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ا�دارة واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« ،اﻟﺘﻲ واﺻﻠﺖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ

ّ
ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺠﻠﺲ ا�ﻣﻨﺎء »ﻛﻠﻴﺔ

اﻟﺪؤوﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ

رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

رؤﻳﺘﻨﺎ ﻫﻲ أن ﺗﻜﻮن »ﻛﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ« وﻳﺘﻮﻟﻰ

أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ

ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ« ﻣﺆﺳﺴﺔ

إدارﺗﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ

اﻟﺪراﺳﻲ )ﺧﺮﻳﻒ  (٢٠١٠ﻟﺘﺼﺒﺢ أول

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺮي وﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ راﺋﺪةّ ،

اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻓﺮص ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

وﻳﺘﺮأس ﻣﺠﻠﺲ ا�ﻣﻨﺎء

اﻟﻤﺠﻠﺲ ا�ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ

اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وأن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا� اﻟﻜﻮاري

ﻗﻄﺮ .ﺛﻢ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ا�ﻣﻴﺮي رﻗﻢ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم

ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،ﺗﻠﻬﻢ اﻟﻄﻼب

وﻳﺘﺮأس اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ

 ٥٢ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١١ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ

 ٢٠٣٠وإﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل

وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ.

وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ .وﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻛﻠﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟﻮدة

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ّ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ

ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻻﻧﺘﻤﺎءات

 ٢٠١١و ٢٠١٥ﻣﻊ »ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﻓﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ« ،وﻣﻨﺤﺖ درﺟﺎت

اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وا�ﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم

اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻨﺰاﻫﺔ

ﻗﻄﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ

وا�داب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

واﻟﺼﺪق وا�ﻧﺼﺎف

ا�ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ رﻗﻢ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ

واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ

»ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﻠﻴﺎت

واﻟﺴﻠﻮك ا�ﺧﻼﻗﻲ
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رسالة رئيس
مجلس األمناء
تسعى «كلية المجتمع في قطر» لترسيخ استراتيجية

الحكومي بصورة متميزة .وقد وصل عدد الدرجات

وسعيًا منها الستيعاب األعداد المتزايدة للطالب ،عملت

التنمية الوطنية التي وضعتها الدولة لدعم رؤية

العلمية التي تقدمها الكلية هذا العام إلى  12درجة

الكلية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي على

قطر الوطنية  2030من خالل االستثمار في أهم

علمية في التخصصات المختلفة.

توفير مبنيين أكاديميين (مبنى لوسيل للبنين ومبنى
لوسيل للبنات) ،حيث تم تجهيزهما بكافة االحتياجات

ركيزة« :الموارد البشرية» ،حيث إن أحد أهداف الكلية
االستراتيجية هو إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لرفد

وقد استمر تزايد أعداد الطالب والطالبات المسجلين

التعليمية والوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير بيئة

سوق العمل ،مما يعزز القدرات التنافسية في الوزارات

للدراسة بالكلية ،حيث وصل عددهم إلى  1.023طالب

تعليمية متميزة لطالبنا توافق المعايير الدولية.

والمؤسسات الحكومية في الدولة.

و 2.686طالبة ،ليصبح إجمالي عدد الطالب المسجلين
للدراسة خالل العام الدراسي  3.709طالب وطالبة ،مقارنة

يعمل مجلس األمناء بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة

وتواصل «كلية المجتمع في قطر» ،خالل عامها السادس

مع  2.302طالب وطالبة خالل العام الدراسي الماضي

الكلية في وضع الخطة االستراتيجية لألعوام ،2019 – 2017

 ،2016/2015مسيرتها التعليمية بخطى ثابتة ،حيث قامت

.2015/2014

والتي ستنقل الكلية لمرحلة جديدة من العطاء.

الكلية بطرح ثالثة برامج أكاديمية جديدة للحصول
على درجة الدبلوم المشارك في اإلدارة العامة وتقنية

عملت كلية المجتمع على اختيار أفضل الكفاءات

نتمنى لطالبنا وطالباتنا المزيد من التفوق أكاديميًا

المعلومات ،والتي تعتبر من المجاالت الحيوية التي

العلمية من األساتذة ،كما عملت باستمرار على تشجيع

وعمليًا بعد التخرج ،والعمل من أجل تطوير وتنفيذ

تحتاجها الدولة لدفع عملية التنمية الصناعية .وتساهم

الكوادر الوطنية لالنضمام للكلية للعمل في مجال

خطط التنمية الوطنية تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية .2030

كلية المجتمع ،من خالل طرح برنامج بكالوريوس

التدريس والعمل اإلداري ،كما تعمل الكلية على توفير

اإلدارة العامة ،في تخريج محللين للسياسات العامة

فرص التدريب المناسبة لتطوير القدرات الوطنية ضمن

د .أحمد عبد اهلل الكواري

وصناع للقرار قادرين على المساهمة في تطوير األداء

خطط الدولة لتوطين الوظائف.

رئيس مجلس األمناء
7
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رسالة
رئيس الكلية
يسعدني أن أقدم بين أيديكم التقرير السنوي للعام األكاديمي  ،2016/2015والذي

مع توالي اإلنجازات ،عملت الكلية على تطوير العديد من البرامج األكاديمية المتناغمة

نسعى من خالله إلى تبيان ما حققته الكلية في خدمة المجتمع القطري وإلقاء الضوء

مع أهداف رؤية دولة قطر الوطنية  ،2030والتي تقدم درجة الدبلوم ودرجة البكالوريوس

على العديد من اإلنجازات والتطورات التي شهدتها الكلية بما يلبي احتياجات المجتمع

في مجاالت مختلفة منها المجال الصحي والمجال الهندسي والمجال اإلداري.

ومؤسساته العامة والخاصة.
وتعمل الكلية باستمرار على دعم هذه البرامج من خالل استقطاب أعضاء هيئة
يأتي إصدار تقرير هذا العام مع استقبال الكلية ألعداد جديدة ومتزايدة من الطالب

تدريسية متخصصة ومؤهلة ،كما قامت الكلية بتوقيع العديد من الشراكات مع

والطالبات وزيادة أعداد الهيئتين اإلدارية والتدريسية ،وتوسع الكلية في مباني جديدة

القطاعين العام والخاص لمواكبة متطلبات سوق العمل الوطني من الكوادر

بمنطقة لوسيل ليصبح العدد اإلجمالي أربعة مباني تعليمية ،وذلك من منطلق حرصنا

القطرية.

على توفير البيئة التعليمية المالئمة لطالبنا.
قدما نحو تلبية متطلبات سوق العمل القطري ،سنواصل العمل معًا
وبينما نمضي
ً
وتعمل أسرة كلية المجتمع في قطر على تحقيق رؤية الكلية وأهدافها لتخريج

بجد ونشاط لالرتقاء بالكلية وتوفير تجربة تعليمية متميزة لطالبنا وطالباتنا ،سائلين

كوكبة من أبنائنا وبناتنا المؤهلين للعمل في السوق القطري او استكمال الدراسة

اهلل العلي القدير أن يوفقنا في مهمتنا لنحصد خيرة هذا العمل في أبنائنا وبناتنا.

الجامعية داخل دولة قطر أو خارجها.
أ.د .إبراهيم صالح النعيمي
رئيس كلية المجتمع في قطر
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صورة جماعية لمجلس األمناء
مع ذكر أسمائهم
الدكتور /أحمد عبد اهلل الكواري
رئيس مجلس األمناء
السيد /إرحمة ناصر الكعبي
نائب الرئيس
الدكتور /محمد إبراهيم النعيمي
عوادي بوسالمة
الدكتورة /هدى ّ
الدكتور /خالد محمد الحر
الدكتور /أحمد مجاهد عمر حسنه
السيد /عبد اهلل مسلم الدوسري

(ليس لترتيب األسماء صلة
بالترتيب الهرمي لإلدارة)
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مبنى
الدائري
الثالث
 12.600متر مربع

عدد القاعات الدراسية 28
عدد مختبرات الكمبيوتر 3
عدد مختبرات العلوم 3
المكتبة 1

*تشير أبعاد المساحة الواردة إلى
مساحة األبنية الداخلية ال إلى المساحة
الكلية الخارجية.
ّ
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مبنى
لوسيل
بنين
 9.175متر مربع

عدد القاعات الدراسية 26
عدد مختبرات الكمبيوتر 2
عدد مختبرات العلوم 3
المكتبة 1

*تشير أبعاد المساحة الواردة إلى
مساحة األبنية الداخلية ال إلى المساحة
الكلية الخارجية.
ّ
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مبنى
لوسيل
بنات
9.244متر مربع

عدد القاعات الدراسية 26
عدد مختبرات الكمبيوتر 2
عدد مختبرات العلوم 3
المكتبة 1

*تشير أبعاد المساحة الواردة إلى
مساحة األبنية الداخلية ال إلى المساحة
الكلية الخارجية.
ّ
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مبنى
الخليج
الغربي
 6.051متر مربع

عدد القاعات الدراسية 17
عدد مختبرات الكمبيوتر 5
عدد مختبرات العلوم 3
المكتبة 1

*تشير أبعاد المساحة الواردة إلى
مساحة األبنية الداخلية ال إلى المساحة
الكلية الخارجية.
ّ
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العنوان الرئيسي
صندوق بريد 7344
قطر ،الدوحة

أرقام هواتف الكلية
مبنى الدائري الثالث44011500 :
مبنى الخليج الغربي44011409 :
مبنى لوسيل بنات44011300 :
مبنى لوسيل بنين44011400 :

مواقع التواصل االجتماعي:
www.ccq.edu.qa
www.facebook.com/CommunityCQ
www.twitter.com/CommunityCQ
www.youtube.com/CommunityCQ
www.instagram.com/CommunityCQ
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المحتويات
موارد التدريس والتعلم

التوسع في البرامج األكاديمية
• التسجيل
• انضمام أعضاء جدد للهيئة التدريسية
• درجات جامعية جديدة
• مقررات دراسية جديدة
• التعليم والتكنولوجيا
• الشراكات األكاديمية
• فرص تعلم الطالب
• إنجازات الطالب والتخرج

22
26

• المكتبة
• قسم تكنولوجيا التعليم

44
44

26
27
27
28
32

مساهمات البحوث والمنح الدراسية
• مكتب البحث العلمي واألكاديمي
• أبحاث الطالب والمنح الدراسية
• أبحاث ومنح أعضاء الهيئة التدريسية

46
46
48

34
شؤون أعضاء الهيئة التدريسية
• الجنسيات

شؤون الطالب
• الخدمات األكاديمية
• خدمات الدعم
• فعاليات التطوير الوظيفي
• الفعاليات واألنشطة الطالبية اإلثرائية
• برامج التنمية الطالبية
• األنشطة الرياضية
20

36
36
37
37
42
43

• المؤهالت العلمية

57
58
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العمليات

الشؤون األكاديمية
• إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر
• اإلنسانيات والعلوم االجتماعية
• اللغات واآلداب
• الرياضيات والعلوم
• مسار اللغة العربية
• مركز اللغة اإلنجليزية
• القوى العاملة وتنمية المجتمع

62
63
64
65

• خدمة المجتمع
• االتصال الخارجي

• الموارد المالية
• المرافق والخدمات العامة
• تكنولوجيا المعلومات

78
80
81

66
67
68

الفاعلية المؤسسية
• البحوث المؤسسية وتحليل البيانات وإعداد التقارير
• التقييم وضمان الجودة
• التطوير والتخطيط

عالقات المجتمع
• مكتب عالقات الخريجين

• الموارد البشرية

76

70

• المشاريع الخاصة والرقمنة

82
83
83
83

70
74

الملحق
• خريجو الدفعة الخامسة 2016

84
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اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ا�ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺗﻘﺪم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺪﺑﻠﻮم
اﻟﻤﺸﺎرك واﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ،ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻزدﻳﺎد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم أﻛﺎدﻳﻤﻲ .وﺗﺄﻣﻞ أوﺳﺎط
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﺮص ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ  ٢٠١٥واﻟﺬي ﺑﻠﻎ .٣٫٧٠٩
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺑﻨﺎت

ﺑﻨﻴﻦ

اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ

خريف ٢٠١٠

١٨٧

١٢١

٣٠٨

خريف ٢٠١١

٤٥٠

٢٤١

٦٩١

خريف ٢٠١٢

٦٤٩

٣٠٨

٩٥٧

خريف ٢٠١٣

١٥٩١

٥٠١

٢٠٩٢

ﺑﻨﻴﻦ

خريف ٢٠١٤

٢١٠٣

٧٤٥

٢٨٤٨

ﺑﻨﺎت

خريف ٢٠١٥

٢٦٨٦

١٠٢٣

٣٧٠٩
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2686

2103
1591

1023
745
501

649
308

450
241

187
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عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف اآلداب
مسار اللغة العربية حسب الفصل الدراسي والنوع

عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف اآلداب
حسب الفصل الدراسي والنوع

828

313

590

181

1105

368

519

168

819

358

364

115

عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف العلوم
حسب الفصل الدراسي والنوع

عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف العلوم التطبيقية
يف إدارة الجمارك حسب الفصل الدراسي والنوع
40

21

44

20

33

14

42

10

8

8

39

46

بنين
بنات

23

عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف اآلداب
يف اإلدارة العامة حسب الفصل الدراسي والنوع
37

13

38

12

25

11

عدد املسجلين يف بكالوريوس اآلداب
يف اإلدارة العامة حسب الفصل الدراسي والنوع
44

30

47

31

48

32

بنين
بنات

24

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف العلوم
يف تقنية املعلومات حسب الفصل الدراسي والنوع

عدد املسجلين يف الدبلوم املشارك يف العلوم التطبيقية
يف إدارة املعلومات الصحية حسب الفصل الدراسي والنوع
22

6

30

32

6

23

20

عدد املسجلين يف شهادة التعليم ملرحلة الطفولة املبكرة
حسب الفصل الدراسي والنوع
59

55

53

60

بنين
بنات
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انضمام أعضاء جدد للهيئة التدريسية

درجات جامعية جديدة

قدما نحو تقديم برامج جديدة للبكالوريوس
تمضي الكلية
ً

قدمت كلية المجتمع في قطر ثالث شهادات جديدة للدبلوم

وإنشاء مباني جامعية جديدة واستقبال أعداد متزايدة من الطالب،

المشارك والبكالوريوس لألفراد الذين يرغبون في تطوير معارفهم

وهو األمر الذي يتطلب تعيين أعضاء جدد بالهيئة التدريسية .لذا،

ومهاراتهم لتلبي حاجة الحكومة والقطاعات الخاصة إلى القوة

فقد تعاقدت الكلية مع عدد إضافي من أعضاء هيئة التدريس

العاملة المتسلحة بالمعرفة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

للمقررات األكاديمية لمسار اللغة العربية واللغة اإلنجليزية ،فضال

ويكتسب الطالب الذين يلتحقون بهذه البرامج األكاديمية المعارف

عن المدرسين المؤقتين لبرامج الدبلوم المشارك والبكالوريوس.

