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ــزة مــرت علــى افتتــاح كليــة المجتمــع فــي قطــر،  10 ســنوات متمي
ــز  ــي والتمي ــد للتعليــم العال ــر نمــوذج فري نجحــت خاللهــا فــي تطوي
العلمــي والمؤسســي فــي دولــة قطــر مــن خــالل تقديــم مجموعــة 
مرنــة  تعليميــة  بيئــة  وتوفيــر  المتفــردة  التعليميــة  الفــرص  مــن 
ومحفــزة للتعلــم مــدى الحيــاة. وكان للكليــة خــالل تلــك الســنوات دور 
ريــادي فــي إتاحــة الفرصــة لمختلــف شــرائح المجتمــع مــن القطرييــن 
وتحقيــق  العالــي  تعليمهــم  الســتكمال  القطريــات  وأبنــاء 

طموحاتهم ا¥كاديمية والمهنية.

فقــد شــهدت الكليــة العديــد مــن التطــورات وا¨نجــازات علــى مــدار مــا 
يزيــد علــى عقــد مــن الزمــن منــذ أن قامــت وزارة التعليــم والتعليم 
العالــي بإنشــائها فــي عــام 2010 فــي إطــار ســعي الدولــة الحثيــث 
البشــرية  التنميــة  مجــال  فــي  الكبيــر  الوطنــي  االســتثمار  لتعزيــز 
والمســاهمة فــي تحقيــق ا¥هــداف التعليميــة التــي حددتهــا رؤيــة 

قطر الوطنية 2030.

والدعــم  ا±  توفيــق  لــوال  لتتحقــق  ا¨نجــازات  تلــك  تكــن  ولــم 
المتواصل الذي تحظى به الكلية من حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــالد المفــدى حفظــه ا± ورعــاه، 

واستراتيجيته الطموحة في االستثمار في العنصر البشري، 

وكذلــك الرؤيــة الســديدة لصاحــب الســمو ا¥ميــر الوالــد الشــيخ حمــد 
بــن خليفــة آل ثانــي الــذي تأسســت الكليــة فــي عهــده بمبــادرة مــن 

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر.

علــى  الكليــة  تعمــل  التعليمــي،  بالجانــب  اهتمامهــا  جانــب  وإلــى 
تطويــر مهــارات الطلبــة مــن خــالل االنخــراط فــي الحيــاة االجتماعيــة 
والفكريــة فــي الكليــة من خالل تأســيس ا�نديــة الطالبية وتنظيم 

ا�نشطة والمبادرات المجتمعية. 

كمــا تهتــم بتطويــر مهــارات الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
حــد ســواء مــن خــالل الــدورات المتخصصــة وورش التطويــر الفنــي 

والمهني.

كليــة  فــي  وفعــال  كبيــر  بشــكل  الدولــة  اســتثمرت 
المجتمــع فــي قطــر لتصبــح نموذجــا ومحفــزا للتعلــم 
مســارات  وتوفيــر  االبتــكار  خــالل  مــن  الحيــاة   مــدى 

وخيارات تعليمية أكثر مرونة.

 10سنوات من صناعة الفارق في حياة ا�فراد والمجتمع  



10 distinguished years have passed since the 
opening of the Community College of Qatar (CCQ) 
during which CCQ succeeded in developing a 
unique model for higher education as well as 
scientific and institutional excellence in the State of 
Qatar. All through providing a range of unique 
educational opportunities and a flexible learning 
environment for lifelong learning.

During this decade, the College has had a 
pioneering role in providing members of the local 
community (Qataris and children of Qatari 
mothers) with the opportunity to pursue their 
higher education and achieve their academic and 
professional aspirations.

Since its establishment by the Ministry of 
Education and Higher Education in 2010 
as part of the country’s determined endeavors 
towards producing an educated population, 
CCQ has witnessed many developments and 
achievements over the decade that made a 
significant contribution to Qatar National Vision 
2030, especially where related to the human 
development pillar.

These successes and accomplishments would not 
have been achieved without Allah’s grace and the 
continuous support the College receives from 
HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the 
Amir of the State of Qatar, as well as the 
blessings of Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, 
HH The Father Amir, of the initiative of 
HH Sheikha Moza bint Nasser.

