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ُأسســت «كليــة المجتمــع فــي قطــر» بموجــب
المرســوم األميــري رقــم  52لعــام  2010تحــت مظلــة
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،وذلــك تلبيــة
الحتياجــات ســوق العمــل القطــري ممــا يســاهم فــي
تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030
تقــدم «كليــة المجتمــع فــي قطــر» عــددا كبيــرا مــن
البرامــج األكاديميــة وبرامــج تطويــر القــوى العاملــة.
تمنــح كليــة المجتمــع درجــة الدبلــوم المشــارك
فــي اآلداب والعلــوم والتــي تســمح للطلبــة بتكملــة
دراســتهم فــي الجامعــات المختلفــة للحصــول علــى
درجــة البكالوريــوس ،باإلضافــة إلــى درجــة الدبلــوم
المشــارك فــي العلــوم التطبيقيــة .وتــم مؤخــرًا
اســتحداث منــح درجــة البكالوريــوس فــي بعــض
التخصصــات مثــل بكالوريــوس اإلدارة العامــة وتقنيــة
المعلومــات والهندســة التكنولوجيــا.
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الرسالة:
رســالتنا هــي االســتجابة بفاعليــة الحتياجــات التعليــم والتدريــب
فــي المجتمــع القطــري وأن نشــارك المجتمــع فــي تلبيــة
االحتياجــات المتطــورة للدولــة فــي ســعيها لتحقيــق رؤيــة قطــر
الوطنيــة لعــام  2030وإتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى برامــج ذات
نوعيــة وجــودة للطــاب الذيــن يســعون لمتابعــة تحصيلهــم
العلمــي فــي التعليــم العالــي.

الرؤية:
رؤيتنــا هــي أن تكــون «كليــة المجتمــع فــي قطــر» مؤسســة
تعليميــة رائــدة ،تقــدم التعليــم العالــي وفــرص متنوعــة
للتعليــم المســتمر وأن توفــر «كليــة المجتمــع فــي قطــر» بيئة
صحيــة للتعلــم ،تلهــم الطــاب وتشــجع المشــاركة النشــطة
وخدمــة المجتمــع الفعالــة.
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الدبلوم المشارك في العلوم
التطبيقية في إدارة الجمارك
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الوصف

المخرجات
التعليمية

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل

أعد برنامج الدبلوم املشارك يف العلوم التطبيقية ( )AASيف إدارة اجلمارك ،الذي يستمر
ّ
ملدة عامني دراسيني ،ليقدم للطالب املعرفة واملهارات األساسية يف مجال اجلمارك وحماية
احلدود .وجرى تصميم البرنامج إلعداد موظفي اجلمارك العاملني يف مجال إدارة اجلمارك
واحلدود وتطوير مهاراتهم املهنية يف أماكن عملهم.
مجموع الساعات املعتمدة 63 :ساعة.
عند استكمال الطالب متطلبات البرنامج الدراسية بنجاح  ،سوف يكون اخلريج قادر ًا على:
•إظهار مستوى واسع من املعرفة مببادئ وممارسات إدارة اجلمارك مبا يف ذلك التشريعات
والسياسات واإلجراءات.
•استخدام املهارات الفنية يف حتليل وتقييم املسائل املتعلقة باحلدود.
•تطبيق مهارات حل املشكالت الالزمة لوضع حلول ملجموعة واسعة من املواضيع
اجلمركية يف السياق الدولي.
•إنشاء قاعدة للتوجيه الذاتي والتعلم املستمر يف املجال اجلمركي.
•اظهار مهارات العالقات الشخصية والعمل اجلماعي باإلضافة إلى غيرها من املهارات
املناسبة لبيئة العمل.
•اكتساب مستويات من الكتابة األكادميية وتقنيات معلوماتية مناسبة لسياق الدراسة
على مستوى التعليم العالي.
•فهم اجلوانب التقليدية واملعاصرة إلدارة اجلمارك الدولية.
اللغة اإلجنليزية
اإلدارات واألقسام:
•إدارة الشؤون اجلمركية
•إدارة التدقيق الداخلي
•إدارة جمارك مطار حمد الدولي
•إدارة الشحن اجلوي واملطارات الـخاصة
•إدارة العمليات وحتليل املخاطر
املسميات الوظيفية:
•مفتش جمارك  /مثمن  
•مفتش اجراءات جمركية  /التزامات وتسهيل إجراءات
•مفتش جمارك  /حتليل املخاطر
•مفتش جمارك   /التعريفة اجلمركية
•مفتش جمارك  /باحث الشؤون اجلمركية
•أخصائي الشئون اجلماركية
•مفتش جمارك/معاين
•مشرف التفتيش /معاينه جمركية
للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني
 dana.abualsaud@ccq.edu.qaاو االتصال هاتفي ًا على44011457 :
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الدبلوم المشارك في
إدارة المعلومات الصحية