الفنية والعلمية والخبرة الالزمة للنجاح في هذه الميادين ذات

وبهذه التعيينات الجديدة ،ارتفع العدد اإلجمالي للمدرسين من 119

التخصص الدقيق ،حيث تتبع هذه البرامج نظام ( )2 + 2الذي يتيح

في العام األكاديمي  2015-2014إلى  137في العام األكاديمي -2015

للطالب نيل درجة الدبلوم المشارك في السنتين األولى والثانية

 2016بزيادة تبلغ .15%

ودرجة البكالوريوس في السنتين الثالثة والرابعة .ومن المتوقع فتح
برامج تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والهندسة
الميكانيكية في خريف عام  ،2017وذلك حسب عدد المسجلين
في مستوى الدبلوم .البرامج الجديدة التي قدمتها الكلية في عام
:2016-2015
• الدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية
• الدبلوم المشارك في العلوم في تقنية المعلومات
• بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات

26

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

مقررات دراسية جديدة

التعليم والتكنولوجيا (البالك بورد وبانر والبولي كوم)

تسعى كلية المجتمع في قطر جاهدة إلى ابتكار مقررات دراسية جديدة لتعزيز

تشجع الكلية على تطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية حيث أصبح نظام

خبرات التعلم لدى الطالب ،حيث أضافت الكلية عدة مقررات دراسية جديدة إلى

إدارة التعلم عن طريق «البالك بورد» متاحًا خالل العام الدراسي الحالي .ويتيح النظام

المناهج الدراسية لهذا العام ،وهي:

المرتبط بشبكة اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس وضع مواد المقررات الدراسية والمهام

• تصميم الصوت للوسائط المتعددة ()MMAD1301

الدراسية في متناول الطالب خارج الفصل الدراسي .كذلك أصبح نظام «بانر» المرتبط

• الثقافة اإلسالمية باللغة اإلنجليزية ()ISLA1381

بشبكة اإلنترنت الذي بدأ في العام الدراسي  2014يعمل بكامل كفاءته هذا العام

• العالقات الدولية في منطقة الخليج ()GOVT2389

يسهل هذا النظام على الطالب التسجيل في المواد الدراسية واالطالع على
حيث ّ

• مدخل إلى الشعر ()ENGL2374

سجالتهم وكشوف عالماتهم ،ويتيح نظام «بولي كوم» ،الذي أدرج في عدد من

• اللغة اإلسبانية )SPAN1412( 2

دروس العلوم واللغة اإلنجليزية ،للمدرس بأن يدرس المحاضرة ذاتها للطالب في أكثر

• مدخل إلى األدب والفنون باللغة العربية ()ARAB2301

من حرم جامعي واحد وفي الوقت نفسه .ويضفي استخدام نظام «بولي كوم»

• الرياضيات لطالب اآلداب ()MATH1313

لتقديم المقررات الدراسية المرونة على جدول مواعيد دروس الهيئة التدريسية ،كما

يعمل قسم إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر حاليًا على وضع خطط طموحة لتقديم

يقلل من عدد الدروس الملغاة من خالل ربط فصول صغيرة في أكثر من حرم جامعي

مقررات دراسية جديدة في أخالقيات األعمال التجارية والتجارة اإللكترونية واالبتكار

بمدرس واحد.

وريادة األعمال ،ويسعى القسم لتقديم هذه المقررات الدراسية الجديدة في خريف
عام .2016
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الشراكات األكاديمية
تلتزم كلية المجتمع في قطر بتوفير فرص للتطور واإلثراء الفكري

التجسير األكاديمي والتسجيل المشترك مع جامعة قطر ،وأرسلت

والمهني عن طريق زيادة الشراكات األكاديمية مع الجامعات

المجموعة األولى من طالب التحويل في بعثة إلى جامعة دي بول

وقعت الكلية في العام الحالي
والكليات المحلية والدولية ،حيث ّ

في شيكاغو.

مذكرة تفاهم مع جامعة كالجاري في قطر ،كما زادت مقررات
الجامعات
جامعة قطر

جامعة تشارلز ستورت  -أسترليا

جامعة كالجاري في قطر

جامعة ديبول

كلية شمال األطلنطي في قطر كلية هيوستن للمجتمع
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مذكرات تفاهم جديدة

مقررات التجسير األكاديمي

جامعة كالجاري في قطر

تسعى كلية المجتمع في قطر جاهدة لتوفير مرونة في الخيارات

وقعت كل من كلية المجتمع وجامعة كالجاري في قطر مذكرة
ّ

للطالب وذلك لتوسيع نطاق تعلمهم عن طريق السماح لهم

تفاهم إليجاد وسيلة ّ
تمكن طالب كلية المجتمع من دخول مجال

بالتسجيل في مقررات دراسية معتمدة في كليات أخرى مع

التمريض من خالل برنامج جامعة كالجاري ،وذلك في حفل خاص

االنتساب لكلية المجتمع في قطر في الوقت نفسه ،وتشمل هذه

أقيم في شهر مايو .ويبدأ طالب كلية المجتمع في قطر طريقهم

الخيارات مقررات التجسير األكاديمي والتسجيل المشترك ،كما

للحصول على بكالوريوس علوم التمريض من خالل برنامج تعاوني

زادت الكلية هذا العام عدد مقررات التجسير األكاديمي مع جامعة

( )3 + 1بدراسة مقررات تأسيسية في التشريح وعلم وظائف األعضاء،

قطر وكلية شمال األطلنطي في قطر .وبالمجمل تتيح المقررات

واألخالقيات الحيوية ومقررات اختيارية أخرى ( 29ساعة معتمدة) في

الدراسية التشاركية لطالب كلية المجتمع في قطر دراسة مقرر

كلية المجتمع في قطر ،ثم يتم تحويلهم إلى برنامج التمريض

مكافئ في أي من هذه الجامعات بغية التخرج والتحويل ،ويجري

في جامعة كالجاري للحصول على درجة البكالوريوس.

وضع خطط لتوسيع نطاق االتفاقات التشاركية مع الجامعات
والكليات األخرى المحلية والدولية .وتتوفر حاليًا المقررات الدراسية

مركز «بداية»

التشاركية بين كلية المجتمع في قطر وجامعة قطر باللغتين

وفقًا لمذكرة تفاهم بين مركز «بداية» وكلية المجتمع في

العربية واإلنجليزية لمعظم المناهج الدراسية األساسية ،في حين

قطر ،يحظى الطالب بفرص للتدريب العملي لدى المؤسسات

تتوفر المقررات الدراسية التشاركية بين كلية المجتمع في قطر

والمشاركة في ورش عمل تحضيرية للتطوير المهني بالمركز.

وكلية شمال األطلنطي في قطر باللغة اإلنجليزية فقط .والمقررات
الدراسية التشاركية الحالية هي:
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اللغات واآلداب

• الحضارة اإلسالمية

الرياضيات والعلوم

• اللغة العربية

• الثقافة اإلسالمية

• األحياء

• األدب العربي

• أديان العالم

• الكيمياء

• اللغة اإلنجليزية لمسار اللغة العربية

• القانون

• الجيولوجيا

(كلية المجتمع وكلية شمال األطلنطي)

• األخالق

• الفيزياء

• اللغة اإلنجليزية

• الفلسفة

• الرياضيات

• اإلنشاء باللغة اإلنجليزية

• علم النفس

• الجبر

• علم االجتماع

• اإلحصاء (كلية المجتمع وكلية شمال األطلنطي أيضًا)
• حساب التفاضل والتكامل

اإلنسانيات والعلوم الجتماعية
• وسائل االتصال
• جمع األخبار وكتابتها

إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر

• االقتصاد الكلي

• المحاسبة

• االقتصاد الجزئي

• اإلدارة

• العلوم السياسية

• التمويل

• العالقات الدولية

• برمجة الكمبيوتر

• تاريخ دولة قطر

• أخالقيات الكمبيوتر

• التاريخ األمريكي

• هندسة وتنظيم الكمبيوتر

• تاريخ الخليج

• نظم بيانات الكمبيوتر
31

فرص تعلم الطالب

التسجيل المشترك في كلية المجتمع في قطر
الذين تحولوا إلى كلية المجتمع في قطر
طالب كلية المجتمع في قطر الذين يدرسون في الخارج
طالب كلية المجتمع في قطر الملتحقين ببرامج تدريبية
التسجيل المشترك
يسمح لطالب كلية المجتمع في قطر بالتسجيل في مقررات المناهج الدراسية األساسية في جامعة قطر ،ويزداد عدد الطالب المستفيدين
من هذا الخيار بشكل مطرد ،فقد سجل ما مجموعه سبعة طالب في كلية المجتمع في قطر وجامعة قطر في فصلي الدراسة للربيع
والصيف.
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برامج التحويل

التدريب في مواقع العمل

الدراسة في الخارج

يتم في الوقت الراهن تحويل العديد من خريجي كلية

توفر برامج التدريب في مواقع العمل فرصًا للطالب

نجحت الكلية في تحقيق أحد أهدافها التي خططت

المجتمع في قطر إلى جامعات في قطر وخارج البالد،

الكتساب خبرة مهنية واطالع ال يقدران بثمن في بيئة

لها استراتيجيًا إلرسال الطالب لدراسة مقررات الكلية

وتقبل الجامعات درجة الدبلوم المشارك المعتمدة

العمل خالل دراستهم بالكلية .وكما هو حال المتدربين

خارج البالد من خالل أول برنامج من هذا النوع ،حيث سافر

التي نالها الخريجون مما يجعلهم في مستوى يكافئ

في مؤسسة عامة أو خاصة ،يمكن للطالب اكتساب

ثمانية من الطالب البنين المسجلين في مقرر اللغة

سنة التخرج أو السنة التي قبلها في الجامعات ،ويتم

مهارات مهنية تزيد من فرصهم التوظيفية خالل

اإلسبانية  )SPAN1412( 2إلى مدينة ساالمانكا في

تحويل بعض الطالب إلى جامعات أخرى في الخارج بعد

استكشافهم للخيارات الوظيفية المتاحة .وتقدم كلية

إسبانيا للمشاركة في برنامج االنغماس في اللغة لمدة

االنتهاء من  24ساعة دراسية معتمدة فقط .ويشير

المجتمع في قطر فرص التدريب العملي لطالبها عن

أسبوع واحد (من  30أبريل وحتى  7مايو  ،)2016وشارك

التزايد في تحويل الطالب إلى قدرة كلية المجتمع في

طريق قسم القوى العاملة وتنمية المجتمع المحلية

الطالب في مقرر مكثف للغة اإلسبانية في كلية آيسال

قطر على إعداد الطالب أكاديميًا لمواصلة الدراسة ونيل

بالمشاركة مع شركة قطر للبترول وشركة قطر

اإلسبانية وزاروا المواقع التاريخية والمتاحف ،وتفاعلوا مع

الدرجات األكاديمية .ومن جهة أخرى ،تجتذب برامج كلية

للبتروكيماويات وبنك قطر الدولي ،وقد أتم أكثر من

السكان المحليين للحصول على تجربة تعلم عملية

المجتمع في قطر طالب التحويل من جامعات أخرى

 50طالبًا هذا البرنامج في العام الحالي.

وحقيقية.