In addition to its primary focus on academic 
excellence, the College is also keen on 
establishing extracurricular and cultural 
clubs and organizing community initiatives 
and activities to engage students and develop 
their personal and social skills. Moreover, CCQ aims 
to develop both students’ and faculty members’ 
skills through offering specialized courses and 
technical and professional development 
workshops. 

Qatar has greatly and effectively invested in 
CCQ, so it becomes a model and a catalyst for 
lifelong learning through an innovative and 
flexible educational system.

10 Years of Making a Difference in Individuals’ Life and the Community



Facts & Figures 

جهة ابتعاث ورعاية طالبية
Corporate sponsors

20
Campuses
أفرع للكلية
4 2090

طالبًا مبتعثًا
Sponsored students

برنامجًا أكاديميًا
Academic programs

20

10
أندية طالبية
Student clubsAcademic divisions

قطاعات أكاديمية
3 5000

خريج وخريجة 
Graduates

10
دفعات تخرجت
Batches graduated

The academic programs CCQ offers have increased 
significantly during the past 10 years. From two 
associate’s degree programs to 14 associate’s 
degree and 6 bachelor’s degree programs, 
CCQ expanded its academic programs in 
coordination with various government and private 
entities to meet the evolving job market needs of 
specialized Qatari cadres.

شــهدت البرامــج ا¥كاديميــة التــي تطرحهــا الكليــة زيــادة نوعيــة خــالل 
ا¥عــوام العشــرة الماضيــة، مــن برنامجيــن علــى مســتوى الدبلــوم 
مســتوى  علــى  برنامجــا   14 إلــى  الكليــة  افتتــاح  عنــد  المشــارك 
الدبلوم المشارك و 6 برامج على مستوى البكالوريوس، لتلبية 
القطريــة  الكفــاءات  مــن  المتطــورة  العمــل  ســوق  احتياجــات 
الحكوميــة  المؤسســات  مختلــف  مــع  بالتنســيق  المتخصصــة 

والخاصة.

حقائق وأرقام

عضو هيئة تدريس
Faculty members

170190
موظفًا إداريًا
Staff

53
Assistive technology devices
جهازا للتكنولوجيا المساعدة

Student with disabilities
طالبًا من ذوي االحتياجات الخاصة
60

2010
العام الذي فتحت
 فيه الكلية أبوابها

CCQ inaugurated 
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- افتتاح كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع كلية المجتمع في هيوستن بالواليات المتحدة 
ا�مريكية

- افتتاح مبنى الخليج الغربي 
- افتتاح مبنى الدائري الثالث

- طرح برنامج الدبلوم المشارك في ا�داب
- طرح برنامج الدبلوم المشارك في العلوم

- Opening CCQ, in cooperation with Houston 
  Community College, USA
- Inaugurating the West Bay Campus
- Inaugurating the C-Ring Campus
- Launching the Associate of Arts
- Launching the Associate of Science
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صدور القرار ا�ميري رقم (52) لسنة 2011 بتنظيم كلية المجتمع في قطر  -
-  تخريج الدفعة ا�ولى من طالب وطالبات الكلية

- Issuing Emiri Decree No. 52 of 2011 to regulate the College
- Graduating the first batch of students
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- Announcing Dr. Ibrahim Saleh Al Naimi as President of CCQ
- Signing an articulation agreement with Qatar University
- Signing an MoU with the General Authority of Customs to launch the 

Associate of Applied Science in Customs Management, in cooperation 
with the Centre for Customs and Excise Studies at Canberra University 
in Australia 

- Launching the Associate of Applied Science in Health Information 
Management

 - تعيين الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيسا لكلية المجتمع في قطر
- توقيع اتفاقية تجسير مع جامعة قطر 

- توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لطرح برنامج الدبلوم المشارك في العلوم 
التطبيقية في إدارة الجمارك، بالتعاون مع مركز دراسات الجمارك والضرائب بجامعة كانبرا في 

