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 كلمة عميد الكلية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 " ما الفخر إال ألهل العلم              إنهم على الهدى لمن أستهدى أدالء "

ن به عليهم  أمتن على أصفيائه فيما أمتفضيالً وضلهم على كثير ممن خلق تفرفع هللا بالعلم بنى آدم و

 الذين أوتوا العلم درجات .بالعلم والحكمة ورفع الذين آمنوا و

 التعليم .علينا ثالثة : التعلم والعمل و ولما للعلم تعلماً وتعليماً من أهميته فى الحياة فلقد أفترض هللا

هتمةا  علةى اسسةتامار فةى ال بةي ءةال   اس فى إطار هذه السنة المحكمة تعمل المؤسسات التعليميةةو

لم الةذاتى تعزلز إمكانياتهم ءةالتعليي العالمية للجودة والمهنية للب اب فى إطار المعاءتنمية المدارك العلمية و

واصةل التدرب على اسفادة من وسةالل التوالتنمية المستدامة وتفجيي طاقات اسءداع والتفكيي العلمى الحي و

ءما لسهم فى خدمة المجتمة  ى ءما لخد  تطولي ال حث العلمى والعصف الذهنزلز المعارف والحدلاة فى تع

 البفافية .ار من القيم األخ قية وفى مقدمتها العدالة والمساواة وفى إط

اسضةافة   إنسان قةادر علةى صةناعة التقةد  والتعلم فى ءناالسنة المحكمة فى أهمية العلم و تما ً ءهذه

المعةام ت الدوليةة فةى إطةار ةامعةة فةارو  أنبةت  لليةة الدراسةات القانونيةة وانية , فلقةد للحضارة اسنسة

لتقةةدلم خدمةةة تعليميةةة متميةةزة فةةى مجةةات القةةانون إسةةتهدا اً ءالليةةات العالميةةة للجةةودة المستخلصةةة مةةن واقةة  

تعزلةز فةي  وتعظةيم ادوات التعلةيم التفةاعلى والعصةف الةذهنى  تجارب المؤسسات التعليمية العيلقةة مة 

ز المعيفةةة األلادلميةةة التعلةةيم الةةذاتى ءمةةا لحقةةة التنميةةة المسةةتدامة لطالةةع العلةةم , لمةةا عنيةة  الكليةةة ءتعزلةة

التةدرلع الميةدانى إسةتعانةً ات الميدانية للجهات ذات البةنن والمهارات المهنية من خ ت الزلارءالخ يات و

 هيتات المجتم  المدنى ذات الصلة . من خ ت التواصل م ءخ يات أصحاب المهنة فى التخصص و

 .. وأحذر يفوتك فخر ذاك المغرس "افعى " العلم مغرس كل فخر فأفتخرنختم كلمتنا بمقالة اإلمام الشو

                                                                                           

 عميد الكلية                                                                      

 أ.د/ همام محمد محمود زهران
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اعداد الدراسة الذاتيةفريق   

 عميد الكلية زهيان       محمد محمود أ.د/هما  

 مدلي وحدة ضمان الجودة الفقى       السيد أ.د/ محمد 

 الجودة وحدة ضمان نالع مدلي العجمى       ع د العليم رزق د/ احمد

 قانون الدولى العا  لاستاذ مساعد ءقسم ا   فهمىحسن د/وليد أ. .

 مدر  ءقسم القانون العا   أحمد ناصي   د/ احمد سميي 

 مدر  ءقسم القانون الجنالى       ع درءه محمد اسماعيل د/ ع   

 مدر  ءقسم القانون المدنى      اءوزلدأحمد فؤاد  ءيلهان د/

 مدر  ءقسم القانون المدنى      القاضىع د العاطى حسنين د/محمد 

 البيلعة االس مية مدر  ءقسم  على السيد د/ نجوان رمضان

 مدر  مساعد ءقسم قانون الميافعات     سيحان إءياهيم على أ/ اءوءكي 

 مدر  مساعد ءقسم القانون الدولى العا  محمد ع د اللطيف أ/ هاةي محمود

 مدر  مساعد ءقسم القانون التجارى  السيد ع د الن ى   د محمد أ/ سلمى محم

 مدر  مساعد ءقسم القانون العا   أ/ ص ح محمود ص ح                              

 ءقسم القانون الجنالىمدر  مساعد  أ/ شهد أمين مصطفى محمد السيد                                  

 سة االدارى للوحدةالمن                         مس الدلنع د الس   ش أ/ داليا محمد

 فريق المراجعة

 نالع رليس الجامعة فنالى                                 حسين أ.د/ نورهان

 عميد للية الفنون والتصميم أ.د/هنى لس                                   

 ميلز ضمان الجودة مدلي    د/ احمد محمد ع                       

 منسة ميلز ضمان الجودة                            محمد حسنين فالقة اءياهيم د/

 كلية السياحة والفنادقءمدلي وحدة ضمان الجودة  أ.د/ لميا  اءياهيم                 

 ندسةللية اله -استاذ مساعد  د/ غادة راغع                               .ا.

 للية العلو  الط ية -استاذ مساعد  د/ ميف  مصطفى                      ا. .
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 إجراءات إعداد الدراسة الذاتية :

 تبكيل فيلة سعداد الدراسة. -

 تصميم است يانات. -

 تحليل ال يانات . -

 إعداد مسودة للدراسة الذاتية. -

 مناقبة المسودة م  االطياف المعنية. -

 راسة الذاتية.إعداد نسخة من الد -

 عيض الدراسة الذاتية واعتمادها ءمجلس الكلية . -

 ادوات جمع البيانات : 

 تطلع إعداد هذه الدراسة نوعين من ال يانات هما ال يانات الوثالقية وال يانات الميدانية.

 أوال: البيانات الوثائقية :

الغيةي منبةورة وتتعلةة ءنءعةاد ضةمان اشتمل  ال يانات الوثالقية علةى مختلةف ال يانةات المتاحةة المنبةورة و

 وتتلخص المصادر اليليسية لهذا النوع من ال يانات لاالتى: ,ةودة التعليم

 القيارات الصادرة واللوالح والقوانين المنظمة للعمل ءكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية. -

 التقارلي السنولة التى تعدها الكلية فى سنوات ساءقة . -

 لمياةعات الداخية التى قا  ءها ميلز ضمان الجودة فى سنوات ساءقة وتقارلي المياةعين الخارةيين.تقارلي ا -

 ثانيا: البيانات الميدانية :

 ةلسات العصف الذهنى. -

 المقاء ت واللقا ات الجماعية. -

 االست يانات. -

 استط ع رأى المستفيدلن. -

 مياةعة الدراسة فى صورتها النهالية. -
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 للقسم األوا

 البيانات الوصفية عن المؤسسة

   :كليةاسم ال .1

 كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 

 نوع المؤسسة: كلية  

 :جامعة فاروس باالسكندرية  اسم الجامعة 

 خاصة نوع الجامعة :  
 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -سموحة شارع قنال المحمودية  :الجامعةعنوان  .2

  :2556    تاريخ التأسيس        

 2556لسنة  252 القرار الجمهوري رقم 

 2556: تاريخ بدء الدراسة    

 :سنوات  4 مدة الدراسة 

 

  لقيادة األكاديمية:ا. 3

 أ.د/ همام محمد محمود زهران عميد الكلية : 

 53 - 3822286: تليفون    

 بريد إلكتروني :law@pua.edu.eg 
 

 الموارد البشرية بالمؤسسة. 4

 ال معةار, 5منتدب ةزليةا, 7على رأ  العمل,  51, منهم 51يتة التدرلس: إةمالي عدد أعضا  ه (

%, نس ة  5 مهمة علمية, نس ة المعارلن سةمالي أعضا  هيتة التدرلس: ) ال لوةد( أةازة لوةد( 

 % 0 اسةازات الخاصة سةمالي أعضا  هيتة التدرلس:

 أةةازة خاصةة, ) ال لوةةد(على رأ  العمةل, 51 , منهم 51 عدد أعضا  الهيتة المعاونة: إةمالي (

   %. 0 ءعاة, نس ة األةازات الخاصة سةمالي الهيتة المعاونة: ال لوةد( 

 

   عضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة وفقًا للدرةة العلمية:أتوزل 

 ونةاالهيئة المع عضاء هيئة التدريسأ

 اإلجمالي مدرس أستاذ مساعد أستاذ 
مدرس 

 مساعد
 اإلجمالي دمعي

 15 8 2 51 9 5 1 العدد

 %500 %13.3 %77.7 %500 %70 %7.7 %33.3 النس ة

 مؤقت ( 5)دائم، (35) ، منهم( 35) عدد أفراد الجهاز اإلداري والفني: إجمالي. 
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 . األنشطة األكاديمية بالمؤسسة5

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

 ( ءينامج مفصلة ءالجدوت5من خ ت عدد ))الليسانس فى الحقوق(  تمنح المؤسسة درةة -

(5.) 

 (.9009/9050( من الدفعات, لان أولها في العا  الدراسي )7تخيج من الكلية عدد ) -

 ( من الط ب.393( عدد )9057/9057مقيد ءالكلية وفة إحصاليات العا  الدراسي ) -

 عدد الخيلجين في السنوات الخمس األخيية: -

العام 

 الدراسي
 اإلجمالي 2516/2512 2515/2516 2514/2515 2513/2514 2512/2513

 111 24 21 11 24 31 العدد

 (1جدول )

 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولى(

عدد أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

بة أعضاء سن

هيئة التدريس 

 للطالب

يئة هنسبة ال

المعاونة 

 للطالب

 الدراسات القانونيةليسانس 
 1:21.9 1:28.5 328 15 11.5 والمعامالت الدولية

 

 المعين أو المعار كلي ًا.عضو الا بنصف المنتدب جزئي ً  العضو يتم حسابملحوظة: 

 ( قــــــــــال ينطب)   برامج الدراسات العليا
 

 

 األقسام العلمية. 6

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس القسم

 1 3 المدنىالقانون 

 1 2 القانون العام

 1 1 القانون التجارى

 - 1 الشريعة االسالمية

 1 3 القانون الجنائى

 1 1 قانون المرافعات

 1 1 االقتصاد والمالية العامة

 1 1 القانون الدولى العام

 - 1 القانون الدولى الخاص

 - انتداب داخلى تاريخ القانون وفلسفته

ارات الحاسب مه -مهارات االتصال 

 اللغة -ومفاهيم البرمجة
1 8 

 
 



جامعة فاروس باالسكندرية  -كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية   6102/6102لذاتية للعام الجامعى الدراسة ا  
 

 Page 7 

 

 

 جامعة:وسائل االتصال بال. 2

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -جامعة: سموحة شارع قنال المحمودية عنوان ال 

 ي للمؤسسةلكترونالموقع اإل :www.pua.edu.eg 

 اسم عميد الكلية: أ.د/همام محمد محمود زهران 

 كليةالبريد اإللكتروني لعميد ال  :law@pua.edu.eg 

 03 3822286 كلية : هاتف عميد ال/ 

 : 03/3832133فاكس  

  : د.أحمد عبد العليم العجمىاسم منسق الزيارة  

 ي لمنسق الزيارةلكترونالبريد اإل :ahmed.elagamy@pua.edu.eg 

 51223649398: هاتف منسق الزيارة 
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  القسم الثاني

 اإلعتماد اييرلمع وفقا للمؤسسة الذاتي التقويم تقرير

، وذلن  وفقًنا لمعنايير االعتمناد للكلينة يشتمل هذا القسم منن الدراسنة الذاتينة علنى عملينة التقنويم النذاتي 

 والمؤشرات الخاصة بكل معيار.