حيث تم تحويل  246طالبًا خالل العام الدراسي إلى
كلية المجتمع في قطر لمتابعة دراستهم.
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إنجازات الطالب والتخرج
مراسم حفل التخرج
أقامت كلية المجتمع في قطر حفل التخرج

منح عدد من الجوائز للطالب المتفوقين

كل من رئيس الكلية الدكتور إبراهيم صالح

الخامس في  24مايو  2016في مركز قطر

وطالب التحويل إلى جامعات في قطر وفي

النعيمي وممثلة الطالب الخريجين السيدة

الوطني للمؤتمرات للعدد األكبر حتى

الخارج ،وإلى برامج البكالوريوس في كلية

مريم خليفة السويدي كلمة موجهة

اآلن من خريجيها ،ويمثل هذا االحتفال

المجتمع في قطر .وحضر الحفل معالي

للطالب الخريجين ،كما ألقى ضيف الشرف

معلمًا مهمًا في مسيرة النهوض بالكلية

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ

سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ،وزير

ومكانتها المتزايدة في المجتمع ،حيث شهد

عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،وألقى

الدولة لشؤون الدفاع وعضو مجلس الوزراء،
خطاب حفل التخرج .وفي هذه المناسبة

الخريج المتميز

الميمونة ،أعلن جابر عبد الحميد العمادي

فاطمة الزهراء جمال حريم (الدبلوم المشارك في اآلداب)
المرتبة

وهو من خريجي الكلية لعام  2013عن تخريج

بنات

بنين

المجموع

النسبة المئوية للخريجين

مرتبة التقدير

1

0

1

1

مرتبة الشرف األعلى

8

9

17

9

مرتبة الشرف العالي

13

9

22

11

مرتبة الشرف

19

18

37

19

•انظر الملحق لالطالع على قائمة كل الطالب الخريجين
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دفعة طالب الكلية لعام  2016ومنحهم لقب
خريجي الكلية في نهاية الحفل ،وقد بلغ
العدد اإلجمالي للخريجين  195خريجًا.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

31
71

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ا�داب ﻫﻮ درﺟﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب

39
12

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻈﺎم أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ
3

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ا�داب أو إدارة ا�ﻋﻤﺎل أو اﻟﻌﻠﻮم ا�ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻮم

9

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

11
3

ﺑﻨﻴﻦ

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ا�داب ﻣﺴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ درﺟﺔ

7

ﺑﻨﺎت

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ  -أو

9

اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ا�ﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

156

ﻧﻮع اﻟﺸﻬﺎدة

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم درﺟﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم

ﺑﻨﺎت

ﺑﻨﻴﻦ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

دﺑﻠﻮم ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ا�داب

٧١

٣١

١٠٢

درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أواﻟﻬﻨﺪﺳﺔ أواﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

دﺑﻠﻮم ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ا�داب  -ﻣﺴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

١٢

٣٩

٥١

أواﻟﻌﻠﻮم.

دﺑﻠﻮم ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم

٩

٣

١٢

دﺑﻠﻮم ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك

٣

١١

١٤

دﺑﻠﻮم ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ا�داب ﻓﻲ ا�دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

٩

٧

١٦

ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

١٥٦

-

١٥٦

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ا�ول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻏﻴﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٢٦٠

٩١

٣٥١

أﻛﺎدﻳﻤﻲ ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن ا�وﻟﻮﻳﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻈﺎم أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻨﻴﻞ

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ُﻳﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ا�ول
ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن ا�وﻟﻮﻳﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ.
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شؤون
الطالب
إن التواصل واإلثراء هما جانبان رئيسيان للحياة الطالبية في كلية

خدمات الدعم

المجتمع في قطر ،وتقدم الكلية خدمات تدعم وتعزز التعلم

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

والتنمية بما في ذلك االحتياجات الخاصة .وألن التنمية الشخصية

تقدم الكلية خدمات الدعم وفقا للقانون رقم ( )2لسنة  2004بشأن

والتعلم ال يقتصران على الفصول الدراسية ،يكتسب الطالب ثقافة

ذوي االحتياجات الخاصة ،والمادة  49من دستور دولة قطر ،ويسعى

متنوعة من خالل خدمات دمج المناهج الدراسية واألنشطة اإلضافية

مكتب خدمات ذوي االحتياجات الخاصة في كلية المجتمع في

خارج الفصول الدراسية.

قطر لضمان مشاركة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في كافة
األنشطة التعليمية الالصفية في الكلية .كذلك يقدم المكتب

الخدمات األكاديمية

خدمات القراءة والكتابة والتكنولوجيا السمعية ،والمترجمين

يقدم هذا القسم الخدمات الضرورية لنجاح الطالب بدءًا من

الفوريين ،وكاتبي المالحظات ،ومعدات تكنولوجيا التكيف،

التسجيل بالكلية وحتى التخرج .وتضم هذه الخدمات خمسة أمور

والمختبرات ،وخدمات للطالب من ذوي االحتياجات الجسدية الخاصة

رئيسية :االختبار والقبول والتسجيل واإلرشاد األكاديمي واألنشطة

مثل الذين لديهم صعوبات في السمع والبصر أو الذين يستخدمون

الطالبية .ونظرًا للتقدم الذي تشهده الكلية والتزايد المستمر في

الكراسي المتحركة ،كما يتم منح هؤالء الطالب وقتًا إضافيًا ونماذج

عدد الطالب ،يعمل مكتب الخدمات األكاديمية على تخطي تحديات

معدلة في االختبارات بالتنسيق مع عضو الهيئة التدريسية المسؤول
عن المقرر .فض ًلا عن ذلكُ ،يخصص للطالب من مستخدمي

مسجلين في برامج مختلفة وموزعين على مباني الكلية األربعة.

الكراسي المتحركة أو الذين يعانون من عجز جسدي طويل األمد

الحفاظ على جودة الرعاية واالهتمام لما يزيد على  3.500طالب

أرصفة منحدرة وأبواب أوتوماتيكية ومصاعد ،ومقاعد واسعة،
ودورات مياه خاصة ومواقف خاصة للسيارات.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )ﻣﻼﺣﺔ( ،ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا�دارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وا�ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ا�ﺛﺮاﺋﻴﺔ

 ١٩ - ١٨ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠١٦ ،

واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ،

 ٢٥أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٥

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻜﻠﻴﺔ

وﻛﻬﺮﻣﺎء ،وﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ.

اﻋﺘﻦ ﺑﺼﺤﺘﻚ
ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺗﺪﻋﻮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ

 ١٤ﻣﺎرس ٢٠١٦

واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ

اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺳﻨﻮﻳ� إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻄﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت

ﻣﻌﺮض اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺒﻴﺘﺎر ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻬﻨﻲ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

أﻗﺎﻣﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،وﻟﻠﻤﺮة ا�وﻟﻰ ،ﻣﻌﺮﺿ�

اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ

وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت

ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻮﺳﻴﻞ ،واﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ

ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺸﻲ واﻟﺠﺮي ﻳﻮﻣﻴ�.

)ﻗﺎﺑﻜﻮ( .وﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺔ

ﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ

ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٦ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ

 ١٤ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ٢٠١٥

وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ُﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮض

اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وﺧﻄﻮات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ .وﻛﺎن

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﻣﺮﻛﺰ

ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻫﺐ

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺰاﺋﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺪز ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﻴﺴﺘﺮ،

ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻗﻄﺮ

ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻠﻴﻤﻮث ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎوث وﻳﻠﺰ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺪل

ﺷﺎرك ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻜﻮ،

اﺳﻜﺲ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ رﻳﺪﻳﻨﻎ.

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق ا�ﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﻗﻄﺮ ﻟﻠﻐﺎز ،وﻗﻄﺮ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ،واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ

ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،وﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﺒﻨﻚ ا�ﻫﻠﻲ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.

ﺣﻤﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ا�وﻟﻴﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ
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 24نوفمبر2015

 2ديسمبر 2015

الندوة السنوية األولى للعلوم

اليوم العالمي للغة العربية

أقام قسم الرياضيات والعلوم الندوة األولى للعلوم مع المتحدث

قام كل من منسق مسار اللغة العربية وشعبة اللغة العربية في

الضيف الدكتور ستانلي جونز استشاري جراحة العظام في

قسم اللغات واآلداب برعاية أول احتفالية للغة العربية في الكلية.

المستشفى األهلي ،وكان موضوع المناقشة آثار نقص فيتامين (د)

وقد حرص الطالب وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في

على الصحة.

الفعالية التي استمرت طوال اليوم وضمت متحدثين من الضيوف
وعروضًا ومناقشات وأنشطة ومسابقات ومسرحية باللغة العربية.

 28نوفمبر 2015
مسابقة «بداية»

 2ديسمبر 2015

قام قسم إدارة األعمال وعلوم الكمبيوتر برعاية المسابقة التي

عرض مسرحي ثقافي « -سوق عكاظ»

شارك فيها الفريق الطالبي لكلية المجتمع في قطر مع فرق من

أقيم العرض المسرحي األول في كلية المجتمع ضمن فعاليات يوم

كليات أخرى في تحدي المشاريع الذي تنظمه مؤسسة «بداية»،

اللغة العربية .وتناول العرض ،الذي قام بتأليفه كل من الدكتورة

وقدمت هذه الفعالية للطالب خبرات تجارية حقيقية وفرصًا للتواصل

أسماء معيكل واألستاذة وداد صفر ،الماضي والحاضر ،وقام بأداء

وتبادل األفكار مع طالب الجامعات األخرى.

األدوار المسرحية طالب من كلية المجتمع في قطر وجامعة قطر.
وقد القت هذه الفعالية استحسانًا كبيرًا وزادت من تقدير الحاضرين
لدرجة الدبلوم المشارك في الفنون المسرحية.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

 ٩دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

ﻣﻜﺘﺐ ا�ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب

 ٩ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٦

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻄﻼﺑﻲ

وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة ا�وﻟﻰ ﻣﻌﺮﺿ� ﻣﻔﺘﻮﺣ� �ﻋﻤﺎل

ﻗﻄﺮ وﺗﺮاﺛﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وأﻗﺎﻣﺖ ا�ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ

وإﻧﺠﺎزات اﻟﻄﻼب ا�ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﺮض ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻟﻘﺎء ﺷﻌﺮ ﺗﺮاﺛﻲ وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت .وﻗﺪم ﻃﻼب

ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻳﻮﻣ� ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺿ� آﺧﺮ�

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﻛﺘﺎرا( ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ
ﻓﻲ
ّ

ﺗﺼﻤﻴﻤ� ﺛﻼﺛﻲ ا�ﺑﻌﺎد ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﻟﻮﺣﺔ

ﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ »ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ« ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ وأﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وا�ﻟﻌﺎب

ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺘﻜﺮ .وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٢٠٠

أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺰف اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ وأداء اﻟﻌﺮوض

واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻬﺪف ﻧﺸﺮ

ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺮاﻗﺼﺔ.

اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ووﺟﻬﺖ دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻟﻮﺳﻴﻞ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة

 ١ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٦

 ٤-٣ﻣﺎرس ٢٠١٦

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻼب.

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

واع ﻟﺼﺤﺔ أﻓﻀﻞ«
ﺣﻤﻠﺔ »ﺷﺒﺎب ٍ

أﻃﻠﻖ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﻣﻜﺘﺐ ا�ﻧﺸﻄﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،دﻋﺎ ﻧﺎدي اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻼب

 ١٠-٩دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠١٥

اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺣﻀﻮر� ﺟﺪﻳﺪ� ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وأﺳﺮﻫﻢ ﻟﻠﺨﺮوج إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ »اﻟﻤﺰروﻋﺔ« ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

ﻣﻮﺟﻬ� ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ

ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﺷﺒﺎب ٍ
واع ﻟﺼﺤﺔ أﻓﻀﻞ« ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻋﻘﺪت اﻟﻜﻠﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

وﻣﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ
اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺧﺒﺎر ﻣﻬﻤﺔ
ّ

واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺰارع اﻟﺼﻔﺎ .وﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ

ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ا�رﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ،وﺗﺰﻳﻨﺖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ

اﺳﺘﻤﺮت ﻃﻴﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،ﺗﻌﺮف اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻠﻮن ا�دﻋﻢ وﻫﻮ اﻟﻠﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﺮي .وﻗﺎم

ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ وﻓﻴﺲ ﺑﻮك.

ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
39

 14مارس 2016

 7أبريل 2016

يوم العلوم والرياضيات

ورشة عمل للتدريب على التنفس الصناعي

في إطار جهود قسم الرياضيات والعلوم لتشجيع الطالبات

عقدت جامعة كالجاري قطر ورشة عمل للتدريب على اإلسعافات

للحصول على مؤهالت علمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضياتّ ،
نظم القسم يومًا حافالً بالفعاليات المعرفية تضمنت

األولية والتنفس الصناعي في مباني الكلية استمرت على مدار
نصف يوم ،تعلم الطالب خاللها كيفية تقديم اإلسعافات األولية

تجارب وألعاب ومناقشات وأنشطة أخرى ذات صلة بعلم األحياء

والقيام بالتنفس الصناعي .وأقيمت الورشة تحت رعاية النادي

والتغذية والكيمياء والفيزياء والرياضيات والجبر وحساب التفاضل

الصحي وحصل الطالب على شهادة مشاركة بعد إتمام التدريب.

والتكامل.
 12أبريل 2016
 26مارس 2016

يوم علم النفس

مؤتمر القيادة الطالبية

من أجل مساعدة الطالب على التفكير بأهمية الصحة العقلية

ُعقد المؤتمر السنوي األول للقيادة الطالبية «تقدم» برعاية

ً
أنشطة وألعابًا وقدموا
وفهمها ،أقام طالب نادي علم النفس

مشتركة من لجنة تنظيم القيادة الطالبية في كلية المجتمع في

لزمالئهم معلومات ذات صلة بالصحة العقلية.