 6البرامــــج
األكاديميـــــة

الوصف

المخرجات
التعليمية

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل

برنامج الدبلوم املشارك يف «إدارة املعلومات الصحية» هو برنامج اكادميي ملدة عامني ،يزود
الطالب باملعرفة السريرية ومهارات اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات الالزمة لتطوير اخلدمات
التي تقدمها املؤسسات الصحية يف دولة قطر .يتعلم خريجو البرنامج تشغيل مجموعة
متنوعة من نظم املعلومات احلاسوبية ،واكتساب املعارف الضرورية بشأن كيفية تطبيق
اجراءات برمجة التشخيص ،وكيفية احملافظة على ضمان اجلودة للسجالت الصحية يف
مجال الرعاية الصحية.
مجموع الساعات املعتمدة 63 :ساعة
بعد استكمال الطالب ملتطلبات الدبلوم املشارك إلدارة املعلومات الصحية ،يكون اخلريج
قادر ًا على:
•اكتساب املهارات املهنية املتطابقة مع   املمارسة الشاملة إلدارة املعلومات الصحية،
مبا فيها مهارات االتصال والتنظيم ،واملشاركة ،والعمل اجلماعي ،وحل املشكالت،
واتخاذ القرار ،والتعلم املستمر ،والسلوك األخالقي والوعي املجتمعي والثقايف.
•اكتساب املعرفة لنظم البرمجة ،واملصطلحات الطبية والتصنيف ،ومنهجيات تـمويل
الرعاية الصحية والقدرة على تطبيقها من خالل الترميز الطبي.
•اكتساب املعرفة يف مجال إحصاءات الرعاية الصحية ومنهجيات البحث.
•فهم كيفية تنظيم اخلدمات الصحية من خالل دمج   مبادئ اإلدارة واملوارد املالية،
وأفضل املمارسات وتطوير األداء.
•إدارة املعلومات الصحية بالتوافق مع املتطلبات القانونية واألخالقية.
•اكتساب املعرفة والقدرة على استخدام وإدارة البيانات ونظم املعلومات الصحية
وتكنولوجيا املعلومات واملعلوماتية الصحية.
اللغة اإلجنليزية
•مدير إدارة املعلومات الصحية
•منسق إدارة املعلومات الصحية
•محلل نظم املعلومات الصحية
•مدير حتسني اجلودة
•فني املعلومات الصحية
•مسؤول املكتب الطبي
•اخصائي نظم املعلومات الصحية
•اخصائي البرمجة السريرية
للمزيد من املعلومات حول البرنامجُ ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني
 dana.abualsaud@ccq.edu.qaأو االتصال على الرقم 44011457
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الدبلوم المشارك في
الفنون المسرحية
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الوصف