 : معيار التخطيط اإلستراتيجى 1معيار 

علنةة, شةارك فةى لكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية ـ ةامعة فارو  ـ  رسالة ورؤلة واضةحة وم

وضةةةعهما األطةةةياف المعنيةةةة, وتع ةةةي عةةةن دورهةةةا التعليمةةةى وال حاةةةى والمجتمعةةةى والقيمةةةى, ولهةةةا خطةةةة 

 استياتيجية واقعية وقاءلة للتنفيذ تتضمن أهداف محددة, وتتسة م  استياتيجية الجامعة.

 التقييم الذاتى 

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

معتمةةةةةدتان, ومعلنتةةةةةان, وشةةةةةارك فةةةةةى وضةةةةةعهما  ليةةةةةةالكرسةةةةةالة ورؤلةةةةةة  -5

 األطياف المعنية.
√ 

  

واضةةةةحة, وتعكةةةةس دورهةةةةا التعليمةةةةى وال حاةةةةى ومسةةةةؤليتها  الكليةةةةةرسةةةةالة  -9

المجتمعيةةةة ءمةةةا لتفةةةة مةةة  التوقعةةةات المجتمعيةةةة مةةةن مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالى, 

 وتسهم اليسالة فى تحقية رسالة الجامعة.

√ 

  

للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصي, وتتسة م  الخطة اسستياتيجية  -3

 إستياتيجية الجامعة.
√ 

  

التحليةةةل ال يتةةةى شةةةمل ال يتةةةة الداخليةةةة والخارةيةةةة وشةةةارك فيةةةه األطةةةياف  -7

المعنيةةةةة, وتعةةةةددت الوسةةةةالل المسةةةةتخدمة فةةةةى إةيالةةةةه, ءمةةةةا لضةةةةمن م لمةةةةة 

 الوسيلة لموضوع التحليل والفتة المستهدفة.

√ 

  

اتيجية  للمؤسسةةةةة معلنةةةةة وواضةةةةحة الصةةةةياغة, وم نيةةةةة األهةةةةداف اسسةةةةتي -1

, وقاءلةةةةة للقيةةةةا  الكليةةةةةعلةةةةى التحليةةةةل ال يتةةةةى, وتسةةةةهم فةةةةى تحقيةةةةة رسةةةةالة 

 والتحقة فى المدى الزمنى للخطة.

√ 

  

الخطةةةل التنفيذلةةةة تتضةةةمن األنبةةةطة التةةةى تحقةةةة األهةةةداف اسسةةةتياتيجية,  -7

محةةةدد ءهةةةا مسةةةؤولية وتعكةةةس أولولةةةات تنفيةةةذ األنبةةةطة وتسلسةةةلها المنطقةةةى, و

 التنفيذ , والجدوت الزمنى, والتكلفة المالية, ومؤشيات األدا .

√ 

  

للمؤسسةةة تقةةارلي دورلةةة لمتاءعةةة وتقةةولم مةةدى تقةةد  الخطةةل التنفيذلةةة وفقةةا  -7

 √ للجدوت الزمنى وتحقة مستولات األدا  المستهدفة.
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 هما األطراف المعنية:رسالة ورؤية الكلية معتمدة ومعلنة، وشارك فى وضع -1/1

 تهاورسال تهاوضع  الكلية رؤليشارك مختلف االطراف داخل الكلية وخارجها في صياغة الرؤية والرسالة حيث 

, وفي ضو  التغييات التي طيأت على مجتم  ( 5/5/5)ميفة:  99/59/9050( ءتارلخ 9الكلية رقم )ءمجلس  تينمعتمدال

اةة , ظهيت الح لى ميحلة اسعتمادإالكلية لسياسات التطولي المستمي ءهدف الوصوت , وت ني  الكلية والتغييات المجتمعية

وتم ت ني منهجية العمل التي اعتمدت على دراسة نقدلة لليؤلة واليسالة الساءقة , حيث تم  تها ,ورسال تهاالى مياةعة رؤل

وقد ( , 5/5/9)ميفة: 5/5/9057( ءتارلخ 7معتمدة ءمجلس للية رقم ) رؤلة ورسالة الكلية لمياةعة وتحدلثتبكيل لجنة 

خارةها وشمل  األطياف من داخل الكلية القيادات و لية أطياف عدلدة من داخل الكلية شارك في صياغة رؤلة ورسالة الك

هاز جالهيتة المعاونة  وعينة من الط ب والخيلجون و الممالين من أعضا  هيتة التدرلس و اسدارلة و القيادات األلادلمية و

 ( 5/5/3)ميفةاالداري واألطياف الخارةية 

 ( 1/1جدول رقم )

 نسبة مشاركة الفئات المختلفة فى استبيان رؤية ورسالة الكلية

 نسبة الفئة المستهدفة عدد العينة عينات من الفئات المستهدفة

 %3.7 3 أعضا  هيتة التدرلس

 %3.9 7 أعضا  الهيتة المعاونة

 %77.7 500 ختلفة ءالكليةط ب الفيق الدراسية الم

 %53.3 30 خيلجو الكلية

 %53.3 30 أعضا  الجهاز اسدارى ءالكلية

 %55.5 91 أعضا  الهيتات القضالية ءمختلف أنواعها

 %55.5 91 المحامون
 

ورسةالة ( , وعليةه فقةد تةم تحةدلث رؤلةة  5/5/7تحليل نتالج است يانات ولقةا ات مختلةف األطةياف المبةارلة ) ميفةة تم قد و

فةةي ضةةو  تهةةا علةةى أن لةةتم مياةع,  93/50/9057( ءتةةارلخ 5رقةةم )ءمجلةةس الكليةةة  واعتمادهةةااليةةة النه تهاصةةياغالكليةةة ء

 وهى لالتالي: (5/5/1)ميفة:  " لل أرء  سنوات المتغييات المحلية والدولية ءصفة دورلة "

 رؤية كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 

ت الدولية بجامعة فاروس أن تكون كياناً متمينزاً ورائنداً علنى الاسات القانونية والمعامتسعى كلية الدر

 المستوى االقليمى والدولى فى المجال القانونى والعلمى والمجتمعى. 

 

 الدولية والمعامالت القانونية الدراسات كلية رسالة

 االضننافة علننى قننادر وباحننث ى،والنندول واالقليمننى المحلنى العمننل سننو  فننى المنافسننة علننى قننادر خنريج

 .وقيميا علميا المجتمع يخدم بما القانونى البحث مجال فى والتميز

 

ولوحة اسع نات اليليسية  , , دليل الطالع للكلية ية الدعال اتالمنبور شمل  بوسائل متعددةرؤيتها ورسالتها  الكليةتعلن 

 (.5/5/7)ميفة:  مطولات ومط وعات خاصة ....الخ, الموق  االلكتيونى  ,
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 واضحة، وتعكس دورها التعليمني والبحثني ومسنئوليتها المجتمعينة بمنا يتفنق منع التوقعنات المجتمعينة ، الكليةرسالة  1/2

 : وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة الجامعة

, لما  االقليمى فى تخيلج طالع قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى و تعكس دورها التعليميو واضحةالكلية رسالة 

مستوليتها , لما تعكس   ءاحث قادر على اسضافة والتميز فى مجات ال حث القانونىفى تخيلج  ال حايتعكس دور الكلية 

  ءما لخد  المجتم  علميا وقيميا. المجتمعية

 ( 1/2جدل رقم )

 رسالة الكلية ودورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية

افسننننة فننننى سننننو  العمننننل المحلننننى خننننريج قننننادر علننننى المن

وءاحث قادر علةى االضةافة والتميةز فةى واالقليمى والدولى، 

 مجات ال حث القانونى ءما لخد  المجتم  علميا وقيميا.

 تعكس دور المؤسسة التعليمى.

خننننريج قننننادر علننننى المنافسننننة فننننى سننننو  العمننننل المحلننننى 

وءاحث قادر علةى االضةافة والتميةز فةى  واالقليمى والدولى،

 بما يخدم المجتمع علميا وقيميا.ت ال حث القانونى مجا

 تعكس دور المؤسسة فى خدمة المجتمع

خيلج قادر على المنافسة فى سوق العمةل المحلةى واالقليمةى 

وباحننث قننادر علننى االضننافة والتميننز فننى مجننال والةةدولى, 

 ءما لخد  المجتم  علميا وقيميا. البحث القانونى

لعلمى.تعكس دور المؤسسة فى البحث ا  

 

اشتيالهما  هماحيث لتضح ءتحليل عناصي ومجاالت التوافة ءين وتتأكد الكلية من إسهام رسالتها في تحقيق رسالة الجامعة

 . مجاالتالفي العدلد من 

 (1/3جدول رقم )

 إرتباط و إسهام رسالة الكلية فى تحقيق رسالة الجامعة 

 مدى التوافق بينهما رسالة الجامعة رسالة الكلية

خةةةيلج قةةةادر علةةةى المنافسةةةة فةةةى سةةةوق 

العمةةةةل المحلةةةةى واسقليمةةةةى  والةةةةدولى, 

وءاحث قادر علةى اسضةافة والتميةز فةى 

مجات ال حث القانونى ءما لخد  المجتمة  

 علميا وقيميا.

تهدف ةامعة فارو  إلةى تةوفيي فةي  

تعليميةةةةة ذات مسةةةةتوى متميةةةةز تسةةةةاعد 

الطةة ب علةةى تنميةةة وتطةةولي مهةةاراتهم 

ن خيلجيهةةا مةةن خدمةةة ومعةةارفهم. وتمكةة

مجتمعاتهم, وتطةولي إنتاةيةة مؤسسةاتهم 

مةةن خةة ت تحقيةةة التكامةةل ءةةين القةةدرات 

 التعليمية وال حاية والتط يقية.

تتوافة رسالة الكلية مة  رسةالة الجامعةة 

حيث أن ل هما لهدف إلى توفيي في  

تعليميةة ذات مسةتوى متميةز عةن طيلةة 

تقةةةدلم ءينةةةامج متميةةةز فةةةى التعلةةةيم ممةةةا 

اعد علةةةى تةةةوفيي خةةةيلجين مةةةؤهلين لسةةة

لخدمةةة المجتمةة , وتعمةةل علةةى تبةةةجي  

التعةةةاون وت ةةةادت الخ ةةةيات ءةةةين الكليةةةة 

وماي تها فى مصةي والعةالم, ممةا لةؤدى 

لتطةةولي إنتاةيةةة مؤسسةةاتهم مةةن خةة ت 

تحقيةةة التكامةةل ءةةين القةةدرات التعليميةةة 

 وال حاية والتط يقية.
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 ومكتملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة: الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة -1/3

والتى  وتتأكد من إكتمال عناصرها الرئيسية 2525/  2516تتخذ الكلية خطوات منهجية إلعداد الخطة االستراتيجية 

 :اآلتى فى تتمثل

 93/50/9057( ءتارلخ 5معتمدة ءمجلس الكلية رقم ) 9057/9090تبكيل لجنة سعداد الخطة اسستياتيجية  -

  (.5/3/7)ميفة:

 (.5/3/3وطيق تحليل ال يتة الداخلية والخارةية ) ميفة: ءاعداد الخطة االستياتيجية عقد ورش عمل للتوعية  -

 من خالل:  لبيئى للبيئة الداخلية والخارجيةإجراء التحليل ا -

  مادية (. -االحصاءات المتوفرة فى الكلية ) موارد بشرية 

 ةقة والمقابالت الشصصية لبع  المئوولي.. اللقاءات مع األطراف ذوى العال 

 .االئتبيانات والمئح الميدانى 

  العصف الذهني جلئات  . 