قطر ،وحضر المؤتمر أكثر من  500طالب من الكليات والجامعات
ومن مختلف مؤسسات التعليم العالي في قطر للتركيز على
تنمية مهاراتهم القيادية ،كما حضر  59طالبًا من كلية المجتمع
في قطر هذا المؤتمر الذي يعقد ألول مرة في البالد.
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

 19-1مايو 2016
مسابقة بطاقات المعايدة
أقام مكتب العميد المشارك للشؤون األكاديمية مسابقة لتصميم بطاقات المعايدة
لتشجيع المواهب الطالبية واإلبداع الفني ،حيث قدم العديد من الطالب الموهوبين
تصاميمهم اإلبداعية ليتم تقييمها .وكان التصميم الفائز للطالبة بشاير عبد الرحمن
اليافعي.
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برامج التنمية الطالبية

 17مايو 2016

مركز التعلم والمشاركة المدنية

الملتقى الدولي السنوي األول للتعلم والمشاركة المدنية

إن رسالة مركز التعلم والمشاركة المدنية هي تعزيز خبرات

عقدت الكلية ندوتها الدولية السنوية األولى للتعلم والمشاركة

التعلم لدى الطالب من خالل أوساط التعلم وتعلم الخدمة وبرامج

المدنية التي شهدت حضورًا لضيوف متحدثين من الجامعة

الشرف والدراسة في الخارج ،وقد شهد المركز نجاحًا كبيرًا في

األمريكية في القاهرة وكلية المجتمع في والية بيليسيبي

عامه األول ،وتعاون أربعة من أعضاء هيئة التدريس لتدريس مقررين

(الواليات المتحدة األمريكية) ،وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

دراسيين عن أوساط التعلم في برنامج مسار اللغة العربية ،وشارك

(المملكة العربية السعودية) ،وجامعة قطر وكلية الشؤون الدولية

أكثر من  200طالب في تعلم الخدمة من خالل مقررات دراسية في

في جامعة جورج تاون في قطر .وشهدت الفعالية التي استمرت

الثقافة اإلسالمية والعلوم السياسية وعلم النفس والمدخل إلى

طوال اليوم حضورًا جيدًا للشخصيات المهمة والزوار المحليين

وسائل االتصال .ونشط تسعة طالب في برنامج الشرف حيث أنهى

وأعضاء هيئة التدريس والطالب الراغبين في تعلم أفضل الممارسات

ثالثة منهم البرنامج وتخرجوا بمرتبة شرف على كشوفات درجاتهم.

والنتائج للتعلم والمشاركة المدنية.

وأخيرًا قام برنامج الدراسة في الخارج برحلته األولى إلى مدينة
ساالمانكا في إسبانيا لطالب مقرر اللغة اإلسبانية المستوى الثاني.
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

األنشطة الرياضية

النوادي والمنظمات

فريق كلية المجتمع في قطر لكرة القدم بنين

تجعل النشاطات والنوادي المعنية بالطالب تجربة الحياة الطالبية في الكلية أكثر إثراء

أعطى فريق الكلية انطباعًا تنافسيًا في بطولة كليات جامعة قطر لكرة القدم التي

وإرضاء للطالب ،وقد حظيت هذه النوادي بأعضاء نشطاء هذا العام.

أقيمت في الربيع.

• فريق المناظرة باللغة العربية
• نادي الفن
• نادي التجارة
• نادي المحادثة باللغة اإلنجليزية
• نادي البيئة
• نادي تكنولوجيا المعلومات
• نادي التغذية
• اتحاد الطالب
• نادي اليوغا
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موارد
التدريس والتعلم
المكتبة

قسم تكنولوجيا التعليم

انضم الدكتور حسام عبد الجواد إلى كلية المجتمع في قطر

يقدم قسم تكنولوجيا التعليم خدمات للمساعدة في توسيع

بصفته مديرًا للمكتبة وأمين المكتبة الرئيسي ،وقد أتاحت

نطاق استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز البرامج التعليمية،

المكتبة لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب

ويحظى المدربون بالمهارة والمعرفة بمنهجيات التعلم عبر اإلنترنت

الولوج إلى قواعد البيانات باللغة العربية واللغة اإلنجليزية والموارد

وإنتاج الوسائط المتعددة وتصميم الرسوم البيانية وتصميم

اإللكترونية المتوفرة في المكتبة الوطنية في قطر التي وسعت

البرمجيات وتهيئة الكمبيوتر وتكنولوجيا التعلم عن بعد ،وأقام

مقتنياتها من الموارد إلى مرتبة عالمية .وتخطط المكتبة حاليًا

قسم تكنولوجيا التعليم في العام الحالي دورات تدريبية وورش

القتناء نظام مناسب لبرمجيات اإلدارة المكتبية الذي من شأنه إدارة

عمل على تقنية «البالك بورد» والعديد من التطبيقات التكنولوجية

فهارس مكتبات الكلية بشكل مناسب ،وتساعد لجنة المكتبة

األخرى ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب ،كما أرسى

المكونة من أعضاء من هيئة التدريس في تطوير مقتنيات

القسم األسس الالزمة إلقامة مركز لتعلم تقنيات التعليم الحديثة

المكتبة وخدماتها.

يعتزم افتتاحه في العام الدراسي .2017-2016
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العام الدراسي 2016-2015

العام الدراسي 2016-2015

العام الدراسي 2016-2015

المقتنيات

(مبنى الدائري الثالث)

(مبنى الخليج الغربي)

المجموع

أسماء الدوريات

17

18

35

كتب باللغة العربية

207

352

كتب بلغات أجنبية

2628

3070

6257

الكتب اإللكترونية

مقتنيات المكتبة الوطنية في قطر
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ

أﺑﺤﺎث اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻜﻢ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ذاﺗﻴﺔ

ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ

ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث

اﻟﺤﻜﻢ

اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ٢٠١٣إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﻮث

اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﻋﺎه ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن:

ا�ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼب

وا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

زاﻳﺪ ﺳﻌﻮد آل ﺛﺎﻧﻲ

وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ا�ﺑﺤﺎث وﻋﺮوض اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

ﻣﻨﻴﺮة ﺳﻌﻮد آل ﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ �ﺟﺮاء

واﻟﻨﺸﺮ ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ .وﻳﻔﺘﺮض ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح

اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ

اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻣﺨﻄﻄﻪ أن

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:

ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ وﺗﻨﺴﻴﻖ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

ﻳﻔﻲ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺒﻐﻲ

د .ﺳﺎﻣﺎن دي ﺳﻴﻠﻔﺎ

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث .وﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ،ﻗﺪم

أن ﻳﻘﺪم (١ :اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪﻋﻢ �ﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﺤﺜ� ﺷﺎرك

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ؛  (٢اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻓﻴﻬﺎ  ١٩ﻃﺎﻟﺒ� ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  ١٠ﻣﻦ أﻋﻀﺎء

ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﺗﻢ ﻋﺮض اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه

واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ؛  (٣اﻟﺠﺪارة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛ (٤

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻧﺸﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ

ﺧﻄﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ .وﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﻄﻼب ﺛﻼﺛﺔ

ﻣﺠﻠﺔ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاف أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
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وﺻﻒ اﻟﺒﺤﺚ:
ً
اﺧﺘﺮع اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن رﺟﻼ آﻟﻴ� ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﺪات LEGO Mindstorms EV3
ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺳﻴﺎرة ذات ﻗﻴﺎدة ذاﺗﻴﺔ ،وﺑﺮﻣﺞ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن اﻟﺮﺟﻞ ا�ﻟﻲ �داء اﻟﻤﻬﺎم ا�ﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎرة ذات ﺗﺤﻜﻢ ذاﺗﻲ وﻫﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﻋﻮاﺋﻖ
اﻟﺴﻴﺮ واﺗﺒﺎع وﺟﻬﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺮوﺑﻮت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻬﺎم.

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

الغياب المفرط وترك الدراسة في كلية المجتمع في

التدخين والنرجيلة (الشيشة) وخطرهما على

قطر

المجتمع القطري

الباحثان الرئيسيان:

الباحثان الرئيسيان:

عبد اهلل يعقوب المال

سارة العمادي

فهد علي البوعينين

موزة الكعبي

المشرف الرئيسي:

المشرف الرئيسي:

الدكتور جمال حجو

الدكتور خيرالدين خوجة

وصف البحث:

وصف البحث:

درس الطالبان الباحثان مشكلة غياب الطالب المفرط

درست الطالبتان الباحثتان الشعبية المتزايدة لتدخين

وقدما االقتراحات للحد من حاالت الغياب ،وقد اعتمدا

الشيشة أو النرجيلة عند عدد من الشبان والشابات في

منهجية «تقنية دلفي» لجمع البيانات عن  80طالبًا (60
بنات  20 -بنين) ،وشملت البيانات أسباب الغياب .وأجرى

قطر .وجمعت الباحثتان البيانات عن طريق استبيان
وقامتا بتحليل االستجابات ،واقترحتا حلوال ً دينية وطبية

الباحثان التحليالت اإلحصائية ألسباب الغياب واقتراحات

واجتماعية وسلوكية لكبح هذا التوجه المتزايد والضار

الرجل اآللي ذو التحكم الذاتي الذي صممه زايد سعود

المستطلعين وقدموا توصيات للحد من حاالت الغياب.

بالصحة.

آل ثاني ومنيرة سعود آل ثاني

وأحيلت النتائج التي وصال إليها والتوصيات إلى اإلدارة.
47

أبحاث ومنح أعضاء الهيئة التدريسية

الجوائز والتقدير
الكتب
مقالة للدوريات والمجالت العلمية
مقاالت بحثية وعروض تقديمية في المؤتمرات
الضيوف المحاضرون
ندوات وحلقات وورش عمل رائدة
مدققو أو منقحو الكتب
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ )ﺟﺎﺋﺰة واﺣﺪة(

اﻟﻜﺘﺐ ) ٣ﻛﺘﺐ(

ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪورﻳﺎت واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) ١٧ﻣﻘﺎﻻ ً(

ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ راﺟﺎ ﺑﻴﺴﻼﻣﻲ

 .١د .ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ

 .١د .أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي ﻣﻊ أ .م .ك .دﻏﺎﻣﺴﺔ،

ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ

ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺪﻋﻮة إﻟﻰ ا� ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

و أ .م .ﺧﺮﻳﺲ ،و أ .ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ و ك .ل .ﻟﻴﺮ(

اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ واﻟﻌﺮض اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان »ﺗﺄﻗﻠﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  -دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﺴﻮرة

»ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻴﺰر اﻟﻌﺎﻣﻮدي ذو اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ

اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق

ا�ﻧﻌﺎم .ﻃﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺘﺮوﻓﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ )(٢٠١٥

واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ اﻟﻤﺆﻛﺴﺪة واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻌﺎت
اﻟﺤﺮارﻳﺔ «.ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻠﻴﺰر ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل٤ :

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ«
 .٢د .ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،٢٠١٦ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺒﻊ(

ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺎت
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ودﻋﻮﻳﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ

 .٢د .أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي

ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺮوﻧﻲ )(٢٠١٦

»اﻟﻠﻴﺰر اﻟﻌﺎﻣﻮدي ذو اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ واﻻﺷﻌﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء وﻣﺘﻌﺪد ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻛﺴﻴﺪ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻐﻴﺮ

 .٣د .أﺳﻤﺎء ﻣﻌﻴﻜﻞ

وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ« وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﻮل أﺣﺪث

ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ا�ﺑﺪاع واﻟﻨﻘﺪ .وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ

اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )إﻳﻜﻠﺘﻴﺖ

)(٢٠١٥

'  ،(٢٠١٦دﺑﻲ ،ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ) ٦ -٥ﻣﺎﻳﻮ:(٢٠١٦ ،
٥٥-٥١
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 .٣د .أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي )ﻣﻊ أ .م .ﺧﺮﻳﺲ(

 .٦د .ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

»اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻴﺰر اﻟﻌﺎﻣﻮدي ذو اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ :ﻧﻤﻮذج

»اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﻜﺮة �ﺳﺎﺗﺬة ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ

ﻧﻈﺮي« ﻣﺠﻠﺔ ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ) ٤٨ﻳﻮﻟﻴﻮ -٣٨٧ :(٢٠١٦

إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ «.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ا�زﻫﺮ )ﻳﻨﺎﻳﺮ :(٢٠١٦

٤٠٠

٢٥٨٦-٢٥٤٧

 .٤د .ﺣﻨﺎن زﻛﻲ اﻟﺴﻌﺪي

 .٧د .ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻓﺎﻳﺰ )ﻣﻊ ج .ف .أﺣﻤﺪ و إ .ﻋﻠﻴﻤﺎت(

»ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرات وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻐﺔ

»آراء اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ا�ردﻧﻴﻴﻦ ﻟﺮﻳﺎض ا�ﻃﻔﺎل واﻟﺼﻒ ا�ول ﻓﻲ أﺑﻌﺎد

ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ :ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ« ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ« ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ) ٧:١ ،ﻣﺎرس ٤٢١-٤٠٨ :(٢٠١٦

٣٠٥-٢٩٣ , ٣٠:٣

 .٥د .ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻮادي

 .٨د .ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ

»اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ :وﻗﺎﺋﻊ

»ﺑﺤﺜ� ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻀﻴﺎع اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ «.ﺑﺮوﺳﺒﻴﺮو

ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ «.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪوﺣﺔ

)دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٢٧-٢٠١ (٢٠١٥

اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ ا�دﻳﺎن ) ٢٠١٦ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺒﻊ(
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

 .9د .أسماء معيكل

 .1٣د .أسماء معيكل

 .16د .صباح أسعد سلمان صباح

«يا للعجب! إنها تبدو مثل طائر العنقاء « .مجلة األعناب

«إعادة إنتاج الفولكلور روائيًا وإشكالية النوع األدبي».