المخرجات
التعليمية

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل

وضع برنامج الدبلوم املشارك يف الفنون املسرحية ،والذي ُيدرس خالل سنتني دراسيتني،
بهدف تشجيع احلركة الفنية والثقافية يف قطر ،من خالل تعريف الطالب على علوم
الدراما واملسرح .صمم للعمل على تطوير األداء الفني  ،والكتابة الفعالة واملهارات األدبية
والفنية للطالب املهتمني بدراسة املسرح والدراما .و يتألف البرنامج من أربعة تخصصات
هي:
•الدراما والنقد                  • التصميم والديكور
•اإلدارة املسرحية               • التمثيل واإلخراج
مجموع الساعات املعتمدة 67 :ساعة
بعد استكمال الطالب ملتطلبات درجة الدبلوم املشارك يف الفنون املسرحية ،يكون اخلريج
قادر ًا على:
•اكتساب املعرفة يف أحد التخصصات األربعة الدقيقة املعنية بالدراما واملسرح.
•يكون قد تعرف على مجال املسرح ومفاهيمه ،والدراما وأنواعها املختلفة ،وكيف نشأ
املسرح وتطور عبر العصور.
•تعرف على أهمية املسرح وأهدافه اإلنسانية ،ودوره يف تنمية املجتمعات عبر التاريخ.
•تعرف على العالقة املتبادلة بني املسرح واملجتمع  ،وكيف يؤثر املجتمع يف املسرح  ،وأثر
املسرح على املجتمع.
•اكتسب مهارات عملية يف مجاالت اإلدارة املسرحية ،والكتابة النقدية والدراسات
التحليلية ،والتصميم والديكور ،والتمثيل واإلخراج.
•يستطيع الطالب املساهمة يف خلق بيئة صاحلة لإلنتاج الدرامي واملسرحي للنهوض
باحلركة املسرحية والفنية والثقافية يف قطر.
اللغة العربية
املؤسسات  /اإلدارات :
•وزارة الثقافة والرياضة :إدارة الفنون املسرحية  ،مسرح قطر الوطني.
• وزارة التعليم والتعليم العالي :ادارة  املسرح املدرسي
•املدارس املستقلة :تدريس مقرر التربية املسرحية
•مؤسسة الدوحة لألفالم
•املؤسسات اإلعالمية احمللية والعالـمية :املؤسسة القطرية لإلعالم ،تلفزيون قطر
«تلفزيون الريان » شبكة اجلزيرة ....الخ
•مؤسسة احلي الثقايف (كتارا).
ملزيد من املعلومات عن برنامج الفنون املسرحية يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني:
 kamla.alhinai@ccq.edu.qaأو االتصال على44011559 :
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الدبلوم المشارك في
اإلدارة العامة
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الوصف

صمم برنامج الدبلوم املشارك يف اإلدارة العامة ،والذي يستمر ملدة عاميني دراسيني،
إلعداد الطالب للعمل يف مجال املهني يف القطاع احلكومي ومؤسسات املجتمع املدني.
يركز البرنامج على تطوير املهارات واملعارف الالزمة لتخطيط وصياغة السياسات العامة،
باإلضافة إلدارة تنظيم وتنفيذ العمليات يف القطاع العام.
مجموع الساعات املعتمدة 60 :ساعة.
مت تصميم البرنامج لتزويد الطالب باملعرفة واملهارات الالزمة ليصبحوا إداريني فاعليني يف
جميع أجهزة القطاع العام يف الدولة:
•منو وأهمية دور األجهزة واملؤسسات احلكومية واملنظمات غير الربحية يف دولة قطر
•توظيف املعايير األخالقية يف عملية صنع القرار

المخرجات
التعليمية

•اإلحاطة بنظريات اإلدارة والعالقات العامة وصلتها بالقطاع العام.
•تطبيق السياسات العامة والعمليات التنظيمية
•تنفيذ املمارسة املهنية يف مجال اإلدارة العامة
•تطوير املهارات األساسية لإلدارة التشغيلية العامة.
•ايجاد حلول للمسائل اإلدارية والشؤون اإلجتماعية وتقدميها للجهات املعنية.
•معرفة مقومات التواصل الفعال يف مكان العمل.