 . تعدل ت عيض ومناقبة نتالج التحليل ال يتي للكلية على ةمي  األطياف المعنية وإةيا  ما للز  من  -

 مصفوفة العوامل االستياتيجية  -

  تحدلد ال دالل االستياتيجية . -

 لات النهالية واألهداف االستياتيجية .تحدلد الغا  -

  عيض األهداف اسستياتيجية على المستفيدلن من خدمات وأنبطة الكلية في الداخل والخارج وإةيا  ما للز  من تعدل ت. -

  . الكلية في مجلس  اسستياتيجية األهداف اعتماد -

  تحليل الفجوة ءين الوض  الحالى واألهداف االستياتيجية . -

 -مؤشيات األدا   -لة التنفيذ االنبطه -شاملة العناصي التالية )الغالات واألهداف اسستياتيجية ة التنفيذلة وض  الخط -

  التكلفة المالية (. -الجدوت الزمنى  - التنفيذ عن المستوت

  .اعتماد وثيقة الخطة اسستياتيجية في مجلس الكلية -

( 9والتى تم إعتمادها ءمجلس الكلية رقم ) 9090/  9057 اسستياتيجيةتبكيل لجنة لمتاءعة تنفيذ الخطة التنفيذلة للخطة  -

 .(5/3/9)ميفة: 7/59/9051ءتارلخ 

قو  ل هما على محاور أساسية وهى لارت اطاً وثيقاً و ترتبط مجاالت الخطة االستراتيجية للكلية مع الخطة االستراتيجية للجامعة

واسةتاماره فةى  العليةا والدراسةات التعليميةة , تطةولي منظومةة ال حةث العلمةىرف  لفا ة القدرة المؤسسةية وتعزلةز المنظومةة 

 .(5/3/50)ميفة: المجاالت العملية , والتوس  فى خدمة المجتم  وتنمية ال يتة المحيطة .

 .(5/3/55)ميفة: 7/59/9051( ءتارلخ 9رقم ) فى مجلسها الرسمي  2525/  2516 الكلية خطتها االستراتيجيةاعتمدت 
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وتعددت الوسائل المستخدمة في إجرائنه  ,التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية 1/4

 :بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة

الكلية من التعليم  جمي  أوةه نباطل  (SWOT Analysis) البيئة الداخلية والخارجيةتحليل التحليل البيئي على  اشتمل

  . وال حث العلمي وخدمة المجتم 

, اسست يان  Interviews)مقاء ت شخصية  منوسائل مناسبة عند إجراء التحليل البيئى  وقد استخدمت الكلية

Questionnaire الم حظة ,Observation ورش عمل ,Workshops الفحص الوثالقي ,Documents and 

Records Checking) (5/7/59روعي م لمة الوسيلة المستخدمة م  موضوع التحليل ) ميفة , وقد . 

 فيد من الفتات المستهدفة . 570حيث ءلغ عدد المبارلين شارك مختلف األطراف داخل الكلية وخارجها في التحليل البيئي 

 ( 1/4رقم )جدول 

 ة فى التحليل البيئىنسب المشاركعدد وفئة و

 بيان التحليل البيئىنسب الفئات المشاركة فى إست

 نسبة المشاركة عدد المشاركين الفئة المشاركين

 %7.3 50 أعضا  هيتة التدرلس

 %7.7 7 أعضا  الهيتة المعاونة

 %53.7 30 الجهاز اسدارى

 %39.7 73 الط ب

 %35.9 10 القضاة وأعضا  النياءة والمحامون والخيلجون
 

 

  بيئى ما يلى:وقد راعت الكلية عند إجراء التحليل ال

 .الموضوعية وال عد عن التحيز فى توصيف وتبخيص مجاالت القوة والضعف و لذلك الفي  والتهدلدات 

 مكاناتها واسطار الخارةى المحيل ءها.إو البمولية ءحيث لبمل التحليل ةمي  أوةه نباط الكلية و قدراتها 

 ءيتةى تحليةل عمةلو , النتةالج وإستخياج المبارلة الجهات من  الرا لافة ءتجمي  اسستياتيجية الخطة إعداد لجنة قام  وقد

 والتهدلةدات, والفةي  والضةعف القةوة نقةاط مةن لكةل مناسة ة أوزان إعطةا  خة ت مةن وذلةك ,  IFM & EFM لمةى

 النقةاط تجمية  تةم ثم ومن , ذهنى عصف ةلسات خ ت من ميةحة نقاط إلى للوصوت منها لكل موضوعى تيتيع واحتساب

 ومحةددة واضةحة مصةفوفة وإعةداد المناسة ة اسسةتياتيجيات وت نةى الةياهن, للوض  للوصوت للكلية الكمى للتحليل الميةحة

( 9) رقةم الكليةة مجلةسواعتمادهةا ء وعيضةها الخارةيةة لل يتةة والتهدلةدات والفي  الداخلية لل يتة والضعف القوة لمجاالت

 .(57/ 5/7( ) ميفة 5/7/53: ميفة)  1/55/9057 ءتارلخ

، ومبنية على التحليل البيئى ، وتسهم فى تحقيق رسالة  األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة -1/5

 الكلية وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمنى للخطة االستراتيجية :

غوب في تحقيقها لتحسين هذا إعتمدت الكلية في إعداد الخطة االستياتيجية على تقييم الوض  الحالي ووض  األهداف المي

 ءاسضافة إلى دراسة الوض  التنافسي للكلية ال يتى ( التي تم ءنالها ط قاً لنتالج التحليل SWOTوءاستخدا  مصفوفة ) الوض 

نها مجموعة من االهداف مفقد تم صياغة وتحدلد مجموعة من الغالات, والتي إن اق   ومن ثموالتحدلات الحالية والمستق لية 

 وهى لما للى : الكلية ورسالة ليؤلة تحقيقا ستياتيجية تغطي مجاالت عدلدةاال
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 القانوني التعليم مجال فى المتميزة العلمية المؤسسات كأحدى فاروس جامعة الدولية والمعامالت القانونية الدراسات كلية: األولى الغاية

 :االستياتيجية للغالة األولى  األهداف

 . المؤسسى لإلعتماد الكلية هيلنت -

 تطولي ال ينامج والمقيرات الدراسية والتنلد من أنها تقاءل المعاليي األلادلمية المت ناه وتوقعات األطياف المعنية . -

 امداد الط ب ءخدمات تعليمية متميزة . -

 م.تطولي مهارات أعضا  هيتة التدرلس و الهيتة المعاونة لموال ة التطورات في وسالل وطيق التعليم و التعل  -

 .العملية المجاالت فى واستثماره العليا والدراسات العلمى البحث منظومة تطوير: الثانية الغاية

 :الاانيةاالستياتيجية للغالة  األهداف

  .ليات لمتاءعة تنفيذهاآتطولي الخطة ال حاية للكلية ووض   -

 وتحفيزه. العلمى ال حث لدعم سياسات وض   -

  .البيئة وتنمية المجتمع خدمة فى المساهمة على الدولية والمعامالت القانونية الدراسات كلية قدرة زيادة: الثالثة الغاية

 :الاالاةاالستياتيجية للغالة  األهداف

 ال يتة وتنمية المجتمعية الخدمة في الكلية دور تعظيم -

  حاية.التواصل م  خيلجي الكلية وإتاحة في  التعليم المستمي من اةل تطولي خ ياتهم المهنية و ال -

 . والتميز الجودة متطلبات مع تتوافق التى المناسبة التعليمة البيئة توفير:  الرابعة الغاية

 :الياءعة االستياتيجية للغالة  األهداف

 .التدرلسية و التعليمية للعملية المناس ة ال يتة توفيي اةل من التحتية لل نية المستمي التحدلث -

 .والتعاون خ قيةاأل القيم تسوده ةامعي مناخ توفيي  -

 .اهات الحديثة للمؤسسات التعليميةتعكس مدى وعي الكلية باالتجتها وفي تحقيق رسالللكلية داف االستراتيجية األه تسهم

 ( 1/5جدول رقم )

 مدى اسهام األهداف االستراتيجية فى تحقيق رسالة الكلية

 رسالة الكلية األهداف االستراتيجية

 مؤسسى .ال لإلعتماد الكلية تنهيل -

تطولي ال ينامج والمقيرات الدراسية والتنلد من أنها تقاءل  -

 المعاليي األلادلمية المت ناه وتوقعات األطياف المعنية .

 امداد الط ب ءخدمات تعليمية متميزة . -

تطولي مهةارات أعضةا  هيتةة التةدرلس و الهيتةة المعاونةة   -

 لموال ة التطورات في وسالل وطيق التعليم و التعلم.

التحةةةدلث المسةةةتمي لل نيةةةة التحتيةةةة مةةةن اةةةةل تةةةوفيي ال يتةةةة  -

 المناس ة للعملية التعليمية و التدرلسية.

خنننريج قنننادر علنننى المنافسنننة فنننى سنننو  العمنننل المحلنننى 

وءاحث قادر على االضافة والتميز فى  ،واالقليمى والدولى

 مجات ال حث القانونى ءما لخد  المجتم  علميا وقيميا.

 

  اية للكلية ووض  آليات لمتاءعة تنفيذها.تطولي الخطة ال ح -

 وض  سياسات لدعم ال حث العلمى وتحفيزه. -

خةةةيلج قةةةادر علةةةى المنافسةةةة فةةةى سةةةوق العمةةةل المحلةةةى 

وباحث قادر على االضافة والتميز فنى واالقليمى والدولى, 

 ءما لخد  المجتم  علميا وقيميا. مجال البحث القانونى

 ألخ قية والتعاون.توفيي مناخ ةامعي تسوده القيم ا -

 تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمعية وتنمية ال يتة -

التواصل م  خيلجي الكلية وإتاحة فةي  التعلةيم المسةتمي  -

 من اةل تطولي خ ياتهم المهنية و ال حاية.