«أثر استخدام استراتيجية تجميع المجموعات التعاونية

( 2ديسمبر 59 :)2015

المأثورات الشعبية ،وزارة الثقافة ،الدوحة ،قطر (:)2016

في التعلم على مهارة االستيعاب القرائي عند طالب

49-35

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية» مجلة العالم العربي
باللغة اإلنجليزية  7:1لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ،الواليات

 .10د .أسماء معيكل
«خارجًا عن تراث المجتمع ،سرد التجربة لحيدر حيدر».

 .14د .صباح أسعد سلمان صباح

مجلة الفجيرة الثقافية (مارس )2016

«أثر الخرائط الذهنية المصممة إلكترونيا من قبل طلبة

المتحدة األمريكية (مارس)2016

الكلية على تحصيلهم في مهارة االستيعاب القرائي»

 .17منير عباد (مع ج .أ .الخطيب و ف.جابر)

 .11د .أسماء معيكل

مجلة التعليم والتطوير باستخدام تكنولوجيا

«مفهوم البنوك األردنية إلدارة عالقات العمالء :استقصاء

«نساء على أجنحة الحلم» .مجلة نزوى (مارس :)2016

المعلومات واالتصاالت  ،11:3جامعة جزر الهند الغربية ،جزر

يعتمد بيانات مصرفية» مجلة النهوض باألعمال التجارية

54-50

الهند الغربية (ديسمبر )2015

العالمية ،أولني ،باكز ،المملكة المتحدة ( ،2016تحت

 .12د .أسماء معيكل

 .15د .صباح أسعد سلمان صباح

«الصداقة في القصص النسائية» مجلة «ألف» 36

«األثر السلبي لتداخل اللغة العربية في تعلم اللغة

الجامعة األمريكية ،القاهرة ،مصر (144-109 :)2016

اإلنجليزية للناطقين بغيرها» إصدار خاص في الترجمة -

الطبع)

مجلة العالم العربي باللغة اإلنجليزية  4لوس أنجلوس،
كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية ()2015
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ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻋﺮوض ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ً
وﻋﺮﺿﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴ�(
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ) ١٤ﺑﺤﺜ�

 .٣د .ﻋﻠﻲ اﻟﻼﻓﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ ا�دﻳﺎن

»ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻨﺼﻮص :ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ٢١ﻣﺎﻳﻮ (٢٠١٦

 .١د .ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻮادي

اﻟﻨﺤﻮي » ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ

»اﻟﻮﻫﻦ ﻓﻲ ذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«

ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻠﻐﺎت ا�ﺧﺮى اﻟﺪوﺣﺔ،

 .٦د .ﺻﺒﺎح أﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﺻﺒﺎح

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻫﻦ :ذﻛﺮﻳﺎت ،ﻛﺘﻞ ،ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻗﻄﺮ ) ١٥ﻳﻨﺎﻳﺮ (٢٠١٦

»اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﺮاﺋﻲ« ﻣﺆﺗﻤﺮ

دﻳﻔﻠﻲ ﺳﺘﻮدي ﻓﻲ ﺑﺎدوﻓﺎ ﺑﺎدوا ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ١٧) ،
ﻣﺎﻳﻮ (٢٠١٦

 .٤د .ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ

ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻲ

»ﺑﺤﺜ� ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

اﻟﻠﻐﺎت ا�ﺧﺮى اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ١٢ﻣﺎرس (٢٠١٦

 .٢د .ﺑﺴﺎم ﻋﺘﻴﻠﻲ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

»ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺻﺒﻐﺔ  IR-780 NIRﻛﻘﻄﺐ

اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ «.اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

 .٧د .ﺻﺒﺎح أﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﺻﺒﺎح

اﺳﺘﺸﻌﺎر اﺧﺘﻴﺎري ﻣﺮﺋﻲ وﻓﻠﻮروﻣﺘﺮي

اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ ا�دﻳﺎن ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ )١٦

»دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺴﻴﺎﻧﻴﺪ« ﻣﺆﺗﻤﺮ ا�ﻣﺎرات

ﻓﺒﺮاﻳﺮ (٢٠١٦

اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻳﺪوﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺒﺤﺘﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  -اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ا�ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ

 .٥د .ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺨﻴﺖ

إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ :أﻳﻬﻤﺎ ﺳﻴﺮﺑﺢ

اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

»ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ« اﻟﻄﺎوﻟﺔ

اﻟﻠﻌﺒﺔ« اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻮم

) ٣ﻣﺎرس (٢٠١٦

اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ

واﻟﻔﻨﻮن ،ﻻس ﻓﻴﻐﺎس ،ﻧﻴﻔﺎدا ،اﻟﻮﻻﻳﺎت

وا�ﺳﺮ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺮ :اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت،

اﻟﻤﺘﺤﺪة ا�ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) ٢١ﻣﺎرس (٢٠١٦
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

 .8أليسون جوميتز

 .11ناتاشا راجابيسالمي

 .1٣هيذر ستيوارت

«استخدام تطبيق واتس آب إلعطاء فروض أكاديمية

«مالءمة الهوية المهنية لمدرسي اللغة اإلنجليزية كلغة

«توحيد المجتمع من خالل الخدمة» الملتقى السنوي

كالمية محفزة» .المؤتمر والمعرض الدولي الثاني

ثانية للناطقين باللغة اإلنجليزية في مجال التواصل

األول لمركز التعلم والمشاركة المدنية ،كلية

والعشرين في الجزيرة العربية لتعليم اللغة اإلنجليزية

في دولة قطر» .مؤتمر الجزيرة العربية لتعليم اللغة

المجتمع في

للمتحدثين بلغات أخرى ،دبي ،اإلمارات العربية ( 12مارس

اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى ،دبي ،اإلمارات العربية

قطر ،الدوحة ،قطر ( 17مايو 2016

)2016

( 10مارس )2016

 .9أليسون جوميتز

 .12إلينا شاتيال

«نصائح تعليمية لطالب الخليج العربي» .مؤتمر الجزيرة

«تحفيز الطالب على التحدث من خالل تطبيق واتس آب».

«تحديات تنفيذ إدارة المواهب في المنظمات المتنوعة

العربية لتعليم اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى،

المؤتمر الدولي السنوي السابع والثالثين لتعليم اللغة

ثقافيًا في قطر» .المؤتمر الطالبي الرابع ألبحاث

دبي ،اإلمارات العربية ( 11مارس )2016

اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى في اليونان ،أثينا،

الدراسات العليا ،جامعة ستافوردشير ،ستوك أن ترينت،

اليونان ( 19مارس )2016

المملكة المتحدة ( 16مايو )2016

)

 .14كاترينا تادلوك

 .10مستور كابودي
«نصائح تعليمية لطالب الخليج العربي» .مؤتمر الجزيرة
العربية لتعليم اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى،
دبي ،اإلمارات العربية ( 11مارس )2016
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اﻟﻀﻴﻮف اﻟﻤﺤﺎﺿﺮون ) ٣ﻣﺤﺎﺿﺮات(

ﻧﺪوات وﺣﻠﻘﺎت وورش ﻋﻤﻞ راﺋﺪة

 .٤أﻟﻴﺴﻮن ﺟﻮﻣﻴﺘﺰ

 .١د .ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

) ١٠ﻧﺪوات وﺣﻠﻘﺎت وورش ﻋﻤﻞ(

»ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺗﺲ آب ﻟﺠﺬب اﻟﻄﻼب«

»اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ا�ﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ«.

 .١د .ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ )١٢

ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ

»إﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (٢٠١٥

) ١٠ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (٢٠١٥

واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء «.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ،
 .٥ﻣﺎرﻓﺲ ﻛﻠﻐﻮر

ﻗﻄﺮ )٢ﻣﺎرس (٢٠١٦

»ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

 .٢د .ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ
»ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ا�ﺳﻼم ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ ا�ﻋﻼم

 .٢د .ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ

اﻟﺼﻔﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺎﻓﺮﻳﻦ «.ﻛﻠﻴﺔ

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ« ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،

»اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ا�ﺳﻼم :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺟﺬوره وﻋﻼﺟﻪ«.

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ١٠دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ١أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٥

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ )١٢

(٢٠١٥

أﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٦
 .٦أﺷﻠﻲ ﻣﻮﻧﺘﻴﻦ

 .٣إﻳﻔﻮن د .إﻳﺘﻮن
»اﻟﻘﻮة ا�ﻧﺜﻮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮل وﺗﻜﺪﻳﺲ رؤوس

 .٣د .ﺻﺒﺎح ﺳﻠﻤﺎن أﺳﻌﺪ ﺻﺒﺎح

»ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺻﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب «.ﻛﻠﻴﺔ

ا�ﻣﻮال اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ «.اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺤﺮة ﺳﻠﺴﻠﺔ

»ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ١٢ﻣﺎﻳﻮ

ﻣﺤﺎﺿﺮات ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺴﺎس أي أﻧﺪ إم ﻓﻲ

ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ «.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ

(٢٠١٦

ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ١٠ﻣﺎرس (٢٠١٦
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ﻗﻄﺮ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ ) ٢١ﻳﻮﻧﻴﻮ

(٢٠١٦

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

 .7ناثان فلتشر شيل

مدققو أو منقحو الكتب ( 4كتب)

الملتقى السنوي األول لمركز التعلم والمشاركة المدنية ،كلية المجتمع في قطر،

 .1الدكتور خيرالدين خوجة

الدوحة ،قطر ( 17مايو )2016

«أساليب الخطاب القرآني ».كلية الفنون واآلداب ،الجزائر (أبريل )2015

 .8إلينا شاتيال

 .2الدكتور خيرالدين خوجة

ندوة عن كيفية التعامل مع الطالب  .2016اتحاد كليات إدارة األعمال ،كلية إدارة األعمال

«مقاصد السور المدنية ودورها في بناء مجتمع إسالمي ».أطروحة رسالة دكتوراه

في أستون ،برمنغهام ،المملكة المتحدة ( 18مايو )2016

في الدراسات والعلوم القرآنية ،كلية اإلمام األوزاعي ،بيروت ،لبنان (سبتمبر )2015

 .9هيذر ستيوارت

 .٣الدكتور خيرالدين خوجة

“اإلدارة الصفية :أسلوب الصمت (المالذ األخير) ».كلية المجتمع في قطر ،الدوحة ،قطر

«قصة موسى في القرآن الكريم مقارنة بقصص التوراة ».جامعة اإلمام محمد بن
)2015

( 12مايو )2016

سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية (ديسمبر

 .10رودني تايلور

 .4د .صباح سلمان أسعد صباح

«برنامج الدراسات الدولية ».الملتقى السنوي األول لمركز التعلم والمشاركة

«مراجعة لكتاب :فجوة التعليم» الجمعية العربية لدراسات اللغة اإلنجليزية (أكتوبر

المدنية ،كلية المجتمع في قطر ،الدوحة ،قطر ( 17مايو )2016

)2015
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شؤون أعضاء
الهيئة التدريسية
بهدف تلبية حاجة الكلية من البرامج

تزايدًا كبيرًا في أعداد الطالب المسجلين في

شهادة الدكتوراه الستيعاب التزايد في برامج

والمقررات الدراسية ،تبحث الكلية بنشاط

الدبلوم المشارك في اآلداب  -مسار اللغة

البكالوريوس ،وأرفد هؤالء أيضًا بأعضاء هيئة

وبشكل منتظم عن أعضاء الهيئة األكثر

العربية ،وكذلك في عدد درجات الدبلوم

تدريس من ذوي المؤهالت كمتعاونين

أهلية وخبرة من أساتذة متفرغين وأساتذة

المشارك والبكالوريوس الممنوحة للطالب.

من المؤسسات التعليمية المحلية العالية

مؤقتين لالنضمام إلى طالبنا في الفصول

لذلك ّ
وظفت الكلية المزيد من أعضاء

المستوى مثل كلية أحمد بن محمد

الدراسية .وقد شهد العام الدراسي الحالي

الهيئة الناطقين بالعربية والحاصلين على

العسكرية وجامعة قطر.

تنوع جنسيات أعضاء الهيئة التدريسية
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الجنسية

املجموع

الجنسية

املجموع

األرجنتين

١

هولندا

١

أستراليا

١

باكستان

٢

البرازيل

١

فلسطين

٢

كندا

٣

قطر

١

مصر

٨

رومانيا

١

فرنسا

١

روسيا

١

إيران

٣

صربيا

١

إيرلندا

٣

السودان

١

األردن

٨

سوريا

٩

كينيا

١

تونس

٣

كوسوفو

١

اململكة املتحدة

٧

لبنان

٢

الواليات املتحدة األمريكية

٧١

ليبيا

١

اليمن

٣

املجموع

137
57

مؤهالت أعضاء هيئة التدريس
33
50

77
79
9
8

2015 - 2014
2016 - 2015
دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

العام الدراسي
٢٠١٥ - ٢٠١٤

33

77

9

٢٠١٦ - ٢٠١٥

٥٠

79

8

58

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

تزايد عدد أعضاء الهيئة منذ االنطالق
36

50
1
57
19
57
44
36
82

137

معارين من كلية المجتمع في هيوستن
الموظفين محليا
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الشؤون
األكاديمية
إن توسع الكلية المستمر في البرامج ونموها في الحجم

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:

واالستيعاب جعال التحلي بالقدرة على تقديم أفضل المستويات

• ّ
شكل القسم لجنة المراجعة األكاديمية التي تسعى لضمان

من التعليم والتدريب للمجتمع القطري الشغل الشاغل للكلية.