لغة التدريس

اللغة العربية
•مسؤول يف  إدارة حكومية

فرص العمل

•مسؤول يف مجال الرعاية اإلجتماعية
•مسؤول يف الشؤون املالية
•منسق أو مسؤول يف املنظمات غير ربحية أو اجلمعيات اخليرية
•منسق يف إدارة املوارد البشرية

التواصل

للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني
 alreem.almenhali@ccq.edu.qaأو االتصال على .44011377
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بكالوريوس
اإلدارة العامة
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الوصف

صمم برنامج بكالوريوس اإلدارة العامة إلعداد الطالب للعمل يف املؤسسات احلكومية
واملنظمات غير الربحية ،والتطوعية واملجتمع املدني .يكتسب الطالب خالل دراستهم
املهارات واملعارف الالزمة لصياغة السياسات ،وبناء قدرات تنفيذ العمليات اإلدارية يف
منظمات وهيئات القطاع العام.
للحصول على درجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة  ،يجب على الطالب اكمال احلصول
على درجة الدبلوم املشارك يف اإلدارة العامة من كلية املجتمع أو اي درجة تعادلها من
مؤسسة أكادميية معترف بها.
مجموع الساعات املعتمدة 60 :ساعة.
بعد استكمال الطالب ملتطلبات درجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة ،يكون اخلريج قادر ًا
على:
•تطبيق السياسات العامة والعمليات التنظيمية
•تطوير مهارات القيادة يف تنفيذ العمليات اإلدارية التشغيلية العامة

المخرجات
التعليمية

•إدارة األنشطة املالية واملبادئ التي حتكمها يف اطار السياسة املالية العامة للدولة.
•فهم العالقات االدارية بني القطاعني العام واخلاص ،وكيفية تسهيل عالقات عمل فعالة
بينهما.
•حتديد املشاكل أو املواضيع التي تواجه املؤسسات العامة واملنظمات غير الربحية
ووضع احللول لها.
•صياغة املدونات األخالقية يف املنظمات احلكومية ،ووضع واعتماد املعايير األخالقية
يف عملية صنع القرار.

لغة التدريس

اللغة العربية
•مدير إدارة يف املؤسسات احلكومية

فرص العمل

•مدير يف مؤسسات العمل اإلجتماعي
•مدير /أخصائي إداري أو مالي
•مسؤول أول يف املنظمات غير ربحية او اجلمعيات اخليرية

التواصل

للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني
 alreem.almenhali@ccq.edu.qaأو االتصال على .44011377
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تقنيـــــــــــــــــة
المعلومــات

 14البرامــــج
األكاديميـــــة

برنامج الدبلوم المشارك في العلوم في تقنية المعلومات

الوصف

المخرجات
التعليمية

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل

مت تصميم البرنامج لتهيئة الطلبة لشغل وظائف مدخل اخلدمة يف قطاع تقنية املعلومات.
وتز ّود مقررات البرنامج الطالب بأحدث املعارف واملهارات العملية لتلبية احتياجات املؤسسات
احلكومية يف حقل تقنية املعلومات يف دولة قطر.
الطالب احلاصلني على الدبلوم املشارك يف العلوم يف تقنية املعلومات ،ميكنهم التقديـم
للحصول على درجة البكالوريوس يف تقنية املعلومات من «كلية املجتمع يف قطر» يف حالة
حتقيقهم الشروط املطلوبة لبرنامج البكالوريوس.
إجمالي الساعات املعتمدة60 :
بعد استكمال الطالب ملتطلبات درجة الدبلوم املشارك يف العلوم يف تقنية املعلومات ،يكون
اخلريج قادر ًا على:
•حتديد املقومات الرئيسية لشبكات االتصال وأنظمة التشغيل األكثر شيوع ًا
•شرح مبادئ أمن الشبكات واالنترنت
الفعال
•التمتع مبهارات التواصل الشفهي والكتابي ّ
•االنخراط بكفاءة يف فرق العمل إلجناز األهداف املشتركة
•توظيف أحدث األدوات واملهارات والتقنيات يف قطاع تقنية املعلومات
اللغة اإلجنليزية
•فني مكتب الدعم واملساعدة
•فني األنظمة والشبكات
•محلل األمن املعلوماتي
•منسق غرفة اخلوادم
•فني دعم أمن الشبكات
•محلل أنظمة الشبكات
•مدقق أمن الشبكات
للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني
 dana.abualsaud@ccq.edu.qaأو االتصال على 44011457
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بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات
تخصص أمن الشبكات واألمن اإللكتروني

