطر وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطالب، إضافة إلى ممثلين عن رابطة التبادل 
الثقافي القطري األمريكي.
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تم توظيف أعضاء جدد في هيئة التدريس بدوام كامل وأعضاء إضافيين مؤقتين لمواكبة الزيادة في عدد 
المقررات المطروحة والدرجات العلمية الجديدة على مستوى الكلية. وقد تم تخصيص عدد كبير من أعضاء هيئة 

التدريس الجدد لتدريس مقررات مسار اللغة العربية في برامج الدبلوم المشارك والبكالوريوس في أقسام إدارة 
األعمال وعلوم الكمبيوتر، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، وأقسام إدارة القوى العاملة. وبينما تمت االستعانة 

بعدد محدود من أعضاء هيئة التدريس الجدد بدوام كامل من الخارج، تم استقطاب غالبية أعضاء الهيئة الذين 
يعملون بصورة مؤقتة من القطاع الخاص المحلي ومؤسسات التعليم العالي المحلية، مثل جامعة قطر. 

بصورة عامة، تؤمن كلية المجتمع بأن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يقدم تجربة وخبرة فريدتين لتعزيز عملية 
تعلم طالبنا في الفصول الدراسية وخارجها. 

نظرة عامة على أعضاء هيئة التدريس
شكل ٩: تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس

 شؤون أعضاء
هيئة التدريس

١

٤

٤٣

١

٣٢ ٩

٢

٩

٢
١١

١

٥

٣

١ ١

١ ١

١

٢
٩
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١
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٢

١
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شلك 10: مؤهالت أعضاء هيئة التدريس

شلك 11: نمو أعداد أعضاء هيئة التدريس

منتدبون من كلية 
المجتمع في 

هيوستن

متعاقدون مع 
كلية المجتمع 

في قطر
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شلك 12: أعضاء هيئة التدريس المؤقتون حسب القسم

جائزة األداء المتميز ألعضاء هيئة التدريس بدوام اكمل

أطلقت كلية المجتمع جائزة األداء المتميز ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في شهر سبتمبر 2017 بتشكيل لجنة تحكيم تركز 
دورها في مهمتين رئيسيتين:

وضع معايير التقييم وتحديد مراحل عملية االختيار  .1

اختيار الفائز بالجائزة للعام األكاديمي 2018-2017  .2

وقد نظرت لجنة التحكيم في كيفية تلبية المرشحين الثمانية الذين مثلوا األقسام األكاديمية المختلفة بالكلية لعشر معايير 
أساسية، تضمنت التفاعل الفعال مع الطالب، ومهارات التواصل، ومعدل االستبقاء، وحث الطالب على التعلم النشط، واستخدام 

معايير يمكن قياسها، والربط الناجح بين التعليم والتعلم، والدعم الفعال للكلية وخطتها االستراتيجية.

وقع اختيار اللجنة، بعد استيفاء اإلجراءات الالزمة، على األستاذ/ توماس أندرو هودجسون من مركز اللغة اإلنجليزية كأول فائز 
بجائزة األداء المتميز ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل 2017-2018. وقد جاء اختيار األستاذ/ توماس هودجسون في ضوء تشجعيه 

المستمر للطالب على التعلم والمشاركة في الصف الدراسي مما يمكنهم من تحقيق التفوق األكاديمي ويكسبهم الثقة كجزء 
من المجتمع األكاديمي.

إن االلتزام المستمر بخدمة المجتمع والمشاركة واالتصال المفتوح يشكل أحد أهم الجوانب الحيوية التي تضفيها الكلية على 
الطالب عبر خريجيها. ويسعي جميع منتسبي الكلية من إدارة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب بجهود صادقة كقوى إيجابية 

في التنمية االجتماعية للمجتمع القطري.

إدارة المعلومات الصحية

الفنون المسرحية

الطفولة المبكرة

اإلدارة العامة

تقنية المعلومات

الهندسة التكنولوجية

الرياضيات والعلوم

العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اللغات واآلداب

إدارة األعمال و علوم الكمبيوتر
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 عالقات
 المجتمع
إن االلتزام المستمر بخدمة المجتمع والمشاركة 

واالتصال المفتوح يشكل أحد أهم الجوانب الحيوية 
التي تضفيها الكلية على الطالب عبر خريجيها. ويسعي 

جميع منتسبي الكلية من إدارة وأعضاء هيئة تدريس 
وموظفين وطالب بجهود صادقة كقوى إيجابية في 

التنمية االجتماعية للمجتمع القطري.

مكتب عالقات الخريجين

يحرص مكتب عالقات الخريجين، الذي يسعى إلى 
إبقاء الخريجين على تواصل مع الكلية وعلى دراية 

بأخبار الكلية وأنشطتها، على التواصل مع ما يزيد على 
1300 من خريجي الكلية عن طريق البريد اإللكتروني 

والرسائل النصية وعبر حساب خريجي كلية المجتمع على 
موقع “لينكد إن”. وقد قام المكتب بتنظيم حفل “لم 

الشمل” الثاني لخريجي وخريجات الكلية في شهر أبريل 
2018، حيث منحت الكلية جائزة الخريج المتميز لهذا العام 

للشيخة العنود بنت علي بن فالح آل ثاني.