استراليا
- طرح برنامج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية



- تأسيس مركز اللغة ا§نجليزية بالكلية

- Establishing CCQ’s English Language Center (ELC)
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر
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- افتتاح مبنيي لوسيل للطالب والطالبات
- توقيع اتفاقية تجسير مع جامعة ديبول ا�مريكية

- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي لطرح شهادة تعليم الطفولة المبكرة 
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والرياضة لطرح برنامج الدبلوم المشارك في ا�داب في 

الفنون المسرحية

Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- Signing an articulation agreement with DePaul University, USA
- Signing an agreement with the Ministry of Education and Higher 
 Education to launch the Associate of Arts in Early Childhood Education
- Signing an agreement with the Ministry of Culture and Sports to 

launch the Associate of Applied Arts in Theater Arts
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- Launching the Associate of Arts in Public Administration
- Launching the Bachelor of Arts in Public Administration
- Launching the Associate of Science in Information Technology
- Launching the Bachelor of Science in Cyber and Network Security

- طرح برنامج الدبلوم المشارك في ا�داب في ا§دارة العامة
- طرح برنامج بكالوريوس ا�داب في ا§دارة العامة

- طرح برنامج الدبلوم المشارك في العلوم في تكنولوجيا المعلومات
- طرح برنامج بكالوريوس العلوم في ا�من السيبراني وأمن الشبكات
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- Signing an MoU with the General Authority of Customs to execute the 
Bachelor of Arts in Border Management, in cooperation with the 
Centre for Customs and Excise Studies at Charles Sturt University in 
Australia 

- Launching the Associate of Science in Engineering Technology
- Signing an MoU with Miami Dade College, USA
- Graduating CCQ’s first batch of Bachelor of Arts in Public 
 Administration students

- توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ برنامج "بكالوريوس إدارة الحدود"، 
بالتعاون مع مركز دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستورت في استراليا

- طرح برنامج الدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية
- توقيع مذكرة تفاهم مع كلية "ميامي دايد" بالواليات المتحدة ا�مريكية

- تخريج الدفعة ا�ولى من حملة بكالوريوس ا�داب في ا§دارة العامة
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- Issuing Emiri Decree No. 19 of 2017 on the reorganization of the Community 

College of Qatar 

- Appointing Dr. Mohamed Ibrahim Al-Naemi as President of CCQ

- Launching the Associate of Applied Science in Logistics and Supply Chain 

Management

- Launching the Associate of Arts in Early Childhood Education

- Signing an articulation agreement with Marian University, USA

- Signing an MoU with Sidra Medical and Research Center

- Signing an MoU with Teach for Qatar 

- Launching the Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology

- Launching the Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology 

- Launching the Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology

- Launching the Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology 

- صدور القرار ا�ميري رقم (19) لسنة 2017 بإعادة تنظيم كلية المجتمع في قطر
- تعيين الدكتور محمد إبراهيم النعيمي رئيسا لكلية المجتمع في قطر

- طرح برنامج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الخدمات اللوجستية وا§مدادات
- طرح برنامج الدبلوم المشارك في الطفولة المبكرة

- توقيع اتفاقية تجسير مع جامعة ماريان ا�مريكية
- توقيع مذكرة تفاهم مع مركز السدرة للطب والبحوث 

- توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة علم �جل قطر
- طرح برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

- طرح برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية
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Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر

- Graduating CCQ’s first batch of Bachelor of  Science in Cyber and 
 Network Security students
- Issuing a ministerial decree to form a committee to develop academic 

integration mechanism between CCQ and other technical colleges in 
Qatar

-  تخريج الدفعة ا�ولى من حملة بكالوريوس ا�من السيبراني وأمن الشبكات 
- صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع آلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات الفنية بالدولة



Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر
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- Announcing the hybrid learning initiative
- Signing an MoU with Qatar Post
- Signing an MoU with Al Faisal Without Borders Foundation
- Signing an MoU with Qatar Social Work
- Signing an MoU with the College of the North Atlantic – Qatar 
- CCQ’s English Language Center receiving a five-year accreditation 

from US-based CEA

- ا§عالن عن مبادرة "التعليم المدمج"
- توقيع مذكرة تفاهم مع بريد قطر

- توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفيصل بال حدود ل·عمال  الخيرية 
- توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