الوصف

المخرجات
التعليمية

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل
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صمم برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات (التخصص يف أمن الشبكات واألمن
اإللكتروني) وهو على منوذج  2 + 2من أجل حتضير الطالب لوظائف عدة كمحلل أمني
أو اختصاصي دعم األمن الشبكي أو مدقق أمني أو محلل أمن الشبكات أو العديد من املهن
األخرى املتعلقة بأمن الشبكات و املعلوماتية.
الطالب احلاصل على الدبلوم املشارك يف العلوم يف تقنية املعلومات من «كلية املجتمع يف
قطر» أو من أي مؤسسة أكادميية معترف بها ،سيكمل الطالب الساعات املطلوبة املتبقية
من أجل احلصول على درجة البكالوريوس يف تقنية املعلومات (تخصص يف أمن الشبكات
واألمن اإللكتروني).
مجموع الساعات املعتمدة60 :
بعد استكمال الطالب ملتطلبات بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات  -تخصص أمن
الشبكات واألمن اإللكتروني ،يكون اخلريج قادر ًا على:
•حتليل السيناريوهات املستقاة من واقع املمارسات املهنية من أجل حتديد املخاطر
احملدقة باملؤسسات وأصولها
•تصميم وإدارة أمن الشبكات ،مبا يف ذلك تركيب وضبط وصيانة املعدات
•تقييم استعداد املؤسسات للتصدي لتهديدات األمن املعلوماتي ،مبا يف ذلك أمن
املعلومات ،وأمن الشبكات ،واخلروقات األمنية الشائعة
•تقييم ومراجعة السياسات األمنية الناجعة ،والتدقيق وإعداد الكشوف بالعمليات
األمنية ،وخطوات التصدي للمشاكل األمنية
•استرداد األنظمة واملعلومات يف حالة فقدانها حسب حتليل شامل ملقومات األمن يف
املؤسسة.
اللغة اإلجنليزية
•محلل الشبكات
•مدقق األمن
•محلل األمن
•مدير برامج األمن االلكتروني
•محلل أمن املعلومات
للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني
 dana.abualsaud@ccq.edu.qaأو االتصال على .44011457

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات
تخصص إدارة األنظمة والشبكات

الوصف

المخرجات
التعليمية

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل

صمم برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات (تخصص إدارة األنظمة والشبكات)
ليكون برنامج تكميلي لدرجة الدبلوم املشارك يف تقنية املعلومات ،وهو درجة علمية ملدة
سنتني يدرسها الطالب بعد انهاؤه الدبلوم يف تخصص تقنية املعلومات ( 60ساعة) .و ٌيعد
البرنامج اخلريجون لوظائف عدة كمدراء أنظمة وشبكات ،أو إختصاصيي دعم أجهزة
وأنظمة ،أو محللي أنظمة الشبكات ،أو مخططي البنى التحتية لتقنية املعلومات ،أو
منسقي غرفة اخلادم ،أو للعديد من املهن األخرى املتعلقة بتقنية املعلومات.
وميكن للطالب الذي حصل على الدبلوم املشارك يف العلوم يف تقنية املعلومات من كلية
املجتمع أو من أي مؤسسة أكادميية معترف بها ،أن يكمل الساعات املطلوبة املتبقية من
أجل احلصول على درجة البكالوريوس يف تقنية املعلومات يف اي من التخصصات سواء يف
إدارة األنظمة أو يف الشبكات.
مجموع الساعات املعتمدة60 :
بعد استكمال الطالب ملتطلبات درجة بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات (تخصص إدارة
األنظمة والشبكات) يكون اخلريج قادر ًا على:
•تعريف و تثبيت و احلفاظ على مكونات تقنية املعلومات من موزعات و موجهات وخوادم
وغيرها من معدات تقنية املعلومات
•االستجابة وحل مسائل شبكات احلاسب اآللي واملشاكل الفنية املكتبية وحتديد
موارد احللول.
•تقييم التقنيات املستقبلية من خالل املهارات واملعرفة التأسيسية املكتسبة وتوظيفها يف
بيئات جتارية جديدة.
•تصميم وإدارة الشبكات من تثبيت وتعريف وحل املشكالت  .
اللغة اإلجنليزية
•محلل شبكات
•مسؤول شبكات
•محلل أنظمة
•مدير شبكات
للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني
 dana.abualsaud@ccq.edu.qaأو االتصال على .44011457
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الهندسة
التكنولوجية
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الدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية

الوصف

صمم برنامج الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجية لتحضير الطالب لفرص
توظيف متنوعة ذات مستوى ابتدائي يف مجاالت الهندسة التكنولوجيا ومبا يتناسب مع
الطلب املتزايد على اخلبرات التقنية ،القادرة على التعامل مع املعرفة العلمية التطبيقية
ملجموعة متنوعة من الشركات واملؤسسات واملنظمات اخلاصة واحلكومية العاملة يف
املجال الصناعي ،والتجاري ،واالستشاري يف دولة قطر.
حيث يزويد منهج البرنامج الطالب بأحدث املهارات العملية واملعرفية يف التكنولوجيا
الهندسية للعمل يف وظائف فنية يف الصيانة ،واالختبار ،والتقومي ،والتركيب ،مبا يدعم
احتياجات املؤسسات املعنيه يف دولة قطر .
ويكن حصول الطالب على درجة الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجيا من
ُ
التقدمي للحصول على درجة بكالوريوس العلوم يف الهندسة التكنولوجية من «كلية املجتمع
يف قطر» يف مجالي تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية او تكنولوجيا الهندسة الكهربائيه .
مجموع الساعات املعتمدة 65 :ساعة
بعد استكمال الطالب ملتطلبات برنامج الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجيا
سيكون اخلريج قادر ًا على:

المخرجات
التعليمية

•التواصل والتعاون بنجاح على مستوى األفراد وضمن فريق العمل.
•املشاركة يف التطوير املهني من خالل تطبيق مبادئ التعلم املستمر من أجل التكيف
مع التقنيات احلديثة وحتديات العمل.
•النظر يف اآلثار املجتمعية واألخالقية والقانونية املتعلقة مبمارسة مهنة التكنولوجية
الهندسية.

لغة التدريس
فرص العمل

التواصل

اللغة اإلجنليزية
وظائف ذات مستوى ابتدائي يف مجاالت الهندسة التكنولوجيا كوظائف فنية يف مجاالت
الصيانة ،االختبار ،التقومي ،التركيب ،واملعايرة مبا يدعم احتياجات املؤسسات املعنيه يف
دولة قطر .
للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني
 ahmad.alomari@ccq.edu.qaأو االتصال على الرقم 44011557
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بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