خةةةيلج قةةةادر علةةةى المنافسةةةة فةةةى سةةةوق العمةةةل المحلةةةى 

 واالقليمى والدولى, وءاحث قادر على االضافة والتميز فةى

 بما يخدم المجتمع علميا وقيميا. مجات ال حث القانونى
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التنفيذية الستراتيجية كلية واضحة وقابلة للتحقق والقياس وفق الجدول الزمني للخطة للكلية االستراتيجية  األهداف

 (.5/1/51)ميفة: 2516/2525الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 

 , , دليل الطالع للكلية يةالدعال اتالمنبور شمل  متعددة داخل الكلية وخارجها  بوسائلمعلنة  األهداف االستراتيجية

 (.5/1/57)ميفة: مطولات ومط وعات خاصة ....الخ, الموق  االلكتيونى  ,ولوحة اسع نات اليليسية 

نشطة وتسلسلها وتعكس أولويات تنفيذ األ ,الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداف االستراتيجية 1/6

 ومؤشرات األداء. ,والتكلفة المالية ,والجدول الزمني ,ومحدد بها مسئولية التنفيذ ,المنطقي

 سنوات قادمة أرء لمدة  2516/2525 قامت الكلية بعمل خطط تنفيذية سنوية مشتقة من الخطة االستراتيجية للكلية

 .(5/7/57)ميفة:

لتسلسل المنطقي( وتحدد بدقة األنشطة ومسئوليات التنفيذ, والجدول الزمني تعكس الخطة التنفيذية أولويات التنفيذ )ا

 (. 1/5/15:)مرفقالمالئم, والتكلفة المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ومؤشرات المتابعة والتقييم 

 معتمدة  9057/9090 الستياتيجية للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية لمتاءعة تنفيذ الخطة التنفيذلةلجنة  تم تبكيل

تقارلي سنولة لمتاءعة وتقولم الخطل التنفيذلة وفقاً للجدوت تعد  (5/3/9:ميفة) 7/59/9051 ءتارلخ( 9) رقم الكلية ءمجلس

 ( .5/7/53وتقدلم اسةيا ات التصحيحية المناس ة )ميفة:  للتنلد من ةودة تنفيذ أنبطة الخطة وتحقية مخيةاتهاالزمني 

بالخطة وترصند أسنباب عندم اإلنجناز وتتخنذ اإلجنراءات التصنحيحية  ةق مستويات األداء المستهدفيتحقتدرس الكلية مدى 

 (5/7/59( )ميفة:5/7/53المعتمدة ءمجالس الكلية. )ميفة:المتاءعة والتقولم  تقارلي من خاللالمناسبة 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية :  -

 ومعلنة شارك فى وضعها مختلف األطياف المعنية داخل وخارج الكلية. للكلية رؤلة ورسالة وأهداف إستياتيجية معتمدة -

 رسالة الكلية ورؤلتها تعكس رسالة ورؤلة الجامعة. -

 تحي  الكلية على مياةعة رؤلتها ورسالتها فى ضو  المتغييات المحلية والدولية .  -

 خطة استياتيجية معتمدة ومعلنة .  -

 . 9057/9090ة االستياتيجية تقارلي سنولة معتمدة لمتاءعة تنفيذ الخط -

 : األدلة والوثائق -

   ورؤلتها. الكليةنص رسالة 

 .نص رسالة الجامعة ورؤلتها 

 .الخطة االستياتيجية للمؤسسة 

   . )الملخص التنفيذي الستياتيجية الجامعة )إن وةدت 

   .نماذج االست انات/ األدوات المستخدمة في التحليل ال يتي 

  للخطة االستياتيجية.الخطل التنفيذلة السنولة 

  .تقارلي متاءعة الخطل التنفيذلة السنولة 

  .الموق  اسلكتيوني للمؤسسة 

   ت / وثالة تدلل على تحقة المعيارمن مط وعا الكليةما توفيه. 
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 : القيادة والحوكمة2معيار 

ا وتنمية قدراتها ةامعة فارو  قيادات مؤهلة, لتم اختياره -لكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية 

ءالنزاهة والمصداقية والبفافية واألخ قيات المهنية  الكليةوتقييم أدالها وفقًا لمعاليي موضوعية, وتلتز  

انط قا من قيم ةوهيلة. وللمؤسسة هيكل تنظيمي ل لم حجم ونوع أنبطتها, ءما لضمن تحقية رسالتها 

 وح المستوليات واالختصاصات.وأهدافها, ولها توصيف موثة لكل الوظالف, لحدد ءوض

 

 :  التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

القيةةادات األلادلميةةة واسدارلةةة مختةةارة وفقًةةا لمعةةاليي موضةةوعية ومعلنةةة  -5

 وتداوت السلطة. وآليات ذات شفافية تحقة تكافؤ الفي 
 

  

العمةةل علةةى تكةةولن لةةوادر القيةةادات الحاليةةة والمحتملةةة لةةتم تنميةةة قةةدراتها و -9

 ةدلدة من القيادات. 
  

  

معاليي تقييم أدا  القيادات موضوعية, وتبارك األطياف المعنية في عملية  -3

 التقييم, وتستخد  النتالج لتحسين األدا  المؤسسي.
  

  

   . الكليةآليات فاعلة للتعامل م  مبك ت  الكليةسدارة  -7
  

لمعنيةةين, وآليةةات فاعلةةة لضةةمان للمؤسسةةة قةةيم ةوهيلةةة معلنةةة ومتاحةةة ل -1

البفافية والممارسات العادلة وعد  التمييز وتط ية األخ قيات المهنيةة ءةين 

 .الكليةأفياد 
  

  

 الكليةةشاملة وتغطي سالي أنبطتها, وتضةمن  الكليةالمعلومات المعلنة عن  -7

 مصداقيتها وتحدلاها. 
  

  

ونبةةاطها, ولتضةةمن  الكليةةةالهيكةةل التنظيمةةي معتمةةد ومعلةةن وم لةةم لحجةةم  -7

 اسدارات األساسية ال زمة لتحقية رسالتها وأهدافها.
  

  

التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن, ولحدد المستوليات واالختصاصات وفقًةا  -3

للهيكل التنظيمي, ولحقة التكافؤ ءين السلطات والمسةتوليات, ولسةتخد  فةي 

 حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظالف المختلفة. 
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القيادات األكاديمية واالدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص  -2/1

 :وتداول السلطة

 -)عميد  الختيار القيادات االلادلمية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية بجامعة فاروس معايير موضوعيةة تطبق كلي

نالع مدلي وحدة ضمان الجودة وغييهم( , ولذلك معاليي الختيار القيادات  -دة ضمان الجودة مدلي وح -وليل الكلية 

( 9/5/5)ميفة: القيادات هتحدلد واضح لمها  ومستوليات هذ تتضمن , اسدارات والوحدات وغييهم( اسدارلة )مدليو

لسنة  79تفة م  قانون تنظيم الجامعات رقم , ءما ل (9/5/9ميفة:) 9057 /53/3( ءتارلخ 7والمعتمدة ءمجلس الكلية رقم )

( وقانون تنظيم الجامعات الخاصة رقم 9/5/3ال اب الاالث )ميفة: 5999لسنة  515وتعدل ته واللحتة التنفيذلة رقم  5979

 (.9/5/7لجامعة )ميفة:لال لحة الداخلية و واللحته التنفيذلة 9009لسنة  559

ات االدارلة والقيادلة والمبارلة فى مجاالت التطولي على مستوى الكلية ومستوى القدر وقد روعى فى وضع هذه المعايير

الجامعة والمستوى القومى واةتياز دورات تدرل ية اللتساب مهارات القيادة والتخطيل االستياتيجى والجودة الباملة 

اضافة الى السجل الوظيفى الذى لبهد ليات لسيي العمل, آوتط يقها فى السياق االلادلمى والقدرة على وض  استياتيجيات و

 ءااللتزا  والنزاهة والنباط العلمى والع قة الطي ة والتعاون المامي م  الزم   رؤسا  وميؤسين.

لألطياف  ءال يلد االلكتيونىلما لتم ارسالها , االلكتيونى   موقال شملت تل  المعايير بوسائل متعددةعن تعلن الكلية 

 (. 9/5/1)ميفة: المعنية 

 ةليآ ةامعة فارو  ءاالسكندرلة -الدراسات القانونية والمعام ت الدولية  تت   لليةلضمان الموضوعية والشفافية و

)ميفة:  53/3/9057( ءتارلخ 7مجلس الكلية رقم )ءمعتمدة الختيار القيادات األلادلمية واسدارلة واضحة ومحددة 

9/5/9 .) 

قام  ءوض  مجموعة من الضمانات لتداوت السلطة فى حيث لسلطة ءالكلية تتخذ الجامعة اةيا ات لضمان تداوت ا

المناصع القيادلة ءكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية وتم اعتماد تلك الضمانات فى مجلس الجامعة وهذه 

ءما فيها للية  الضمانات معلنة على موق  الجامعة وموزعة على ةمي  وحدات ضمان الجودة ءمختلف لليات الجامعة

 (9/5/7)ميفة: 53/3/9057( ءتارلخ 7مجلس الكلية رقم )ءالدراسات القانونية والمعام ت الدولية والتى تم اعتمادها 

 (.9/5/7)ميفة:

 :القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات -2/2

الجامعةة ءاستقصةا   حيةث تقةو  ،تنمية قدرات القينادات الحالينة وإعنداد القينادات المسنتقبليةوسائل مناسبة ل ةكليتستخدم ال

التى تتناسع مة  احتياةةاتهم  خطل للدورات التدرل ية( لعمل 9/9/3لقيا  إحتياةاتهم التدرل ية )ميفة: ءالكلية أرا  القيادات 

ث  الكليةة مواقة  قيادلةة تةدعم توةهاتهةا وتسةاعد فةى تطةولي إسةتحد لمةا(. 9/9/9)ميفةة: والتى لتم إع نها لجمية  القيةادات 

العمليةةة التعليميةةة الحدلاةةة ومنهةةا تكليةةف أعضةةا  هيتةةة التةةدرلس ءمهةةا  مختلفةةة ماةةل الميشةةد األلةةادلمى العةةا , رالةةد األنبةةطة 

  (.9/9/50ولذلك مقير لجنة تطولي المناهج والمقيرات الدراسية )ميفة: , الط ءية, منسة لجنة البكاوى 
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معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية فى عملية التقييم، وتستخدم النتائج لتحسنين األداء  -2/3

  :المؤسسى

 وبمشناركة األطنراف المعنينة فنى عملينة التقينيم  تقوم الكليه بتقييم أداء القيادات وفق معنايير ومؤشنرات تقينيم موضنوعية

األطياف المعنية لقيا  نمل القيادة من خة ت توزلة  إسةت يانات علةى لةل مةن أعضةا  هيتةة التةدرلس, ءاستط ع أرا   وذلك

سةلوب أن أعةن  نتالجهةاأسةفيت واسست يانات تلك تم تحليل قد ( و9/3/55الهيتة المعاونة, الط ب والعاملين ءالكلية )ميفة: 

أدا  القيةادات  خطةة لتحسةينءنةا  عليةه  تةم وضة  قةد واالءتكةار والقيادة المت   لبج  على المبارلة واءةدا  الةيأى وحيلةة الن

 .(9/3/59)ميفة:  ءالكلية

 : الكلية مشكالت مع للتعامل فاعلة آليات الكلية الدارة -2/4

جامعة فاروس باالسكندرية مع مشكالت التعليم التى تواجهها وتقندم  –تتعامل كلية ادراسات القانونية والمعامالت الدولية 

 ومنها ما يلى : عملية لها حلول 

تم حلها ءتوزلعهم ط قا لليقم الجامعى للطالع الى مجموعات صغيية ل: لطالب الفرقة االولى  يةدمشكلة الكثافة العد -

  (.9/7/53طالع )ميفة: 500ءحيث ال تزلد المجموعة عن 

الدرسات القانونية والمعام ت  لكلية : والهيئة المعاونة مشكلة العجز أو الفائض فى أعداد أعضاء هيئة التدريس -