- توقيع مذكرة تفاهم مع كلية شمال ا�طلنطي في قطر
- اعتماد مركز اللغة ا§نجليزية من هيئة اعتماد برامج اللغة  ا§نجليزية بالواليات المتحدة 

ا�مريكية لخمس سنوات



Community College of Qatar Timelineالتسلسل الزمني لكلية المجتمع في قطر
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 - تعيين سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيسا لمجلس أمناء كلية المجتمع في قطر
- طرح برنامج الدبلوم المشارك في إدارة ا�عمال بنظام التعليم المدمج

 - طرح برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الخدمات اللوجستية وا§مدادات

-  ا§عالن عن طرح برنامجي بكالوريوس إدارة المشاريع وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية بداية من فصل الخريف 2022-2021، لتكون الكلية أول 
مؤسسة تعليم عاٍل في قطر تطرح هذين التخصصين

- تخريج الدفعة ا�ولى من حملة بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية
-  توقيع اتفاقية مع شركة هواوي العالمية لتأسيس أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت في الكلية

-  توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر للتعاون في المجال ا�كاديمي والبحوث
- توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا

- تدشين محطة للتكنولوجيا المساعدة بالتعاون مع مركز "مدى"
- توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة اليرموك بالمملكة ا�ردنية الهاشمية

- إنشاء وحدة التعليم المرن

- Appointing H.E. Dr. Hessa Al Jaber, as Chair of the Board of Trustees of the Community College of Qatar
- Launching the Associate of Arts in Business Administration in hybrid format
- Launching the Bachelor of Science in Logistics and Supply Chain Management
- Announcing the launch of the Bachelor of Project Management and the Bachelor of Human Resource       

Management, starting from Fall 2021 – 2022, which makes CCQ the first higher education institution in Qatar 
to offer these programs

- Graduating CCQ’s first batch of Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology students
- Announcing partnership with Huawei to develop local talents through establishing the ICT Academy
- Signing an MoU with Qatar University for academic cooperation and joint research
- Signing an MoU with Doha Institute for Graduate Studies
- Launching CCQ’s Assistive Technology Station, in cooperation with Qatar Assistive Technology Center (Mada).
- Signing an agreement with Yarmouk University in Jordan
- Establishing the Flexible Learning Unit 



عقد من التميز 
ومستقبل مشرق نتطلع إليه

A decade of excellence
 & a brighter future to aspire to

وتستمر إنجازات كلية المجتمع  نحو تحقيق أهداف 

رؤية قطر 2030  بقيادة حضرة صاحب السمو  الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى

مقر رئيسي 
CCQ Headquarters

فتح أبواب الكلية لفئات جديدة من أفراد المجتمع القطري
Opening admission to new segments of the community

برامج جديدة متخصصة تخدم سوق العمل
New specialized programs to meet the market needs

شراكات استراتيجية محلية ودولية
Local and international strategic partnerships

Under the leadership of His Highness 
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the 
Amir of the State of Qatar, CCQ continues 
its achievements that contribute to the 
actualization of Qatar National Vision 
2030

Future Overview نظرة  على المستقبل



شكرا لكم ولجميع من ساهم 

في صنع هذا العقد الفريد من 

 تاريخ كلية المجتمع في قطر

Our sincere gratitude and
 appreciation go to Qatar’s wise 
leadership, CCQ Board of Trustees,  
Success partners, Faculty members 
and administrative staff, and our 
distinguished students and alumni.

Thanks to everyone who 
contributed to this successful 
decade in the history of the 
Community College of Qatar

شكر وتقدير للقيادة الرشيدة 

لدولتنا الحبيبة لمجلس أمناء الكلية 

وشركائنا في النجاح �عضاء الهيئتين 

ا�كاديمية وا¥دارية لطلبتنا وخريجينا 

المتميزين. 

 Gratitude & Appreciationشكر وتقدير



We Teach Generations for a Better Future