جودة وانتظام البرامج األكاديمية وبرامج المؤهالت في الكلية،

ويضطلع قسم الشؤون األكاديمية بمسؤولية توجيه جميع

وذلك من خالل ربطها بتوجيهات وزارة التعليم ومراجعة واعتماد

النشاطات والسياسات األكاديمية لتحقيق هذه الغاية ،كما أنه

مقترحات المقررات الدراسية الجديدة.

يضمن تلبية الكلية الحتياجات كافة الدارسين.
عدل القسم نظام االمتحانات ليشمل تشديد المراقبة على
• كما ّ
االمتحانات وتصديق العميد المشارك على نتائج االمتحانات لضمان
دقتها ونزاهتها.
طبق القسم نظام اإلرشاد األكاديمي بمشاركة
• باإلضافة إلى ذلكّ ،
أعضاء الهيئة التدريسية لتمكين الطالب من تلقي نصائح من أعضاء
الهيئة التدريسية المكلفين بشكل مباشر فيما يخص المقررات
الدراسية والبرامج األكاديمية ،وقد أقيم اليوم األول لإلرشاد في شهر
نوفمبر .2015
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ﻗﺴﻢ إدارة ا�ﻋﻤﺎل وﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ا�ﻧﺠﺎزات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮرات إدارة ا�ﻋﻤﺎل وﻋﻠﻮم

ﻃﻮر اﻟﻘﺴﻢ ﺗﺨﺼﺼ� ﺟﺪﻳﺪ� ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻫﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة ا�ﻋﻤﺎل
• ّ

اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ

ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻘﺮرات إدارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ إدارة ا�ﻋﻤﺎل.
ﻃﻮر اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪة ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ
• ﻛﻤﺎ ّ
 ٢٠١٦ﻛﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺮاﺳﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة ا�ﻋﻤﺎل.
• ّ
وﻇﻒ اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻀﻮي ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ.
• ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻤﺴﺎت ا�ﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺴﻴﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻟﻤﻘﺮرات ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ وﻛﻠﻴﺔ ﺷﻤﺎل ا�ﻃﻠﻨﻄﻲ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.

اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﺨﺮﻳﻒ
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

ﻗﺴﻢ ا�ﻧﺴﺎﻧﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮرات ا�ﻧﺴﺎﻧﻴﺎت

ا�ﻧﺠﺎزات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:

واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ

• ﻗﺎم اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ واﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻄﻼﺑﻲ ا�ول ﻟﻠﺪراﺳﺎت ا�ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
ﻗﺪم اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
• ّ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﺴﺎر اﻟﻠﻐﺔ ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﻗﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺪد ا�ﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺠﺴﻴﺮ ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
• ّ
ﻗﻄﺮ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  ١٧ﻣﻘﺮر�.

اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﺨﺮﻳﻒ
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ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت وا�داب
ا�ﻧﺠﺎزات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮرات اﻟﻠﻐﺎت

ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﺳﻤﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت وا�داب ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
• ّ

وا�داب ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ

اﻟﻠﻐﺎت ا�ﺟﻨﺒﻴﺔ.
• ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أول
وﺳﻂ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺎﺟﺢ.
• ّ
ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺴﻢ واﺧﺘﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ :اﺧﺘﺒﺎري  KETو PETاﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮدج ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ  ،CAMPUSوذﻟﻚ ﻛﺎﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺔ.
• ﻗﺎم اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ وﻣﺪﺧﻞ
إﻟﻰ اﻟﻨﺜﺮ وﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ا�داب واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻠﻐﺔ ا�ﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
• ﻗﺎم ﺑﺘﺠﺴﻴﺮ ﻣﻘﺮرات اﻟﻠﻐﺔ ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ
وﻛﻠﻴﺔ ﺷﻤﺎل ا�ﻃﻠﻨﻄﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
• ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪد ا�ﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

اﻟﺼﻴﻒ

اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  ٢٠ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﺨﺮﻳﻒ
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

قسم الرياضيات والعلوم
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:

مجموع الطالب المسجلين في مقررات الرياضيات

• أطلق القسم ّ
ونفذ مسارين منفصلين في الرياضيات وفقًا الختصاصات الطالب:

والعلوم في الفصل الدراسي الواحد

اختصاص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واختصاص الدبلوم المشارك
في اآلداب.
• قام بتجسير مقررات التشريح وعلم وظائف األعضاء ( )BIOL2402 BIOL2401ومقرر
اإلحصاء ( )MATH1342مع جامعة قطر ومقرر اإلحصاء ( )MATH1342مع كلية شمال
األطلنطي في قطر.

الصيف
الربيع
الخريف
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دبلوم مشارك في اآلداب  -اللغة اإلنجليزية
دبلوم مشارك في اآلداب  -اللغة العربية
برنامج مسار اللغة العربية

مجموع الطالب المسجلين في الدبلوم المشارك

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:

في اآلداب مسار اللغة العربية

• تيسير توظيف أعضاء هيئة تدريسية جدد متفرغين ومؤقتين

مقارنة بالدبلوم المشارك في اآلداب مسار اللغة اإلنجليزية

ناطقين باللغة العربية لتدريس العدد المتزايد من مقررات مسار
اللغة العربية والطالب المسجلين فيه.
• التنسيق مع جامعة قطر لوضع مقرر جديد في العالقات الدولية
باللغة العربية.
• تنظيم وإعالن اليوم العالمي للغة العربية في الكلية وهو األول
من نوعه.
• تسهيل إعداد الدبلوم المشارك والبكالوريوس في اآلداب  -تخصص
اإلدارة العامة.
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

المستوى األول
المستوى الثاني
المستوى الثالث
المستوى الرابع
مركز اللغة اإلنجليزية
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:

تسجيل الطالب في مركز اللغة اإلنجليزية

• إعادة هيكلة برنامج تأسيس اللغة اإلنجليزية ليصبح خمس وحدات تدوم لمدة 8
أسابيع بدال ً من أربعة أقسام تمتد على مدى  10أسابيع ،ومن المقرر أن يبدأ هذا النظام

في الفصل والمستوى الواحد

الجديد في خريف عام .2016

290
434
345
72
259
377
381

املستوى

١

٢

٣

٤

املجموع الكلي

الربع األول

٢٩٠

٤٣٤

٣٤٥

٧٢

11٤1

الربع الثاني

٢٥٩

٣٧٧

٣٨١

١١٤

1131

110

الربع الثالث

٣١٠

٣٩٧

٣٩٢

١١٠

1٢٠٩

244

الربع الرابع

٢٤٤

٣٠٨

٣٣١

١٠٨

٩٩1

114
310
397
392

308
331
108
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قسم القوى العاملة وتنمية المجتمع
اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:
قدم القسم الدبلوم المشارك في العلوم في تقنية المعلومات
• ّ

• قام القسم بتخريج  25طالبًا بدرجة الدبلوم المشارك في برنامج

والدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية.

اإلدارة العامة.

• قدم بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات وبكالوريوس

• قام القسم بتخريج  15طالبًا بدرجة الدبلوم المشارك في العلوم

العلوم في الهندسة التكنولوجية.

التطبيقية في تخصص إدارة الجمارك.

• قام القسم بتسجيل  12طالبًا في الدبلوم المشارك الجديد في

• عقد القسم حفل التخرج األول لـ  156طالبة من طالبات برنامج إعداد

الفنون التطبيقية  -تخصص الفنون المسرحية.

المعلم المساعد في الطفولة المبكرة.

• وسجل في القسم  125طالبًا ،انضم  50منهم إلى الدبلوم

• وضع القسم دليل التعليم المستمر والتدريب التعاوني.

المشارك في اإلدارة العامة في حين سجل  75طالبًا في برنامج
بكالوريوس اإلدارة العامة وهو العدد األكبر منذ بدء البرنامج في

• ساعد القسم في صياغة اتفاقات البرامج والمقررات مع جامعة

العام الدراسي الماضي.

قطر وكلية شمال األطلنطي في قطر.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

8

67

28

82

43

77

34

4

232

ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
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عالقات
المجتمع
تشكل االلتزامات المستمرة في الخدمة والمشاركة واالتصال

مكتب عالقات الخريجين

المفتوح جوانب حياتية تضفيها الكلية على المجتمع من

يسعى مكتب عالقات الخريجين الذي أسس هذا العام إلى إبقاء

خالل الخريجين ،ويؤسس كل من اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس

الخريجين على تواصل مع الكلية وعلى دراية بأخبار الكلية

والموظفين والطالب أنفسهم كقوى إيجابية في التنمية

وأنشطتها .ويتواصل مكتب الخريجين مع ما يزيد على  500خريج عن

االجتماعية للمجتمع من خالل جهودهم الصادقة.

طريق البريد اإللكتروني ،والرسائل النصية ،وحساب خريجين كلية
المجتمع في قطر على تطبيق  .LinkedInوكما ذكر آنفًا ،أعلن
جابر عبد الحميد العمادي ،وهو خريج كلية المجتمع في قطر وخريج
جامعة جنوب تكساس بدرجة بكالوريوس في الهندسة المدنية عن
اعتماد تخريج طالب دفعة  2016في حفل التخرج الذي أقيم في شهر
مايو وانضمامهم إلى مكتب الخريجين.
خدمة المجتمع
شهدت الكلية عامًا حافالً بالنجاح في مجال تنمية المجتمع
والفعاليات الخيرية التي نظمتها قطاعات وإدارات مختلفة ،وال تثري
هذه الفعاليات خبرات التعلم عند الطالب فحسب بل إنها تعزز أيضًا
التزام الكلية بخدمة المجتمع.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

ﻣﺨﻴﻤﺎت وورش ﻋﻤﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
• ورﺷﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ رﻳﺎض ا�ﻃﻔﺎل )ﻣﺎرس (٢٠١٦

• » ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﺼﻐﻴﺮ« ﻣﺨﻴﻢ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﻠﻢ )أﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٦

ﻋﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﺷﺘﻪ ا�وﻟﻰ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎل

ﺷﺎرﻛﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم وداﻣﺖ أﺳﺒﻮﻋ� ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻌﺮﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،وﻗﺪ

ﻟ�ﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎ�ﻃﻔﺎل« ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﺪﺣﻴﻞ.

أﻗﻴﻢ اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
• ﻛﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ/ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )أﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٦
ﺷﺎرك ﺣﻮاﻟﻲ  ٣٠ﻃﻔﻼً ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  ٨و ١٤ﻋﺎﻣ� ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ داﻣﺖ أﺳﺒﻮﻋ� ﻛﺎﻣﻼً

ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم

ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،و�ن

• ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺴﺎس اﻧﺴﺘﺮوﻣﻨﺘﺲ  -TIإﻟﻬﺎم )أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٥

ﻫﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ ا�ﻃﻔﺎل ﻧﺤﻮ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻏﻨﻰ ا�ﻃﻔﺎل

أﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم وﺗﻜﺴﺎس اﻧﺴﺘﺮوﻣﻨﺘﺲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟـ  ٢٠ﻣﻦ

ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ا�رﺿﻴﺔ

ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم

واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ دروس اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.

• ورﺷﺔ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت )أﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٦
ﺷﺎرك أﻃﻔﺎل ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  ٩-٥أﻋﻮام وﻳﺎﻓﻌﻮن ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ١٨-١٠
ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ.
وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وأﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ،واﻟﻘﻄﻊ ،وﻃﻮروا ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت.
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اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
• ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ  -ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم )أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٥

• ﻣﺎراﺛﻮن أورﻳﺪو )ﻳﻨﺎﻳﺮ (٢٠١٦

ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﻫﻴﺬر ﺳﺘﻴﻮارت ،وﻫﻲ ّ

ﺷﺎرك ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﻲ ﻣﺴﺎﻓﺎت ٥ﻛﻢ و١٠

ا�ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺛﻼث ﺣﻤﻼت ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻣﺒﻨﻰ

ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺪوﺣﺔ دﻋﻤ� ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ

ﻟﻮﺳﻴﻞ-ﺑﻨﻴﻦ ،وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺣﻨﺎن اﻟﻜﻮاري ،وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ

ﻗﻄﺮ.

اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ
وﻋﻲ اﻟﻄﻼب وﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.

• ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻟ�ﻣﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ )ﻣﺎرس (٢٠١٦
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ،أﻗﺎﻣﺖ ﻛﻠﻴﺔ

• ﺳﺒﺎق ﺗﻴﺮي ﻓﻮﻛﺲ ﻟﺪﻋﻢ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﺮﻃﺎن )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (٢٠١٥

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ أﻛﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ .وﺟﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺳﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ

 ١٣٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﻗﻄﺮي ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﻴﻦ دﻋﻤ�

ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ١٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﻗﻄﺮي ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم دﻋﻤ� �ﺑﺤﺎث

ﻟ�ﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ.

اﻟﺴﺮﻃﺎن.
• اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ )دﻳﺴﻤﺒﺮ (٢٠١٥
اﺳﺘﺠﺎب ﻃﺎﻗﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻟﻨﺪاء ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ.
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فعاليات مجتمعية أخرى
• سكواتش-اثون (أبريل )2016

• فعالية قابكو لتنظيف الشاطئ (فبراير )2016

نظم كل من هودجسون توماس وغاري مورفي وأنس قباني وبراء محمد وهيذر

تطوع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية المجتمع في قطر
ّ

ستيوارت وبريوني هايز ،وهم أساتذة في مركز اللغة اإلنجليزية ،بطولة لالسكواش
باالشتراك مع برنامج التعليم للجميع ّ -
علم طفالً ،ونجح الحدث في جمع أكثر

لتنظيف شاطئ الوكرة ولمدة يوم واحد للعام الثاني على التوالي.