( ءتارلخ 7رقم )معتمدة ءمجلس الكلية  الدولية آلية للتعامل م  العجز والفالض فى أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة

 ( 9/7/57) ميفة :  53/3/9057

( ءتارلخ 7م )مجلس الكلية رقءلية للتعامل م  الدرو  الخصوصية معتمدة آءالكلية  : مشكلة الدروس الخصوصية -

  منها ما للى  : عدة طيق للتغلع على مبكلة الدرو  الخصوصةتتضمن على  ( 9/7/51)ميفة:   53/3/9057

o الخصوصية ءالدرو  لختص فيما الجامعات تنظيم قانون تفعيل. 

o الفهةم. يةةعمل لسةهل ممةا واالسةتاذ الطالةع ءةين التفاعةل زلادة عملية من لسهل مما صغيية مجموعات الى الط ب تقسيم 

 (.9/7/53)ميفة:

o  ( 9/7/57)ميفة:  متاءعته لتحيفز الط ب على حضور المحاضيات.لتفعيل نظا  التعليم التفاعلى وتفعيل لجنة  

o اسة اب تةدنى لمعيفةة الطالةع الةى التقةيب مةن التةدرلس هيتةة عضةو فيهةا لسةعى والتةى االلةادلمى االرشةاد نظةا  تفعيل 

 (9/7/57)ميفة:  . المبكلة هذه حل عملية فى لساهم وذلك الخارةية لمساعدةا طلع الى الطالع ولجو  المستوى

o اءهة الطة ب واعة  ورف  المادة العلمية على الموقة  االلكتيونةى للكليةة  تدرلس هيتةألعضا   االلكتيونى ال يلد ع نإ 

 ( .9/7/53) ميفة  ءينهم التواصل لزلادة

o  ( 9/7/59)ميفة:تحققها.  من والتنلد المكت ية الساعات أدا  في التوس 

o ومعةاونيهم التةدرلس هيتةة أعضةا  علةي ةالتدرلسةي األع ةا  توزلة  أثنةا  للطة ب الميةعيةة التغذلةة مةن سةتفادةاس 

 (9/7/90)ميفة:

o الةى اللجةو  ورا  اليليسةى السة ع ومعيفةة الطة ب ءعةض مسةتوى تةدنى سة ابأ لمعيفةة الط ءةى االتحةاد دور تفعيةل 

 (.9/7/95يفة:)م الخصوصية الدرو 

( ءتارلخ 7مجلس الكلية رقم )ء تم تبكيل لجنة ليعالة الط ب المتعايلن معتمدةمشكلة الطالب المتعثرين :  -

وهناك العدلد من اسةيا ات التي تت عها اللجنة لكي تضمن الوصوت إلي ةمي  , ( 9/7/99)ميفة: 53/3/9057

لكلية ومن ثم تقو  ءالمتاءعة الدقيقة المنتظمة لمستواهم الدراسي الط ب الذلن لعانون من تعاي خ ت سنوات دراستهم ءا
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والتعيف علي أس اب التعاي لكل طالع علي حدة لكي لتم التعامل معها ءاستخدا  اسسلوب األمال الذي لتوا   م  س ع 

 تعاي الطالع و تتلخص هذه اسةيا ات علي النحو التالى:

o   نتةةالج اسخت ةةارات وتسةةجيلهم فةةي سةةجل خةةا  لمتةةاءعتهم والوقةةوف علةةى حصةةي الطةة ب المتةةنخيلن دراسةةيا مةةن واقةة

 (.9/7/93)ميفة:مستولاتهم أوال ءنوت 

o  التعيف على األس اب والعوامل التي أدت إلةى التةنخي الدراسةي ماةل عةد  تنظةيم الوقة  وعةد  حةل الواة ةات او ضةعف

ن الدراسةةة أو ألسةة اب تتعلةةة ءةةالمعلم والمةةنهج و وةةةود ظةةيوف تمنعةةه مةةأ ةالمتاءعةةه المنزليةةة أو لياهيةةه الطالةةع للمةةاد

 (.9/7/97)ميفة: الدراسي

o (.9/7/91)ميفة:ءعة أدا  الطالع امتاءعه ملف الطالع لدى الميشد االلادلمى لمت 

o .إرشاد الطالع إلى طيق االستذلار الجيد وفة ةدوت منظم ءالتنسية م  الطالع وولى أميه 

o (.9/7/97)ميفة: ارلتهم وفاعليتهم الفصلية وواة اتهم الدراسيةتبجي  الط ب الذلن اءدوا تحسنا في مب 

فان من مميزات ةامعة فارو  على وةه العمو  وللية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية على  :  الكتاب الجامعى -

ستعانة ءها فى عملية وةه الخصو  أنها تهتم ءيف  المحاضيات على موق  الكلية لما لتم رف  أسما  المياة  التى لتم اس

وعقد لما إشتيل  ةامعة فارو  فى ءنك المعيفة المصيى  ,فى مكت ة الكلية ةكون متوفيتوالحي  على ان  التدرلس

 (. 9/7/97)ميفة:  مما شج  أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة ولذلك الط ب على إستخدامهدورات تدرل ية 

 و التميينز العادلنة وعندم والممارسات الشفافية لضمان فاعلة احة للمعنين وآلياتللمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومت - 2/5

   :الكلية أفراد بين المهنية األخالقيات تطبيق

المعتمدة فى مجلةس الكليةة رقةم الجوهرية واالخالقية  القيم من مجموعة تتبنى كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية

البةفافية فةى التعامةل والوضةوح فةي األنظمةة والتعليمةات  :فةى القةيم هةذه ( وتتماةل9/1/93: )ميفةة 9/7/9057( ءتارلخ 1)

العمةل ءةيوح الفيلةة واحتةيا  الةيأى والةيأى االخةي وت ةادت الخ ةيات مة  االخةيلن وتعزلةز روح ووالقيارات واسةيا ات 

 ة عالية, التحسين المستمي واسءداع وثقافة التميز, االنتما  للكلية والجامعة , ءذت اقصى الجهد لتقدلم لافة خدمات الكلية ءكفا

ت ةادت خ ةيات  ,احتيا  ومياعاة التنوع الاقافي واالةتماعي, عد  التعارض فةى المصةالح ءةين االطةياف المختلفةة فةى الكليةة

لقةيار وحةاهم التعليم االلكتيوني وتعزلز البيالة م  الجامعات االخيى ومؤسسات المجتم  المحلي , اشةياك العةاملين فةي ا

 الوعةود فةي على العمل الجماعي وتنمية روح الفيلة الواحةد , تعزلةز روح الةوال  واالنتمةا  للجامعةة والةوطن, المصةداقية

 (9/1/99)ميفةة: ءاسضافة إلى المياةاق األخ قةى الةذى تت نةاه ةامعةة فةارو  و .توالمقتيحا للبكاوى المقدمة واالستجاءة 

( ءتةةارلخ 1لممارسةةة المهنةةة معتمةةد ءمجلةةس الكليةةة رقةةم ) ميااقةةا أخ قيةةا نيةةة والمعةةام ت الدوليةةةتت نةةى لليةةة الدراسةةات القانو

  (.9/1/30)ميفة:  9/7/9057

وتعمل هذه القيم واألخالقيات على طمأنة كافة األطراف المتعاملة مع الكلية بما تضمنة من شفافية فى الممارسنة  وعدالنة 

 ( ءتةارلخ1ية معتمدة لضةمان حقةوق العدالةة وعةد  التمييةز معتمةدة ءمجلةس الكليةة رقةم )آلمن خ ت  يز بين الطالبيتم وعدم

( , 9/1/39( , لما تستعين الكليةة ءالعناصةي ذات الخ ةية لتقيةيم المنةاهج واالمتحانةات )ميفةة: 9/1/35)ميفة:  9/7/9057

لمةا قامة  الكليةة ءتبةكيل لجنةة (  9/1/33ميفةة : لما تتيح الكلية للط ب تقدلم االلتماسات فى نتالج االمتحانةات المختلفةة ) 

تختص ءتلقى البكاوى والمقتيحات والعمل على   53/3/9057( ءتارلخ 7رقم )معتمدة ءمجلس الكلية  للبكاوى والمقتيحات

 نىالميةداالتةدرلع  خة تلما تت   الكلية آلية واضةحة وشةفافة فةى تقيةيم الطة ب ( , 9/1/31( )ميفة: 9/1/37حلها )ميفة: 

لحمالةة حقةوق الملكيةة   اةةيا ات وقواعةد محةددةللية الدراسةات القانونيةة والمعةام ت الدوليةة ( لما تت نى 9/1/37)ميفة: 

 (. 9/1/37)ميفة: والنبي الفكيلة 
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 , للكلية  موق  االلكتيونىالعلى  المعنية لألطراف الخاصة بها وتتيحها المهنية واألخالقيات الجوهرية القيم الكليه تعلن

المعاونة , ع وه على توزلعه على اعضا  هيتة التدرلس  والهيتة التدرلس هيتة اعضا  لجمي  اسلكتيونى ءال يلد وإرساله

 (.9/1/33والهيتة المعاونة والط ب والعاملين )ميفة: 

 هيتة ألعضا  النس ةء سوا  تنفيذها بها وتتابع اإللتزام عدم حالة اإلجراءات فى وتتخذ المهنة أخالقيات الكليه تُفعل

همية الميااق االخ قى فى أالط ب حيث تحي  الكلية على توعية الط ب ءمضمون و أو المعاونه والهيتة التدرلس

مالة تفعيل الكلية الخ قيات المهنة وحمالة الملكية الفكيلة أ( ومن 9/1/39من لل فصل دراسى )ميفة:  ىالمحاضية االول

(, 9/1/70ب على احتيا  قواعد حمالة الملكية الفكيلة والنبي العلمى ءالجامعة )ميفة: االع ن ءالمكت ة لحث الط 

الملكية الفكيلة (, تعليمات للط ب لتوعيتهم ءحقوق 9/1/75االحتفاظ ءفواتيي شيا  الكتع وءيامج الكم يوتي )ميفة: 

تُذلي ءها المياة  العلمية  حاث الط ءية التى ال(, التن ية على اعضا  هيتة التدرلس ءعد  ق وت االء9/1/79النبي )ميفة: و

(, 9/1/77(, تنظيم محاضية العضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة ءعنوان النزاهة االلادلمية )ميفة: 9/1/73)ميفة: 

)ميفة:  (, واالع ن عن هذه االخ قيات واتاحتها ل طياف المعنية9/1/71تبكيل لجنة الخ قيات ال حث العلمى )ميفة: 

(, تبكيل لجنة للنظي فى البكاوى والمقتيحات وتوفيي صنادلة فى متناوت الط ب لتم فضها ءصفه دورلة ءمعيفة 9/1/77

(, تمكين الط ب من عمل التماسات العادة النظي فى ةم  9/1/31اللجنة وعمل تجمي  وحصي لهذه البكاوى )ميفة: 

( وعمل امتحانات ءدللة للط ب 9/1/77   فيها ءصفة عاةلة )ميفة: ورصد درةاتهم وعمل حصي لهذه االلتماسات وال

  (.9/1/73الذلن تقدموا ءاعذار مق ولة الدارة الكلية )ميفة 

خيى أمها  ومسؤوليات محددة لمجلس االمنا  و وةود من خ ت الملكية عن اإلدارة فصل لضمان آليات الكليه تتخذكما 