الخدمة المجتمعية

شهدت الكلية عاًما حافاًل بالفعاليات المثمرة في مجال 
تنمية المجتمع التي نظمتها قطاعات وأقسام الكلية 
المختلفة، والتي ال تثري خبرات التعلم لدى الطالب 

وفرص توفير الخدمات ألعضاء هيئة التدريس فحسب، 
بل وتعزز التزام الكلية الدائم بخدمة المجتمع.

العمل الخيري المجتمعي

دشنت لجنة الخدمة المجتمعية التابعة لمركز   •
اللغة اإلنجليزية حملة لجمع تبرعات غذائية لصالح 

مؤسسة )2nd Chance Rescue( لرعاية الحيوانات 
بتاريخ 28 أكتوبر 2017. وقد نجحت الحملة في جمع 

مستلزمات الحيوانات الغذائية تكفي لمدة شهر.

نظمت اللجنة يوم ترفيهي في 10 نوفمبر 2017   •
بمؤسسة )Second Chance Rescue( تضمن 

حفل شواء وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد 
األسرة، وذلك ضمن جهودها لتوفير الرعاية 

للحيوانات.

دعت اللجنة منتسبي الكلية للمشاركة في حملة   •
جمع المالبس السنوية التي ُوجهت هذا العام 

لصالح األخوة الالجئين السوريين برعاية قطر الخيرية، 
وذلك خالل الفترة ما بين 3 - 10 ديسمبر 2017.

أطلقت اللجنة الحملة السنوية للتبرع بالدم،   •
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، خالل الفترة بين 

8 – 9 يناير 2018.

نظمت اللجنة حملة لتنظيف شاطئ سميسمة   •
بتاريخ 24 فبراير 2018. وذلك في إطار جهودها 
الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى منتسبي 

الكلية وأفراد المجتمع والحفاظ على بيئة نظيفة 
وصحية لمرتادي الشاطئ.

عقدت الكلية شراكة تنموية مع مدرسة   •
ماكوندوشي الثانوية في زنجبار بتنزانيا، بهدف 

استكشاف وسائل لتطوير الممارسات التعليمية 
وإطالع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على نظم 

التعليم في مناطق أخرى من العالم تختلف تماما 
عن منطقة الخليج العربي، كما تظهر مثل هذه 
الشراكات الدولية بين المؤسسات فهًما أكبر 
للتحديات التي يواجهها التعليم حول العالم.

وقد قامت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية، بقيادة األستاذ/ توماس هودجسون، 

بالعمل على مشروع خاص ضمن الخدمة 
المجتمعية عبر زيارتين إلى ماكوندوشي، حيث 

عمل أعضاء هيئة التدريس مع الموظفين والطالب 
على توفير األدوات المكتبية التي تحتاجها 

المدرسة وتدريس اللغة اإلنجليزية ومساعدة 
المدرسة على طالء قاعات الدراسة القديمة.

ومنذ عقد الشراكة في أبريل 2017، تم جمع 
التبرعات بغرض االرتقاء بمستوى المباني والموارد 

المادية للمدرسة. وقد كللت جهود الكلية بالنجاح في 
جمع مبلغ كاٍف لتشييد 3 قاعات دراسية جديدة قام 

بافتتاحها رسمًيا السيد إدريسا كيتوانا مصطفى، 
مفوض زنجبار الجنوبية، في 29 يناير الماضي.
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 الفاعلية
المؤسسية

يضطلع مكتب الفاعلية المؤسسية بمسؤولية مساعدة إدارة الكلية في وضع السياسات والخطط والمبادرات القائمة 
على المعرفة. كما يقوم المكتب أيًضا برعاية مشروعات عدة لتمكين الكلية من بناء القدرات وتطوير األدوات لضمان 

الجودة، وتوليد البيانات وتسجيل تاريخ الكلية وإنجازاتها. ويضم المكتب ثالثة أقسام عامة لكل منها مسؤولياته، 
وهي: قسم األبحاث والتقارير المؤسسية، وقسم التقييم وضمان الجودة، وقسم التخطيط والتطوير. وفيما يلي 

نظرة على أبرز إنجازات كل قسم.
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األبحاث والتقارير المؤسسية

إنجاز دراسة حول تضخم الدرجات األكاديمية  •

وضع خطة تطوير الموارد البشرية استناًدا إلى   •
استبيان الرضا عن أداء اإلدارة العليا والعمليات

إعداد استبيان حول مدى اهتمام الطالب بااللتحاق   •
ببكالوريوس اإلدارة العامة

إعداد مسرد مصطلحات األبحاث المؤسسية  •

التقييم وضمان الجودة

عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بدوام   •
كامل والمؤقتين على نظام المقاييس الرقمية 

»Digital Measures«

مراجعة وتحديث شاشات تقييم أعضاء هيئة   •
التدريس بالكلية في نظام المقاييس الرقمية 