من  50.000ريال قطري .وسبق هذا الحدث لالسكواش حدث آخر مثله وجمعت هاتان

• مركز سكند تشانس إلنقاذ الحيوانات ،الدوحة الشمالية (مايو )2016

الفعاليتان ما يزيد عن  100.000ريال قطري لألعمال الخيرية ،وتبني لجنة خدمة المجتمع

ونزهوا
زار فريق من المتطوعين من أعضاء هيئة التدريس مركز إنقاذ الحيوانات ّ

في مركز اللغة اإلنجليزية على ما حققته من نجاحات لتأسيس ارتباط لتنمية دولية

الكالب المتشردة في حديقة المركز.

مع مدرسة في زنجبار في تنزانيا في نهاية العام الدراسي .2017
• أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ،مؤسسة قطر (فبراير )2016
للمرة األولى في كلية المجتمع في قطر سافرت السيدة مريم سالم والسيدة هدى
الدوسري وهما موظفتان في الكلية إلى كمبوديا لمدة أسبوع لتقديم التنمية
المهنية للمدرسين من خالل قيادة ورش العمل في مهارات الكمبيوتر والرياضة
والصحة العامة وتنمية الموارد البشرية.
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االتصال الخارجي
تتواصل الكلية مع المجتمع المحلي من خالل وسائل التواصل االجتماعية والمطبوعة واإللكترونية ،ويساعد أعضاء هيئة التدريس
المشتركين في البرامج على إبراز الكلية كمحور إلشراك المجتمع المدني واألنشطة الفكرية.
صحيفة الكلية :المجتمع
شهدت صحيفة الكلية عودتها مع رئيس تحرير جديد وهو األستاذ رودني تايلور ،ونشر طالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس في الطبعة
الرابعة من الصحيفة مقاالت إخبارية ومقاالت عن اهتماماتهم الخاصة.
على الهواء مباشرة
كان الثنين من أعضاء هيئة التدريس برامج إذاعية نشطة خالل السنة ،ويستضيف الدكتور سلمان الظفيري برنامجًا إذاعيًا أسبوعيًا عنوانه
«الكتاب والحوار» كما استضاف المدرس مارك غليسون برنامجًا عن تاريخ قطر في راديو مؤسسة قطر.
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في األخبار
• في  19أكتوبر ،2015نشرت صحيفة الوطن مقاال ً عن حملة التبرع بالدم التي قامت بها

• تطرقت مقالة نشرتها صحيفة الشرق في  18مايو  2016إلى العرض الذي قدمته هيذر

مؤسسة حمد الطبية والتي نظمتها األستاذة هيذر ستيوارت في كلية المجتمع في

ستيوارت األستاذة في مركز اللغة اإلنجليزية في الملتقى الدولي األول للمشاركة

قطر.

المدنية الذي أقامه مركز التعلم والمشاركة المدنية.

مدرسة اإلدارة العامة في الكلية
• في شهر ديسمبر نظمت السيدة منى نور وهي ّ
زيارة لطالبات مقرر إدارة المؤسسات العامة إلى فريق لخويا إلدارة األزمات ،ونشرت
صحيفة الراية مقاال ً يتحدث عن هذه الزيارة في  7ديسمبر .2015
• كما أجرت الدكتورة أسماء معيكل مقابلة مع مؤسسة مؤمنون بال حدود
للدراسات واألبحاث في  15مايو .2016
• نشر خمسة من الطالب الملتحقين بمقرر وسائل االتصال ( )COMM1377للدكتور
أحمد عبد الملك بحوثهم في صحيفة الوطن .وتناولت المقاالت المواضيع التالية :تأثير
المدارس التي ال تعتمد اللغة العربية في المجتمع القطري ( 18نوفمبر  ،)2015ووسائل
التواصل االجتماعي ( 18نوفمبر  ،)2015والقيادة اآلمنة ( 19نوفمبر  ،)2015والتقاليد والمرأة
العاملة ( 19نوفمبر  ،)2015ووسائل التواصل االجتماعي والحوار األسري ( 23أبريل .)2016
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العمليات
الموارد البشرية
استعدادًا لالنفصال النهائي عن كلية المجتمع في هيوستن،
شرعت الكلية في خطة توظيف الستبدال الموظفين المتعاقدين
أو المعارين بموظفين معينين محليًا ،وفي مطلع العام الدراسي
 ،2016-2015تم االنتقال إلى الموظفين المعينين محليًا بشكل كامل.
16
16
40
15
86
14
96
14
121
6

محلي
معار
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وعالوة على ذلك ،وبهدف زيادة الموظفين وأعضاء

التطوير المهني للموظفين

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:

هيئة التدريس القطريين بما يساير خطة «التقطير»

أقام قسم الموارد البشرية بالشراكة والتنسيق مع وزارة

• نشر وتوزيع دليل الموظف الرسمي لجميع أعضاء هيئة

أطلق قسم الموارد البشرية برنامجًا لتوظيف طالب

التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية دورات تدريبية

التدريس في كلية المجتمع في قطر.

وخريجي كلية المجتمع في قطر ،وزيادة عدد أعضاء

وورش عمل داخلية:

• تفعيل تطبيق  ASKHRكمورد للموظفين للحصول

هيئة التدريس القطريين .وأثمر النجاح المبكر عن

• ورشة عمل بناء الفريق (جميع الموظفين)

على معلومات عن قانون الموارد البشرية وسياسات

توظيف الخريجين األول والثاني في العام الدراسي

• دورة اإلدارة المكتبية (المساعدين التنفيذيين)

كلية المجتمع وقوانينها التنظيمية أو لعرض مشكلة أو

 2016-2015وأربعة أعضاء قطريين جدد في هيئة التدريس

• دورة أرغوس (فريق تكنولوجيا المعلومات وشؤون

قضية ما.

(لبدء العمل في خريف عام  .)2016وقد بلغ إجمالي عدد

الطالب والشؤون األكاديمية ،والفاعلية المؤسسية واإلدارة

• وضع نظام الكتروني داخلي جديد لتقييم أداء

القطريين العاملين في الكلية  53موظفًا.

العليا)

الموظفين بالتنسيق مع قسم التقييم ومكتب الفاعلية

وباإلضافة إلى ذلك ،شارك الموظفون في ورش العمل

المؤسسية.

والمؤتمرات والدورات التدريبية الخارجية.

• تفعيل نظام «موارد» الخاص بالخدمة الذاتية على

 8دورات تدريبية 20/موظفًا

الهواتف الجوالة لموظفي كلية المجتمع في قطر.

 8ورش عمل ومؤتمرات 12/موظفًا
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الموارد المالية
نظرا للتوسع المطرد ،توظف كلية المجتمع في قطر مواردها المالية بحكمة من خالل التخطيط الدقيق والتنفيذ االستراتيجي ،ويضمن
اإلشراف الدقيق ّ
توفر الموارد للوفاء بجميع األولويات واالحتياجات للتقدم والتطور ،وقد حافظت كلية المجتمع في قطر على ميزانيتها في
السنوات الثالثة الماضية وكانت نفقات الكلية ضمن الميزانية المعتمدة وكانت نسب النفقات الحالية شبه متساوية من سنة إلى أخرى
في ظل التطور السريع للكلية.

الموازنة المعتمدة ( 2016يناير  -ديسمبر)

17٣.٣09.569

الرواتب واألجور

73.559.569

المصروفات الجارية

86.600.000

المصروفات الرأسمالية

13.150.000
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( 2016يناير  -ديسمبر)
( 2015أبريل  -ديسمبر)
2015 - 2014
2014 - 201٣
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المرافق والخدمات العامة
أجرت إدارة المرافق والخدمات العامة العديد من التغييرات الهيكلية خالل العام الدراسي الحالي مما يجعل الكلية مستعدة للتوسع
والنمو المستمرين ،فقد افتتحت الكلية مبنيين جديدين في لوسيل بهدف تجهيزهما الستقبال أعضاء هيئة التدريس والطالب الذين
سينتقلون إليهما في خريف عام  .2015باإلضافة إلى ذلك ،زاد عدد الفصول الخاصة بالطالبات في مركز اللغة اإلنجليزية في مبنى الدائري
وسهلت إدارة المرافق إجراءات تحويل مبنى الخليج الغربي إلى مقر رئيسي
الثالث بعد انتقال صفوف الكلية إلى مبنى لوسيل للطالباتّ ،
إلدارة القوى العاملة وتنمية المجتمع بعد انتقال الطالب إلى المبنى الجديد في لوسيل ،وأخيرًا ،وبعد إخالء أعضاء هيئة التدريس في الكلية
لمكاتبهم في مبنى الدائري الثالث وانتقالهم إلى مبنيي لوسيل جددت إدارة المرافق هذه المكاتب وأعادت توزيعها لتصبح مخصصة
لقسم المشتريات واإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وقسم العالقات العامة.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻌﺎم ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺘﻌﺎون ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺴﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﻨﻴﻲ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وأﻧﻈﻤﺔ وﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل وﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻴﺰ ا�ﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ا�ﻧﺠﺎزات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
• زود اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻟﻮﺳﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ وﻟﻮﺳﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺸﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻜﻴﺔ وﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ،واﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺠﻮال ،وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
• ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ »اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد«.
• ﻛﻤﺎ وﻓﺮ ﻧﻈﺎم »ﺑﺎﻧﺮ« ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺟﺮ  Google Playو.Apple Store
• وأﺿﺎف اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻨﻈﺎم »ﺑﺎﻧﺮ« ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻀﻮر وﻏﻴﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دوام ﻃﻼﺑﻬﻢ.
• واﻋﺘﻤﺪ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻈﺎم أرﻏﻮس �دارة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮارات ا�دارﻳﺔ وا�ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
• ودﻣﺞ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ »ﺑﺎﻧﺮ« و«اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد« ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﺲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وزﻳﺎدة ا�ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
• أﻃﻠﻖ اﻟﻘﺴﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم إدارة دﻋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ�.
وﺣﻮل اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺮددي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
• ّ
ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ أﺳﺮة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ إذ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد
• ﻛﻤﺎ ّ
أﻓﺮاد اﻟﻜﻠﻴﺔ  ٤٠٠٠ﻃﺎﻟﺐ وﻣﻮﻇﻒ وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ.
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الفاعلية
المؤسسية
يضطلع مكتب الفاعلية المؤسسية الذي أنشئ عام 2013

اإلنجازات االستراتيجية الرئيسية:

بمسؤولية مساعدة قيادة كلية المجتمع على وضع السياسات

البحوث المؤسسية وتحليل البيانات وإعداد التقارير

والخطط والمبادرات القائمة على المعرفة ،كما يرعى المكتب

• نفذ القسم أول سلسلة من االستبيانات والدراسات المسحية

المشاريع المختلفة التي مكنت الكلية من بناء القدرات وتطوير

لجمع المعلومات ،والتقارير ،والمقارنة في تاريخ الكلية.

األدوات لضمان الجودة ،ووضع البيانات وبناء تاريخ الكلية .ويضم
المكتب أربعة أقسام عامة ،يعمل كل منها في مجال مسؤوليته

• وضع القسم سياسة االستبيانات والدراسات المسحية في كلية

الخاصة :قسم البحوث المؤسسية وتحليل البيانات وإعداد التقارير

المجتمع في قطر.

وقسم التقييم وضمان الجودة ،وقسم التخطيط والتطوير ،وقسم
المشاريع الخاصة والرقمنة.
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• طور القسم برنامج تحسين وقياس أداء الوحدات بالكلية.

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

التقييم وضمان الجودة

التطوير

المشاريع الخاصة والرقمنة

• طبق القسم برنامج «ديجيتال ميجرز» لرصد ومتابعة

• أتم القسم تقييم وتحليل الفجوات في الخطة

• أتم القسم تنفيذ المرحلة الثانية من نظام

وقياس أداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين وإصدار

االستراتيجية الحالية .2016-2013

المعلومات الطالبية «بانر».

التقارير الدورية عن أنشطة أعضاء هيئة التدريس
والموظفين.

• وبدأ القسم دورة إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة

• نفذ القسم تهيئة نظام «ديجيتال ميجرز».

للكلية لألعوام .2019-2017
• وطبق القسم نظام تقييم المدرس من خالل

• نفذ القسم نظام إدارة التعلم بالبالك بورد.

االستبيانات الخاصة باستطالع آراء الطالب عن المقررات
الدراسية.

• نفذ القسم نظام إدارة الموارد المؤسسية (إمداد)
للشؤون المالية والمشتريات.

حسن القسم عملية تقييم أداء أعضاء الهيئة
• ّ
التدريسية ورقمنتها.