الوصف

المخرجات
التعليمية

صمم برنامج بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية لتحضير الطالب لفرص توظيف متنوعة
ذات مستوى متقدم ومتخصص ومبا يتناسب مع الطلب املتزايد على اخلبرات التقنية املتقدمه ،القادرة
على التعامل مع املعرفة العلمية التطبيقية ملجموعة متنوعة من الشركات واملؤسسات واملنظمات اخلاصة
واحلكومية العاملة يف املجال الصناعي ،والتجاري ،واالستشاري يف دولة قطر.
حيث يدمج البرنامج بني مهارات االتصال ،والعلوم النظرية ،واخلبرة التطبيقية لتزويد الطالب بأحدث
املهارات التقنية العمليه ،وإشراكهم يف التطوير املهني من خالل تطبيق مبادئ التعلم املستمر من أجل التكيف
مع التقنيات احلديثة وحتديات العمل.
مت اختيار منوذج  2+2املرن للحصول على درجه بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية  ،حيث يتم
خالل أول عامني اعتماد املنهج الدراسي اخلاص ببرنامج الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجيه
 ،بينما يتم اعتماد املنهج الدراسي اخلاصة بدرجة بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية خالل
العامني األخيرين.
يتم قبول الطالب يف برنامج بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية عند احلصول على درجه
الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجيا من «كلية املجتمع يف قطر» أو من أي مؤسسة أكادميية
معترف بها .حيث سيكمل الطالب الساعات املطلوبة املتبقية من أجل احلصول على درجة البكالوريوس يف
تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية.
مجموع الساعات املعتمدة 65 :ساعة
بعد استكمال الطالب ملتطلبات البرنامج سيكون اخلريج بدرجة بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة
امليكانيكية قادرا على:
•تطبيق املعرفة يف الرياضيات والعلوم والهندسة عملياً.
•تصميم وتنفيذ التجارب الهندسية باإلضافة إلى حتليل وتفسير البيانات .وتصميم النظام واملكونات
والعمل للحصول على االحتياجات املرغوبة.
•دمج املعرفة النظرية والعملية يف التطبيقات التكنولوجية للهندسة امليكانيكية
•تطبيق املبادئ والتقنيات واإلجراءات واستخدام املعدات حلل املشكالت الهندسية امليكانيكية التقنية.
•امتالك املعرفة يف مسائل الهندسة التكنولوجيا املعاصرة واملتغيرة بشكل سريع.
•تطبيق املعرفة والتقنيات واملهارات واألدوات احلديثة لتكنولوجيا الهندسة امليكانيكية  الالزمة من أجل
االستفادة من هذه التكنولوجيا احلديثة.
•إكتساب املعرفة باألنظمة واملكونات اإللكترونية وبأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات مبا يف ذلك
التطبيقات والبرمجة.
•إكتساب املعرفة باآلالت واألدوات مبا يف ذلك استعمالها وطريقة تصميمها.
•إكتساب املعرفة باملواد اخلام واإلنتاج والعمليات.
•العمل بكفاءة بشكل فردي وبأنشطة متعددة التخصصات موجهة لفريق العمل.
•فهم املسؤولية املهنية واألخالقية للمهندس.
•التواصل بكفاءة (شفهيا وكتابيا وعن طريق العروض التقدميية) يف حاالت ضمن أفراد املجموعة.
•االلتزام مبعايير السالمه العامة.

لغة التدريس

اللغة اإلجنليزية

فرص العمل

وظائف متخصصة يف مجاالت تصميم اإلنتاج والتطوير ،ومراقبة النظم والتصنيع واالختبارات واملوثوقية،
ومراقبة /ضمان اجلودة والبحث والتطوير والعمليات الفنية ،واخلدمات الفنية واملبيعات ،أو اي وظائف ذات
صله بتخصص تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية.

التواصل

للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني:
 ahmad.alomari@ccq.edu.qaأو االتصال على الرقم 44011557
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بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

الوصف

صمم برنامج البكالوريوس يف العلوم يف تكنولوجيا الهندسة الكهربائية لتحضير الطالب لفرص توظيف
متنوعة ذات مستوى متقدم ومتخصص ومبا يتناسب مع الطلب املتزايد على اخلبرات التقنية املتقدمه،
القادرة على التعامل مع املعرفة العلمية التطبيقية ملجموعة متنوعة من الشركات واملؤسسات واملنظمات
اخلاصة واحلكومية العاملة يف املجال الصناعي ،والتجاري ،واالستشاري يف دولة قطر.
حيث يدمج البرنامج بني مهارات االتصال ،والعلوم النظرية ،واخلبرة التطبيقية لتزويد الطالب بأحدث
املهارات التقنية العمليه ،وإشراكهم يف التطوير املهني من خالل تطبيق مبادئ التعلم املستمر من أجل
التكيف مع التقنيات احلديثة وحتديات العمل.
مت اختيار منوذج  2+2املرن للحصول درجه بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة الكهربائية  ،حيث
يتم خالل أول عامني اعتماد املنهج الدراسي اخلاص ببرنامج الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة
التكنولوجيا  ،بينما يتم اعتماد املنهج الدراسي اخلاصة بدرجة بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة
الكهربائية خالل العامني األخيرين.
يتم قبول الطالب يف برنامج بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا الهندسة الكهربائية عند احلصول على درجه
الدبلوم املشارك يف العلوم يف الهندسة التكنولوجيا من «كلية املجتمع يف قطر» أو من أي مؤسسة أكادميية
معترف بها .حيث سيكمل الطالب الساعات املطلوبة املتبقية من أجل احلصول على درجة بكالوريوس العلوم
يف تكنولوجيا الهندسة الكهربائية.
مجموع الساعات املعتمدة 65 :ساعة