 . (9/1/79)ميفة:  لمجلس الجامعة

  :وتحديثها مصداقيتها الكلية وتضمن أنشطتها، سائر وتغطى شاملة الكلية عن المعلنة المعلومات -2/6

المختلفة من خ ت  أنبطتها تغطي التى المعلومات توفيحيث  المختلفة الوسائل فى عنها الكافية المعلومات الكلية تتيح

خي آوالتى تتضمن  "صوت فارو "خ ت مجلة الجامعة ومن ,  دليل الطالع المتاح فى صورة ورقية واخيي الكتيونية 

 (.9/7/10, ولذلك من خ ت النبيات والملصقات )ميفة: خ ار الكليةأ

المنسة االلكتيونى  خ ت منعلى موقعها االلكتيونى  تحرص الكلية على تنويع هذه المعلومات وتحديثها بصفة دورية

 من االلادلمى التقولم, والتحولل  سياسات الق وت :التالية المجاالت حوت ةلافي معلومات لتيح ءما (9/7/15)ميفة:  ءالكلية

 (. 9/7/19)ميفة:  ......الخ , الوظالف الباغيةعا  لل

ال ءعد التوقي  عليها إع نها وال نبيها إف  لتم  المنشوره والمعلومات االعالنات والملصقات فى المصداقيه الكليه تتحرى

, مدلي وحدة ضمان الجودة, الميشد األلادلمى العا  صدارها سوا  تمال  فى عميد الكليةامختصة ءواعتمادها من الجهة ال

 (.9/7/13)ميفة: أو مدلي وحدة التدرلع الميدانى رالد االنبطة الط ءية  أو
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 :افهاوأهد رسالتها لتحقيقالالزمة  األساسية االدارات ويتضمن ، ومالئم ومعلن معتمد التنظيمى الهيكل - 2/2

 الكليةة لةدي حيث لوةةد األساسية اإلدارات على وإشتماله أنشطتها ونوع لحجم التنظيمي الهيكل مالئمة من الكلية تتحقق 

 علةى واشةتماله وط يعةة أنبةطتها التنظيمةى الهيكةل م لمةة مةن كليةةال وتتحقةةلحجةم الكليةة وط يعةة نبةاطها ,  م لةم هيكةل

 واألهةداف اسسةتياتيجيه لهةا وقةد تةم واليسةالة اليؤلةة ضةو  فةى هيكل التنظيمى للكليةتحدلث ال تم األساسية, حيث اسدارات

 ن لتوافةة مة  رسةالة الجامعةة التةىأوقد روعى فيه  (9/7/17)ميفة:  9/7/9057( ءتارلخ 1الكلية رقم ) مجلس اعتماده فى

 لان سوا  عضا األ من عضو لل ختيارإتم  وقد , (9/7/11تنتمى اليها الكلية وهيكلها االلادلمى واللحتها الداخلية )ميفة: 

 والمهةارات فيهةا اشةتيك التةي التدرل يةة وخ يتةه والةدورات الةدقيةه تخصصة علةى ءنةا  اسداري أو األلةادلمي الهيكةل فةي

 (.9/7/17)ميفة:  المكتس ة

 , المحدثة ورسالة الكلية رؤية تحقيق فى وتسهم والتطوير التغيير إحتياجات لتلبية لجان جديدة فى الهيكل استحداث وتم

(, ولجنة 9/7/17ومن هذه اللجان لجنة الخيلجين التى تهتم ءيعالة ومتاءعة الخيلجين من خ ت اةتماعاتها الدورلة )ميفة:

( وميلز االعداد المهنى ورلادة االعمات 9/7/13الوافدلن والتى تهتم ءمتاءعة الوافدلن والعمل على حل مبك تهم )ميفة:

 .( 9/7/70, ولجنة الدارة االزمات والكوارث ءالكلية )ميفة: (9/7/19)ميفة: 

, وقد تم ( 9/7/75)ميفة:  9057/ 9/7( ءتارلخ 1الكلية رقم ) مجلسء النهائي شكله فى الهيكل التنظيمى اعتمدت الكلية

 ,اسع نات ات لوح, ى اسلكتيون موق اشتمل  على ال ومتعددة مناس ة ءوسالل المعنية لألطياف التنظيمي الهيكل اع ن

 (.9/7/79)ميفة: وارسالة ءال يلد االلكتيونى للسادة اعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة 

(2/1شكل )    
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 بين التكافؤ ويحقق التنظيمى، للهيكل وفقا واالختصاصات المسئوليات ويحدد ومعلن، معتمد الوظيفى التوصيف -2/8

  :المختلفة للوظائف واالنتداب والنقل يينالتع حاالت فى ويستخدم والمسئوليات، السلطات

الكلية رقم  مجلس من, وقد تم اعتماده  بدقة المسؤوليات واإلختصاصات يحدد هاوظائ لجميع وظيفيا توصيفا الكلية أعدت

 لمها  ومستوليات واختصاصات لل وظيفة, ولضمن هذا التوصيف واضحا تحدلدا ولتضمن 53/3/9057( ءتارلخ 7)

 ءين لحقة التوافة وءما ةهة, من الوظيفه ومتطل ات ومهارات لمؤه ت ط قا المناسع المكان في ناسعالم بخصال وض 

 (.9/3/73)ميفة: أخيى  ةهة من والقوانين واللوالح العمل سياسات

حيث لتم اسع ن عنه , المعنية لألطراف الوظيفي التوصيف على تسمح بالتعرف مناسبة إعالن وسائل الكلية تستخدم

 المعاونه والهيتة التدرلس أعضا  هيتة لل ه الىرسالوتم االجوده  ءوحدة ضمان تتوفي منه نسخ ورقية لما الكلية موق  ىعل

 (.9/3/77)ميفة: واسدارلين ءال يلد االلكتيونى وتوزل  نسخة ورقية عليهم 

لتم اليةوع الى  حيث وظائف المختلفةواالنتداب فى ال واإلعارة تلتزم الكلية بالتوصيف الوظيفى فى حاالت التعيينكما  

 شغل لبيوط للكلية ط قاواسعارة الندب والتعيين  فى دليل التوصيف الوظيفى ق ل االع ن عن الوظالف لما لُستخد 

 التى لجع األدا  لبغلها, مستولات المؤهل , التدرلع الساءقة الخ ية , سنوات العلمية الدرةة حيث من الوظيفة سوا 

 .(9/3/71االزدواةية )ميفة:  أو التداخل لمن  ءما والمسؤوليات للمها  الواضح الوظيفة م  التحدلد فى تحقيقها

 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 .الختيار القيادات االلادلمية واالدارلة  معتمدة ومعلنةمعاليي -

 .وظيفى التوصيف لتيع معتمد لل -

 ماياق أخ قيات مزاولة المهنة . -

 ومعتمدة  للتعامل م  مبك ت الكلية .  آليات فعالة -

 ءيامج تدرل ية لتنمية قدرات القيادات الحالية والمحتملة . -

 آليات معتمدة لضمان فصل االدارة عن الملكية . -

 المعلومات المعلنة عن الكلية شاملة وتغطى سالي أنبطتها . -

 .م لم لحجم ونباط الكليةومعلن هيكل تنظيمى معتمد  -

 قاألدلة والوثائ -

  .المعاليي المعتمدة الختيار القيادات 

    .وسالل تنمية قدرات القيادات 

  .)أدوات ومؤشيات تقييم أدا  القيادات )وسالل استط ع رأي األطياف المعنية 

  ونتالج تط يقها. الكليةسياسات / إةيا ات التعامل م  مبك ت التعليم التي تواةهها 

 مهنية للكلية.وثيقة القيم الجوهيلة واألخ قيات ال 

 .الهيكل التنظيمي المعتمد 

 .قيارات إنبا  / تبكيل اسدارات والوحدات ولوالحها الداخلية 

                  .قيارات تبكيل المجالس واللجان اليسمية 

  .)تبكيل مجلس األمنا  وما لفيد فصل الملكية عن اسدارة )الجامعات الخاصة 

 .لتيع التوصيف الوظيفي 

 كتيوني للمؤسسة.الموق  اسل 

  من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار.  الكليةما توفيه 

 لتم تمايل الط ب وممالين من المجتم  المحلى ءمجلس الكلية. 
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  : إدارة الجودة والتطوير3معيار 

تلتةز  نظةا  سدارة الجةودة تةوفي لةه القيةادة سة ل الةدعم, والدوليةة  لكلية الدراسات القانونيةة والمعةام ت

ءةاةيا  تقةولم ذاتةةي شةامل ومسةتمي, وتسةةتعين ءالمياةعةات الداخليةة والخارةيةةة لضةمان ةةةودة األدا , 

 .وتستخد  نتالج التقولم والمياةعة في تطولي األدا 

 

 :  التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

والتجهيزات  للمؤسسة وحدة لضمان الجودة لتوفي لها الكوادر المؤهلة -5

الم لمة, ولبارك فيها ممالون عن مختلف الفتات ءالمؤسسة ولياعى 

 ت الن الخ يات والمهارات لتغطية المها  المتعددة. 

 

  

ذا ت عية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيك ً تنظيمي ًا  ال لحة الداخلية -9

وع قات واضحة,وتحدد ع قة الوحدة ءميلز ضمان الجودة 

 ما لسهم في تفعيل دورها ولساند أنبطتها. , ءءالجامعة

 

  

لوحدة ضمان الجودة خطل وتقارليسنولة عن نباطها, وقواعد  -3

 ءيانات ألنبطتها.
 

  

تقولم أنبطة المؤسسة لتم ءصفة دورلة ءاستخدا  مؤشيات أدا   -7

 مياةعات داخلية وخارةية.موضوعية, وأدوات م لمة, و
 

  

تُناقَش م  المعنيين وفي مجالسها نتالج تقولم أنبطة المؤسسة  -1

اليسمية, ولُستفاد منها في توةيه التخطيل واتخاذ اسةيا ات 

 التصحيحية والتطولي.
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وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة،  لكلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية  3/1

 طية المهام المتعددة:لف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغويشارك فيها ممثلون عن مخت

وتم اعتمادها ءمجلس  لضمان الجودةةامعة فارو  ءاسسكندرلة وحدة  -للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية أنبنت 

فى مجات ضمان الجودة من خ ت يلة المؤهلة , لتوفي لها الكوادر ال ب (3/5/5: ميفة)  7/9/9050( ءتارلخ 5رقم )كلية ال

 والممارسة الفعلية التدرلع 

وتكلف ادارة الكلية ءالعمل فى هذا الكيان لةوادر مةن مختلةف فتةات الكليةة ماةل ) اعضةا  هيتةة التةدرلس , الهيتةة المعاونةة , 

التةى تعمةل ءهةا ,ولةذلك اشةتمالها  وقد روعى فى تبةكيل الوحةدة تنةوع الخ ةيات والمهةارات للفتةات( ,  وغييهم االدارلون ,

 .(3/5/9: ميفة)واألطياف المجتمعية  لط بم  وةود تمايل لعلى الدرةات العلمية المختلفة 

تقو  الوحدة ءتنهيل الكوادر ال بيلة من أعضا  هيتة التةدرلس و الهيتةة المعاونةة و االدارلةين فةى مجةات ضةمان الجةودة مةن 

درل ية وورش العمل المنظمة من ق ل الهيتة القومية لضةمان ةةودة التعلةيم و اسعتمةاد و خ ت حضور العدلد من الدورات الت

مما لان له عظيم األثي فى نبةي ثقافةة الجةودة  ولجنة التدرلع والتوعية ءالكلية ميلز الجودة ءالجامعة وميلز تطولي التعليم  

 . (3/5/3ميفة: ) ءالكلية

ءالم نى النظيى ءكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية ءغيفة رسة أنبطتها لمماتوفي الكلية مكانا مناس ا للوحدة 

ميفة: ) .لممارسة أنبطتها لتجهيزها وتطوليها دورلا للوحدة مخصصات مالية  , و D327ور الاالث رقمها دمجهزة ءال

3/5/7). 