»Digital Measures«

إجراء 12 عملية تقييم طالبية للمقررات  •

تقييم عدد من خيارات االعتماد األكاديمي   •
والمؤسسي للكلية

صياغة إطار عمل ضمان الجودة  •

التخطيط والتطوير

دعم اإلدارات واألقسام في إعداد خطط تطبيق   •
استراتيجية الكلية

متابعة التقدم الذي تم تحقيقه نحو تنفيذ   •
االستراتيجية على مستوى اإلدارات واألقسام

المشاركة في إعداد استراتيجية قطاع التعليم   •
والتدريب في قطر

إعداد تقرير مؤشرات األداء الرئيسية للعام   •
األكاديمي 2018-2017
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العمليات
الموارد البشرية

واصلت إدارة الموارد البشرية دورها في تعيين موظفين جدد، وتوفير التدريب والتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 
والموظفين الحاليين، وضمان دعم ورعاية الموظفين. وقد نجحت اإلدارة في تلبية متطلبات العام األكاديمي 2018-2017 

من التوظيف والتدريب. وحرصت الكلية على ضم المزيد من الكفاءة الوطنية ضمن أعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية 
وفًقا الستراتيجية التقطير للدولة، مما زاد نسبة الموظفين القطريين إلى 24% من إجمالي موظفي الكلية.

شلك 13: تقطير الوظائف اإلدارية واالاكديمية باللكية لعام 2018-2017

شلك 14: نسبة تقطير الوظائف اإلجمالية لعام 2018-2017 

أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل

أعضاء الهيئة اإلدارية

أعضاء هيئة التدريس المؤقتون
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الشؤون المالية

تدير كلية المجتمع في قطر ميزانيتها وتوظف مواردها المالية بحكمة من خالل التخطيط الدقيق والتنفيذ االستراتيجي.

جدول 4: الموارد المالية للعامين الماليين 2017 و 2018

الموازنة المعتمدة 2018الموازنة المعتمدة 2017البند

الرواتب واألجور
٨6,6٠5,٢5٧93,٧٠3,٢6٢

5٠,٠٠٨,٠٠٠6٧,٠٠6,4٠٠المصروفات الجارية

١4,٧٢5,5٠٠١5,٧٨٠,4٠٠المصروفات الرأسمالية 

١٥١,٣٣8,٧٥٧١٧٦,٤٩٠,٠٦٢إجمالي الموازنة 

عملت اإلدارة المالية على تحقيق عدد من األهداف االستراتيجية هذا العام، وهي: تطوير خطة استراتيجية لخمس سنوات 
)2017-2022(؛ وتطوير سياسات وإجراءات داخلية خاصة بالباب األول والباب الثاني؛ وتحديث اإلدارة المالية من خالل تعزيز 

الرقابة، والشفافية، وااللتزام بقوانين دولة قطر، والمعايير العالمية، وأداء يمثل قيمة مضافة.

المرافق والخدمات العامة

بادرت إدارة المرافق والخدمات العامة هذا العام بإجراء تغييرات متعددة في البنية التحتية لمبنيي الكلية بمنطقة لوسيل، 
وذلك في إطار عملية التوسع والنمو المستمرة التي تشهدها للكلية. كما قامت اإلدارة، عقب تخصيص مبنى الكلية 

بمدينة الخور، بإنجاز العديد من التحديثات الالزمة لبدء الدراسة بالمبنى.

شلك 15: المرافق والخدمات المتوفرة في مباني اللكية 

 مبنى
 الدائري
الثالث

 مبنى
 لوسيل

للطالبات

مبنى الخور

مختبر علوم
مختبر كمبيوتر
قاعة دراسية

مختبر علوم
مختبر كمبيوتر
قاعة دراسية

مختبر علوم
مختبر كمبيوتر
قاعة دراسية

مختبر علوم
مختبر كمبيوتر
قاعة دراسية

مختبر علوم
مختبر كمبيوتر
قاعة دراسية

 مبنى
 الخليج

 الغربي

 مبنى لوسيل
للطالب
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يضم فريق إدارة تكنولوجيا المعلومات متخصصين على مستوى عاٍل 

من التدريب والتأهيل في مجال الكمبيوتر والنظم والشباكت، الذين 

يتعاونون مع مختلف إدارات اللكية لتقديم حلول وخدمات حيوية لدعم 

التميز األاكديمي عبر أحدث التقنيات.

اإلنجازات الرئيسية:

تحديث جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للجيل التالي من الحلول   •
والخدمات التي تدعم نمو الكلية

»Digital Measures« تكامل نظام »واحة بانر« مع نظام المقاييس الرقمية  •

تحديث نظام »واحة بانر« لمعلومات الطالب األكاديمية  •

Microsoft OneDrive تهيئة تطبيق  •

إجراء اختبارات االختراق على أنظمة الكلية   •

 تكنولوجيا
المعلومات
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الموقع اإللكتروني
www.ccq.edu.qa

مركز االتصال المباشر16070

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
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