83

الملحق
خريجو الدفعة الخامسة 2016
الخريجات:

فاطمه عبدالشهيد عبداهلل

امنه خالد محمد عيسى الخليفي

الدانه علي محمد بن عباس الخزاعي

دبلوم مشارك في العلوم

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في العلوم
فاطمه على أحمد حسن آل ثاني
ساره حمد عبدالرحمن فطيس المري

دبلوم مشارك في العلوم

امنه راشد محمد سالم المهيزع
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في العلوم
لولوه جاسم على جاسم محمود
شريفة إبراهيم الكبيسي

دبلوم مشارك في العلوم

امنه محمد عبداهلل عبدالغنى آل عبد الغنى
دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في العلوم
لولوه عبدالحكيم أحمد سعيد ناصر
فاطمة إبراهيم خميس بوجسوم البدر

دبلوم مشارك في العلوم

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في العلوم
مرتبة الشرف

العنود محمد فهد آل سعد الكواري
دبلوم مشارك في اآلداب

أحالم يحيى عبداهلل بوغنيم
دبلوم مشارك في اآلداب

فاطمه احمد سلمان يوسف المؤمن
دبلوم مشارك في العلوم

المها خالد عبداهلل المعاضيد

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب
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ايمان حسين جاسم محمد السوج

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

بشرى حسام عبدالرحمن الهاشمي

حمده غانم المعاضيد

رنا عبدالشافع مالك موسى محمد

ساره ابراهيم بدر ابراهيم البدر

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف األعلى

مرتبة الشرف العالي

مرتبة الشرف العالي

مرتبة الشرف العالي

حسناء على صالح على العبيدى

حنان محمد علي سالم علي

روضه مبارك شاهين عيسى الغانم

ساره حسن محمد على الحمادي

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب منهج
إنجليزي

مرتبة الشرف األعلى
ريم ناجي طاهر عتيق علي

حصه سعد خلف سلطان البدر
دبلوم مشارك في اآلداب
حمده راشد علي ال علي المعاضيد

خلود خالد يوسف عثمان جناحى

دبلوم مشارك في اآلداب

ساره صالح المهيزع

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف األعلى

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف العالي
زمزم اسماعيل علي محمد

دبلوم مشارك في اآلداب
خلود درويش سالم المريخي المهندي
حمده سعد محمد العلي المعاضيد

مرتبة الشرف
دبلوم مشارك في اآلداب

ساره محمد اسماعيل علي العمادي
دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب
زينب حسن عبدالعزيز محمد الماجد

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
دانه صالح راشد خليفه الحمد

دبلوم مشارك في اآلداب منهج

دبلوم مشارك في اآلداب

إنجليزي
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ساره محمد طاهر عبداهلل السقلدي

شوق صالح محمد عمر الكربى

عائشة عبدالعزيز غازي الجعيد العتيبي

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف األعلى

سالمه بالل جمعه بالل المريخي

شيخه عادل ابراهيم محمد كال

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

عائشة محمد هزاع الهزاع

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب
عائشه امان سالم مبارك العدساني
دبلوم مشارك في اآلداب

سلمى علي سالم حمير االحبابي
دبلوم مشارك في اآلداب

شيماء عبدالعزيز علي احمد العمادي

مرتبة الشرف العالي

دبلوم مشارك في اآلداب

سلوى على جعفر سليمان الصراف

شيماء علي مردف علي القاشوطي

دبلوم مشارك في اآلداب منهج إنجليزي

دبلوم مشارك في اآلداب

عائشه محمد عبداهلل آل إبراهيم العطيه

مرتبة الشرف العالي

مرتبة الشرف العالي

دبلوم مشارك في اآلداب

عائشه حمد سيف الجابريه
دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف العالي
طرفه حمد الدوسري
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
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التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

عفراء حمد جابر فرج العذبه

فاطمة الزهراء جمال حريم

فاطمه عبداهلل سالم آل شعيل المري

مريم خالد الكواري

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب منهج إنجليزي

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف العالي

مرتبة التقدير

عهود عبداهلل عبدالرحمن اليهرى اليافعى

فاطمة محمد هادي سهيل الخوار

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

فاطمه علي عبدالرحمن عبدالعزيز الزياره

مريم خليفة فهد محمد السويدي

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب
مرتبة الشرف

فاطمه علي محمد غلوم فرامرزي

مرتبة الشرف
فاطمه احمد عيسى الكشاشى

دبلوم مشارك في اآلداب

مريم عبداهلل علي يوسف درويش

غادة جاسم ثامر محمد آل ثاني

المهندى

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب
مرتبة الشرف األعلى

غدير محمد راشد آل جفران المرى
دبلوم مشارك في اآلداب

فاطمه عادل علي عبدالرحيم الباكر

مرتبة الشرف العالي

دبلوم مشارك في اآلداب
مرتبة الشرف العالي

لولوه عبدالحميد إسماعيل داود

مريم عبدالهادي منيخر صالح لوذين

بوكشيشه

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف العالي

لينا جاسم محمد جاسم آل ثاني

مريم فهد مفتاح شاهين الكوارى

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب منهج

مرتبة الشرف

إنجليزي
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مشاعل حمد مسفر الخليل الهاجرى

موزه حمد جاسم االحمد آل ثاني

نجالء مبارك سعد راشد الكواري

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف األعلى

مرتبة الشرف العالي

مشاعل مبارك سعد مبارك الفهد
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

موزه خليفه محمد خالد الربان

ندى احمد ابراهيم عبداهلل العبداهلل

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

منى فهد جوهر سعيد المحمد
دبلوم مشارك في اآلداب
منيره جاسم محمد القعاطري المنصوري

موزه سعيد سالم بالل المسلم

ندى معوضه حسين العفيفى اليافعى

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف األعلى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
منيره عيسى عبداهلل المطوى المهندى

موزه عبداهلل عبد الجبــار

نوال صالح محسن صالح العجي

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب
مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب
نادية محمد عباس
مها محمد مهدى عجيان االحبابى
دبلوم مشارك في اآلداب منهج إنجليزي
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دبلوم مشارك في اآلداب

التقرير السنوي
للعام األكاديمي 2016-2015

نور حمد سالم الحسن المهندي

نوف ابراهيم محمد الفضاله

هيا راشد العبيد

دانه راشد مبارك الكواري

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

مرتبة الشرف
نوف عبدالعزيز حسن ثاني الحداد

وديمه محمد مبارك عياش المنصوري

دانه عبد العزيزالشطى

نور مسرور سالم اليعربي

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف

نوره خالد يوسف ابراهيم الكراني

هدى سعيد علي النعمانية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
العالي مرتبة الشرف

وضحه عبداهلل محمد راشد الغافرى

رحاب محمد الضبيانى

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة
مرتبة الشرف

وضحه محمد فالح آل تواه الهاجري
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

نوره سالم حسين جاسم البوحدو
دبلوم مشارك في اآلداب

هند قاسم محمد على الغانم

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب

نوره سالم راشد حبونه العذبه

هيا جهام فاضل الجهام الكواري

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

شيخه عقيل محمد البنعلى
دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

وفاء فهد هجرس العمري الدوسري

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
عائشة سالم سعيد المرى
حصة فهد مبارك الحميدي

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة
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مريم جاسم يوسف سرور

هيا يوسف امان الكوارى

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة
مرتبة الشرف

مريم سعيد جابر عفيفه
دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

امل عنبر الخليفى
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

نهية سعيد على المرى
دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

حوراء سلمان عيسى الحداد
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

نوال عبدالرحيم يوسف الجناحى
دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

ساره احمد يوسف احمد شمس
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

نوره سعيد على المرى

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة
سماح عبد المحسن ابراهيم حسين ابو طعيمه
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
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الخريجون

ابراهيم أحمد علي عبداهلل العبدالجبار

حسن محمد حبيب جعفر خلفان

خالد عتيق مبارك الحيي النعيمي

ثامر محمد احمد يوسف المالكى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في العلوم
احمد جاسم محمد درويش الدرويش

حمد ماطر هالل الشمرى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

خالد عطوان حويدر عمير الشمري

حمدان سالم حمدان الشوك

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في العلوم

احمد راشد سويد الفرحان النعيمي

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف العالي

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مرتبة الشرف األعلى

غانم سلمان الماس جمعه الماس

أحمد جمعة ماجد حمد الهاجري

خالد جاسم محمد درويش الدرويش

دبلوم مشارك في العلوم

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

فهد على فهد طوق البوعينين

تركي محسن وادي مسرهد الشمري

خالد حسن ابراهيم محمد المالكي

دبلوم مشارك في العلوم

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مرتبة الشرف
خالد علي حسن احمد المنصوري

خالد يحيى عبدالرحمن اليافعي
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
خالد يوسف حامد آل حامد المروانى
دبلوم مشارك في اآلداب
راشد سعد جمعة محمد الكعبي

مرتبة الشرف
جابر عبدالهادي حمد الدحابيب المري

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
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سالم محمد سالم غراب المري

سيف قاسم قاسم اليافعي دبلوم مشارك

عبدالرحمن عيسى سالم مبارك السويدي

دبلوم مشارك في اآلداب

في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف األعلى

مرتبة الشرف العالي

سعد حسين سعيد آل حسين الكبيسى
دبلوم مشارك في اآلداب

عبدالرحمن حمد عبداهلل حمد الرميحي

عبدالسالم محمد زين احمد حسين

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب
مرتبة الشرف األعلى

سعد حمود سعد العنزي
دبلوم مشارك في اآلداب

عبدالرحمن سعيد جاراهلل البريدي المري
دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

سعيد فهد الخديعة المري
دبلوم مشارك في اآلداب

عبدالرحمن عبداهلل عامر عزان الكثيري

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب
مرتبة الشرف األعلى
عبدالرحمن علي مبارك الربيعة الكواري
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية
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مرتبة الشرف
عبداهلل أحمد محمد البنعلي
دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

سلطان عبدالهادي اهن علي محمد
دبلوم مشارك في اآلداب

عبداهلل ابراهيم حمادي

مرتبة الشرف
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عبداهلل جاسم سلطان ابراهيم درويش

عبداهلل سعيد ميارك الرمزاني النعيمي

عدنان محمود غالب السعدى اليافعى

على محمد على جاسمى دبلوم

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف العالي

مرتبة الشرف العالي

عبداهلل حسين جاسم البوحدود

عبداهلل عادل حسن علي فخرو

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

على احمد على اسماعيل بوكشيشه

عمر سعيد فرحان الرمالى

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب

الشمرىدبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف

عبداهلل حسين محمد صالح اليافعي

عبداهلل عبدالهادي فهيد الدوسري

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مرتبة الشرف العالي

على سلطان على سمره القحومى

عمر عبدالرحمن احمد بهالدين المراغى

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

عبداهلل ناجي عبداهلل فضل البوعينين
عبداهلل سالم محمد التمتام المري

دبلوم مشارك في اآلداب

على عبدالرزاق اسماعيل داود بوكشيشه

عمرعبداهلل علي غريب العبيدلي

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

عبداهلل سالم مسلم جار اهلل النابت

عبداهلل ناصر احمد محمد الحجاجي

على محمد على الكوارى

فهد احمد حسين آل حسين الكبيسى

المرى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف األعلى
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فهد عبدالعزيز محمد ابراهيم السويدى

محسن محمد محسن حبشه

محمد خالد محمود جعفر هيدوس

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب

فهد محمد سلمان المهندي

محمد جاسم محمد حجي الباكر

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

محمد طاهر جواد طاهر التاجر

مرتبة الشرف العالي

مرتبة الشرف العالي

دبلوم مشارك في اآلداب

ماجد راشد ماجدعلى البورشيد

محمد حزام محمد راشد المري

محمد عبدالصمد محمد سعيد المكي

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف العالي
محمد مرداس سعد الدوسري

ماجد محسن وادي مسرهد الشمري
دبلوم مشارك في اآلداب
مبارك علي محمد العكبري المنصوري

محمد حسين سيف اليهرى اليافعى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف األعلى
محمد مطلق مطلق الطلق الدوسري

دبلوم مشارك في اآلداب
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محمد حسين علي حسين الكبيسي

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

مرتبة الشرف
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محمد منصور حسين السعدي اليافعي

يوسف حسن علي حسن الحمادي

جمال عبدالناصر احمد الشيبه

مهند ناصر حسين الكلدى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

مرتبة الشرف العالي

مرتبة الشرف األعلى

مرتبة الشرف العالي

مهنا علي عبداهلل علي النعيمي

يوسف عبدالرحمن عبداهلل احمد جمال

خالد حمد السليطى

دبلوم مشارك في اآلداب التطبيقية

دبلوم مشارك في اآلداب

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

احمد عبداهلل احمد البوعفره الكواري

احمد علي احمد ناجي النقيب

مرتبة الشرف األعلى
شاهين مبارك شاهين الكوارى

ناصر جاسم علي محمد السعدي
دبلوم مشارك في اآلداب

احمد ابراهيم الحوسنىدبلوم مشارك

ناصر حمد محمد الغفرانى المري

خالد ابراهيم سعيد فيروز السليطى
صقر راشد النعيمى

دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

دبلوم مشارك في اآلداب
أحمد محمد أحمد المطاوعة
وليد قاسم حسين الحسينى الهاشمى

دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

في اإلدارة العامة
مرتبة الشرف العالي

دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

مرتبة الشرف العالي

سعود محمد الماس سالم القبيسى
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

دبلوم مشارك في اآلداب

عيد طريف النومسى

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في اإلدارة العامة

عبدالرحمن محمد احمد صالح العبداهلل

مرتبة الشرف

دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
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عبداهلل جاسم عبداهلل جاسم حاجى
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
مرتبة الشرف
محمد حمود حمد محمد العامرى
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
مرتبة الشرف العالي
ناصر حمد حسين جابر الجابر
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
نواف جوهر ماجد الكوارى
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
يوسف احمد يوسف حسن الحمادى
دبلوم مشارك في إدارة الجمارك
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