عية وعالقات واضحة، وتحدد عالقة الوحدة بمركز الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيمي ًا ذا تب  3/2

 ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها: 

محدد ءها الهيكل التنظيمى ,  9/7/9057( ءتارلخ  9معتمدة ءمجلس للية رقم )محدثة واللحة داخلية ضمان الجودة  لوحدة

 .(3/9/1ميفة: )ها ت وآليات عمل, ومستوليا للوحدة وت عيتها الدارة الكلية

(3/1شكل )    
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لوةد ع قة وطيدة ءين وحدة ضمان الجودة ءالكلية وميلز ضمان الجودة ءالجامعة حيث لتم عقد اةتماعات دورلة ءين 

لبتون التعليم والط ب والمبيف على ميلز ضمان الجودة ولذلك مدلي  نالع رليس الجامعة حيث لجتم الميلز والوحدة 

, وهناك تقارلي سنولة  تقدمها الوحدة (3/9/7ميفة: ) ءالكليات المختلفة ضمان الجودة اتمدليى وحدم   الميلز والمنسة

, لما (3/9/3ميفة: )عند الحاةة , ولقو  الميلز ءتقدلم  الدعم الفنى للوحدة وزلارات المياةعة (3/9/7ميفة: للميلز )

(, لما لوةد العدلد من 3/9/9ميفة: الداخلية ءالكلية ) نصف سنولة من ق ل فيلة المياةعةلتم عمل مياةعات داخلية 

 (.3/9/50ميفة: المخاط ات ءين الميلز والوحدة وذلك متمال فى ملفات الصادر والوارد من وإلى الوحدة )

 لوحدة ضمان الجودة  خطط وتقارير سنوية عن نشاطها وقواعد بيانات أنشتطها: 3/3

حيةث منهجيةة التقةولم  الةذاتي والمياةعةة  سةنولة ألنبةطتها مةن الجةودة خططًةا  وحةدة ضةمانفى ءدالة لل عا  ةامعى تضة  

 اً تضة  الوحةدة تقيلةي . وفةى نهالةة لةل عةا  ةةامعى(3/3/55ميفةة: ) عتمةد ءمجلةس الكليةةتو الداخلية والخارةيةة والتةدرلع

, وأنبةت  الوحةدة قواعةد ( .3/3/59ميفةة:) .مجلةس الكليةة ء ولعتمةد تحسةينالعن أنبتطها والتي تحتوي علةى خطةل  اُ سنول

 (3/3/53.)ميفة : ءيانات متكاملة وذلك ءاعداد ملف االنجازات عن أنبطتها المختلفة والتى تبمل مختلف أنبطة الكلية 

، ومراجعنات  داخلينة  وأدوات مالئمنة تقويم أنشطة الكلية ينتم  بصنفة دورينة باسنتخدام  مؤشنرات  أداء  موضنعية، - 3/4

   :وخارجية

 لم أنبطة الكلية ءبكل دورى من ةهات متعددة وهى : تقولتم 

 وحدة ضمان الجودة ءالكلية :

لوةد منسقون للجةودة ءمختلةف اقسةا  الكليةة لمالةوا القسةم فةي اةتماعةات وحةدة ضةمان الجةودة لهمةزة وصةل ءةين وحةدة  -

ولةةات ملةةف المقةةير ضةةمان الجةةودة واألقسةةا  , ولقةةو  المنسةةقون ءمتاءعةةة ومياةعةةة توصةةيف المقةةيرات واسةةتكمات محت

 .( 3/7/57) ميفة :خطل التصحيحية المجمعة للمقيرات وتقارلي المقيرات ومتاءعة تنفيذ ال

تحةةي  الكليةةة علةةى المياةعةةة الداخليةةة و الخارةيةةة  الدورلةةة لل ينةةامج التعليمةةي والمقةةيرات الدراسةةية لضةةمان التقةةولم  -

 .( 3/7/51)ميفة : البامل والمستمي للفاعلية التعليمية

 .( 3/7/57)ميفة : المياةعين الداخليين والخارةيينستفيد الكلية من تقارلي ت -

تعةةد األقسةةا  العلميةةة تقةةارلي سةةنولة للمقةةيرات الدراسةةية وال ينةةامج التعليمةةي متضةةمنة نتةةالج تحليةةل أرا  المةةياةعيين  -

ج االمتحانةات وخطةة التحسةين والط ب ومدى توافة محتوى الورقة االمتحانية م  نواتج التعلم ءالتوصيف المعلةن ونتةال

 .(  3/7/57والتطولي وغييها )ميفة :

 .( 3/7/53تقدلم تقيلي سنوى من العميد إلى رليس الجامعة تقو  ءاعداده وحدة ضمان الجودة )ميفة : -

 .( 3/7/59لجنة المتعايلن و تقييم أدا  الميشدلن األلادلميين )ميفة : -

االسةت يانات ءتوزلة  االسةت يانات وتحليلهةا واتخةاذ اسةةيا ات التصةحيحية لما تقو  وحدة ضمان الجودة من خة ت لجنةة  -

 :  مالالمناس ة 

 : ( 3/7/90است يانات قيا  رضا الط ب عن الدعم األلادلمى والط ءى واألنبطة الط ءية )ميفة. 

 دارلةين والفنيةين والعمةاتنةة و اساست يانات / لقا ات لقيا  اليضا الوظيفى لدى أعضا  هيتة التةدرلس والهيتةة المعاو 

 .( 3/7/95)ميفة :

   (  3/7/99الول   ( وتتم مية سنولا )ميفة : -است يانات تقييم أدا  القيادات األلادلمية ونمل القيادة ) العميد. 
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  لقةا ات وغييهةا ( فةي قيةا  آرا  المجتمة  ومنظمةات سةوق العمةل عةن / وتستخد  الكلية الوسالل المناس ة )است يانات

 .( 3/7/93ها وخدماتها المقدمة )ميفة :دور

لمةةا تت ةة  الكليةةة معةةاليي موضةةوعية وآليةةات لتقيةةيم أدا  أعضةةا  هيتةةة التةةدرلس وأعضةةا  الهيتةةة المعاونةةة ) ماةةل األدا   -

التعليمى وال حاى والخدمى والمبارلة في أعمات ضمان الجودة واألنبطة الط ءيةة وغييهةا ) ميفةة تقيةيم أدا  أعضةا  

رلس ) مية سنولا في نهالة لل عا  (  , تقييم أدا  الهيتة المعاونة ) مية سنولا في نهالة لل فصل دراسى ( لمةا هيتة التد

 .( 3/7/97)ميفة:  قييمهم وتناقبها معهم عند اللزو تقو  ءاخطارهم ءنتالج ت

هم ءنتةالج تقيةيمهم وتناقبةها لما تت ة  المؤسسةة معةاليي موضةوعية وآليةات لتقيةيم أدا  الجهةاز اسدارى لمةا تقةو  ءاخطةار -

 .( 3/7/91معهم عند اللزو  )ميفة:

الورقة االمتحانية من خ ت لجان متخصصة ءاألقسا  العلمية وعيض التغذلة الياةعةة علةى مجلةس الكليةة التخةاذ تحليل  -

 .(3/7/97اسةيا ات التصحيحية ) ميفة:

 .( 3/7/97صل معهم ) ميفة:تحي  الكلية على متاءعة خيلجيها في سوق العمل وتحقية التوا -

 مركز ضمان الجودة :

لقو  ميلز ضمان الجودة ءالجامعة ءعمل اسةتط ع رأى الطة ب فةى ةمية  المقةيرات فةى ءةيامج الجامعةة لافةة و لقةو   -

 .(  3/7/93ءتحليلها و ارسالها للكليات التخاذ االةيا ات التصحيحية فى خطة عمل تقيلي المقير) ميفة :

ةعة الداخلية ءالميلز ءفحص ملفات المقةيرات فةى مختلةف ءةيامج الجامعةة فةى لةل فصةل دراسةى ط قةا تقو  لجنة الميا -

       وفقةا لنتيجةة التقيةيم ل نود التقييم المعلنة و تضاف درةةات فةى نهالةة العةا  فةى اسةتمارة تقيةيم ادا  اعضةا  هيتةة التةدرلس

 .(  3/7/99) ميفة : 

ي والمقةيرات الدراسةية لضةمان التقةولم البةامل والمسةتمي للفاعليةة التعليميةة ) ميفةة المياةعة الداخلية لل ينامج التعليم -

:3/7/30  ). 

لبكل نالع رليس الجامعة لبتون التعليم والط ب والمبيف على ميلةز ضةمان الجةودة لجنةة لمتاءعةة أعمةات الكنتةيوت  -

مختلةةف لليةةات الجامعةةة ) ميفةةة : وغةةيف الحفةةم الميلةةزى ءمختلةةف لليةةات الجامعةةة وعمةةل تقيلةةي شةةامل وارسةةاله ل

3/7/35 ). 