بعد استكمال الطالب ملتطلبات البرنامج سيكون اخلريج بدرجة بكالوريوس العلوم يف
تكنولوجيا الهندسة الكهربائية قادرا على:

المخرجات
التعليمية

•استعمال التقنيات واملهارات واألدوات الهندسية احلديثة الالزمة ملمارسة الهندسة.
•تطبيق املعرفة بالرياضيات والعلوم والهندسة بشكل عملي.
•تصميم وتنفيذ وإعداد تقارير عن االختبارات والقياسات الهندسية الكهربائية باإلضافة إلى حتليل
وحتليل البيانات.
•دمج املعرفة النظرية والعملية من أجل تطوير حلول هندسية تكنولوجية كهربائية تطبيقية يف تطبيقات
معينة.
•تنفيذ صيانة دورية للمعدات وحتديد توقيت ونوع الصيانة املطلوبة.
•حل املشكالت وإصالح األنظمة اإللكترونية والكهربائية
•تقييم واتخاذ القرارات بالنظر إلى تكاليف ونفقات اإلجراءات احملتملة.
•تصميم األنظمة أو العمليات الكهربائية لتلبية احلاجات املطلوبة.
•اإللتزام بشروط وأنظمة السالمة
•فهم املسؤولية األخالقية واملهنية للمهندس
•التواصل بكفاءة (شفهيا و كتابيا و عن طريق العروض التقدميية) يف ضمن فرق العمل.

لغة التدريس

اللغة اإلجنليزية

فرص العمل

وظائف متخصصة يف مجاالت الصيانة ،واستكشاف األخطاء وإصالحها ،وتدابير الوقاية والسالمة يف
مجال االتصال ،واملراقبة ،والتصنيع ،واختبار املوثوقية ،وضمان اجلودة ،والبحث والتطوير ،والعمليات أو
اخلدمات التقنية ،واملبيعات .أو اي وظائف ذات صله بتخصص تكنولوجيا الهندسة الكهربائية.

التواصل

للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني
 ahmad.alomari@ccq.edu.qaأو االتصال على الرقم 44011557
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برنامج إعداد المعلم المساعد
في الطفولة المبكرة
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الوصف

يهدف برنامج “إعداد املعلم املساعد” الى تأهيل معلمات مساعدات ميتلكن مهارات ومعارف
واجتاهات متكنهن من تقدمي الدعم واملساندة الالزمة واملالئمة ملعلمات الصفوف يف التعليم
املبكر.
يقدم البرنامج للطالبات املهارات واملعارف األساسية يف مجال تعليم األطفال ورعايتهم،
واتاحة الفرصة لهن الختبار أساسيات التدريس داخل الصفوف ،بينما يدرسون العناصر
املالئمة لتعليم مساعدي املعلم.
مجموع الساعات املعتمدة 24 :ساعة
بعد استكمال الطالبة ملتطلبات شهادة املعلم املساعد يف الطفولة املبكرة ،تكون اخلريجة
قادرة على:
•إظهار معرفة باخلصائص األساسية لنمو األطفال يف اجلانب اجلسدي واملعريف واللغوي
واإلجتماعي والعاطفي ،ومهارات اإلستقاللية واإلعتماد على الذات.

المخرجات
التعليمية

•املشاركة يف الدروس ودعم التخطيط التربوي ،باإلضافة إلى استخدام التقنيات
املساعدة وتوظيفها يف التدريس.
•إبداء توجه إيجابي جتاه التعليم الشامل والدامج.
•إبداء القدرة على التواصل والتعامل مع األهل.
•إظهار القدرة على دعم املعلمني لتطوير مهارات ومعارف الطالب من خالل استخدام
استراتيجيات تدريب مختلفة.

لغة التدريس

فرص العمل

التواصل

اللغة العربية

معلم مساعد يف املدارس املستقلة التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي.
للمزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني:
 merfat.fayez@ccq.edu.qaأو االتصال على الرقم 44011310
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كلية المجتمع في قطر ....
حياة متجددة ومستقبل واعد
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