 إدارة المتابعة بالجامعة :

تقو  ادارة المتاءعة التى لبيف عليها نالع رليس الجامعة لبتون التعليم و الطة ب ءمتاءعةة ادا  اعضةا  هيتةة التةدرلس   -

االلتةةزا  ءالسةةاعات  للتنلةةد مةةن رفةة  المحاضةةيات علةةى الموقةة  اسةة وعيا , االلتةةزا  ءةةدخوت المحاضةةيات فةةى موعةةدها ,

 .(  3/7/39المكت ية )ميفة : 

تقو  لجنة متاءعة التعليم التفاعلى وهى لجنة تاءعة لنالع رليس الجامعة لبتون التعليم والط ب لمتاءعة ادا  أعضا  هيتةة  -

د قالمة التحقة و التدرلس ءالكليات المختلفة داخل الجلسات التعليمية فى لل فصل دراسى من خ ت تقييم االدا  ط قا ل نو

% الءةد ان لحضةي هةذا 10تجم  النتالج لدى نالع رليس الجامعة لبتون التعلةيم و الطة ب و فةى حالةة تةدنى االدا  عةن 

فةى و ث ة  تحسةن ملحةوظ  ءعةة فةى الفصةل الدراسةى الةذى لليةهالعضو دورة فى اليات تط ية التعليم التفةاعلى و تةتم المتا

 .( 3/7/33يفة :) ماالدا  عند تط ية هذه االلية
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نتائج تقويم أنشطة الكلية تنناق  منع المعنينين وفني مجالسنها الرسنمية ويسنتفاد منهنا فني توجينه التخطنيط واتخناذ  - 3/5

 :اإلجراءات التصحيحية والتطوير

ف المعنيةة تقو  وحدة ضمان الجودة ءكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدوليةة ءعةيض نتةالج التقةولم الةذاتي علةى األطةيا

, وتسةتفيد الكليةة مةن نتةالج  (3/1/37)ميفةة:  ثةم فةى مجلةس الكليةة  وحدة ضمان الجودةالنتالج في مجلس  تلكمناقبة ولتم 

 (.3/1/31ميفة: )المناس ة إتخاذ اسةيا ات التصحيحية اعداد خطل التحسين وفى التقولم الذاتى 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : - 

 ان الجودة لتوفي لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات الم لمة .ءالكلية وحدة لضم -

 تفعل دورها وتساند أنبطتها . اللحة داخلية محدثة لوحدة ضمان الجودة  -

 توافي قواعد ءيانات لمختلف أنبطة الكلية .  -

 ية وخارةية .تقولم أنبطة الكلية لتم ءصفة دورلة ءاستخدا  مؤشيات أدا  موضوعية وأدوات م لمة ومياةعات داخل -

 مناقبة نتالج التقييم م  المعنيين واتخاذ االةيا ات التتصحيحية المناس ة .  -

                         :األدلة والوثائق 

  .ال لحة الداخلية للوحدة 

 .خطل عمل الوحدة 

 .التقارلي السنولة للوحدة 

 .)األدوات المستخدمة في التقييم الذاتي )نماذج استقصا ات اليأي 

 .تقارلي تحليل نتالج االستقصا ات واستط عات اليأي 

  التي نوقب  فيها قضالا الجودة. الكليةمحاضي مجلس 

 .)تقارلي المياةعة الداخلية لألقسا  واسدارات )لألعوا  الا ثة الساءقة 

 .)الدراسة الذاتية/ التقيلي السنوي للمؤسسة )متضمنًا خطل التحسين 

 رات ءنا  على توصيات عمليات التقولم.أمالة مما تم اتخاذه من قيا 

  من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار. الكليةما توفيه 
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 معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : -4

 

 : التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

ير غ

 مستوف

 الكليةةنس ة أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة إلى الط ب على مستوى  -5

واألقسا  العلمية تتفة م  المعدالت الميةعية لنوع وط يعة ال يامج التعليمية 

 .ءالكليةالمقدمة 

√ 

  

آليات للتعامل م  العجز أو الفالض في أعضا  هيتةة التةدرلس والهيتةة  للكلية -9

 المعاونة.
√ 

  

التخصةةص العلمةةي ألعضةةا  هيتةةة التةةدرلس م لةةم للمقةةيرات الدراسةةية التةةي  -3

 لبارلون في تدرلسها. 
√ 

  

أع ةةا  العمةةل تتةةيح ألعضةةا  هيتةةة التةةدرلس والهيتةةة المعاونةةة القيةةا  ءالمهةةا   -7

 √ التدرلسية وال حاية واسدارلة وغييها ءكفا ة.

  

تة المعاونةة تحةدد ءصةورة االحتياةات التدرل ية ألعضا  هيتة التدرلس والهي -1

دورلةةة, وتُتخةةذ اسةةةيا ات الم لمةةة لتنفيةةذ ال ةةيامج التةةي تل ةةي االحتياةةةات 

 التدرل ية لكل فتة. 

√ 

  

معةةةاليي تقيةةةيم أدا  أعضةةةا  هيتةةةة التةةةدرلس والهيتةةةة المعاونةةةة موضةةةوعية,  -7

وتخطةةيهم القيةةادة ءنتةةالج التقيةةيم, وتناقبةةهم فيهةةا عنةةد الضةةيورة, وتسةةتخد  

 تحسين األدا .النتالج ل

√ 

  

وسةةالل مناسةة ة لقيةةا  آرا  أعضةةا  هيتةةة التةةدرلس والهيتةةة المعاونةةة  للكليةةة -7

واتخةةاذ اسةةةةيا ات ال زمةةةة لدراسةةتها, واالسةةةتفادة مةةةن النتةةالج فةةةي اتخةةةاذ 

 اسةيا ات التصحيحية.

√ 

  

 

 

 

 

 

ةامعة فارو  العدد الكافى والمؤهل من أعضا  هيتة  -لكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية 

هم , ءما لتناسع م  متطل ات ال يامج التعليمية المقدمة , وءما لمكنها من تحقية رسالتها التدرلس ومعاوني

وأهدافها . وتعمل المؤسسة على تنمية قدرات ومهارات أعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم , وتلتز  ءتقييم 

 آدالهم وضمان قيا  آرالهم .
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واألقسام العلمية تتفق مع المعدالت  نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية  4/1

 . لبرامج التعليمة المقدمة بالكليةالمرجعية لنوع وطبيعة ا

واألقسا   الكليةتتخذ الكلية إةيا ات لتحقة إتفاق نس ة أعداد هيتة التدرلس والهيتة المعاونة إلى الط ب على مستوى 

, حيث تسعى للية الدراسات  لضمان ةودة التعليم واالعتماد يةالعلمية م  المواصفات القياسية الصادرة عن الهيتة القوم

 ,  مات تعليمية متميزةالقانونية والمعام ت الدولية ءجامعة فارو  لإلرتقا  ءمستوى ةودة العملية التعليمية وتقدلم خد

ة الى الط ب ونس ة الهيتة المعاون,  ( على مستوى الكلية93.1:5عضا  هيتة التدرلس إلى الط ب )وتمال نس ة أ

 (.7/5/5( )ميفة: 95.9:5)

 9057/9057( نس ة أعضا  هيتة التدرلس سةمالى عدد الط ب المقيدلن فى الكلية للعا  األلادلمي 7/5ولوضح الجدوت )

 لإلمكانات ال بيلة. NORMSط قاً للمعاليي األلادلمية الميةعية القومية 

 (4/1جدول )

 (2512/  2516العام الجامعى ) - المعاونة إلى الطالبنسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة  

 أعضاء هيئة التدريس

 عدد الطالب

 الهيئة المعاونة

 عدد الطالب
 منتدب معين أو معار

مدرس 

 مساعد
 معيد

 مدرس أستاذ مساعد أستاذ

منتدب =  2

أو  معين1

 معار

1 - 7 7 328 2 8 328 

 : الطالب معاونةهيئة الال نسبة نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب

1 :28.5 1: 21.9 

 

 :للكلية آليات للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  - 4/2

 لكلية الدرسات القانونية والمعام ت الدولية آلية للتعامل م  العجز والفالض فى أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة

 ( 7/9/3) ميفة :  53/3/9057( ءتارلخ 7رقم )معتمدة ءمجلس الكلية  (7/9/9)ميفة:

( 1مجلةس الكليةة رقةم )معتمةدة مةن ةامعة فارو  ءاالسكندرلة خطةة  -وضع  للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية 

فةى ضةو  أعةداد  9057/9053ءد اً مةن العةا  األلةادلمي  لتعيين أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة  9/7/9057ءتارلخ 

علةةى أن لةةتم مياةعةةة الخطةةة لةةل ثةة ث ة , , ءحيةةث تتناسةةع أعةةداد المعينةةين مةة  االحتياةةةات الفعليةةة للكليةة الطةة ب المتوقعةةة

  (7/9/7)ميفة:سنوات فى ضو  المتغييات الجدلدة 

ة تةدرلس مةن ةامعةات انتةداب أعضةا  هيتةءالكليةة حة ً فةى هةذا البةنن  تخةذت عجز فةى ءعةض التخصصةاتوةود  وفى حات

حيث تقو  الكلية فى ءدالة لل فصل دراسةي ءعمةل خطةة انتةداءات وفقةاً  أخيى أو انتداب حي لسد العجز فى هذه التخصصات

الحتياةات المقيرات المدرةةة ءالخطةة الدراسةية لهةذا الفصةل الدراسةي , ولةتم عيضةها علةى إدارة الجامعةة وأخةذ الموافقةة 

 .(7/9/1عليها )ميفة:
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 التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فى تدريسها.  4/3

صصات العلمية لألقسا  إنتداب أعضا  هيتة التدرلس تعتمد على توفيي التخومنهجية لتعيين للية الدراسات القانونية تت نى 

 .(7/3/7)ميفة:راسية ط قاً للتخصص العلمى الدقية ءحيث لتم تكليف عضو هيتة التدرلس ءتدرلس المقيرات الدالمختلفة ,

  :أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة 4/4

 أدا  لافة المها  ءكفا ةتيح لهم على مستوى األقسا  العلمية ءما ل ألعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهمتحدد الكلية عع  العمل 

 وهو لالتى : , ف النس ة للتدرلس لوةد نصاب قانونى للساعات التدرلسية لكل عضو هيتة تدرلسوفاعلية 

 . ساعة( 53در  المساعد أو المعيد ), المساعة( 57ساعة(, المدر  ) 57, واألستاذ المساعد ) ساعة( 59األستاذ ) 

( وألضا إستمارة 5العع  التدرلس )دا  التدرلسية لكل عضو حيث لقو  ءمأل استمارة ووفقاً لهذا النصاب لتم تحدلد األع 

أعضا  هيتة لما للتز  , مواعيد المحاضيات والعملى والتمارلن ءتلك الجداوت  موضحا ءهاوالجداوت الدراسية , ( 9)د

أعمات لجان ,  , أعمات الجودةطة الط ءية اسرشاد األلادلمى, األنب) مال  مها من  ملسند إليه كل ماء التدرلس ومعاونيهم

نظا  المياق ة لقتصي مها  عضو الهيتة المعاونة على إعداد ملفات لجان الكنتيوت فى و, خيى ( والمياق ة ... أ الكنتيوت

عليا لتم ولتخفيف العع  التدرلسى على الهيتة المعاونة حتى لتنسى لهم إستكمات دراساتهم ال.  والمبارلة فى لجان المياق ة

ولذلك لتم ,  (3أوال/ مادة)لمعاونى هيتة التدرلسل لحة التنفيذلة لتنظيم العمل وفقا األةي  مدفوعيتفيغ  ينمنحهم لوم

, لذلك لتم منح الحاصلين منهم على درةة الماةستيي  ج(-4)مادة ثانيا/مدفوعة األةي خ ت فتية امتحاناتهم  أةازةمنحهم 

  (.7/7/7)ميفة:  ( أ -4)مادة ثانيا/ للحصوت على درةة الدلتوراه -قاءلة للمد  -تها سنة أةازة غيي مدفوعة األةي مد

التدريس والهيئة المعاونة تتحدد بصوره دورية ، وتتخذ اإلجراءات المالئمة  االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 4/5

 :لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة

امعة والكلية وسالل مناس ة لتحدلد االحتياةات التدرل ية ألعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة ءصفة دورلة , تستخد  الج

ضمان وذلك من خ ت ميلز ضمان الجودة ءالجامعة وميلز تطولي التعليم ءالجامعة ولجنة التوعية والتدرلع التاءعة لوحدة 

تحليل ءيانات لتم  ثم (.7/1/3)ميفة:خاصة ءذلك  ناتا يستإلتدرل ية من خ ت تحدلد االحتياةات ا تمءالكلية , حيث  الجودة

لتطولي لتدرلع ا لخطوتنفيذ وض  تم ل, وعليه (7/1/9واستخ   االحتياةات التدرل ية لكل فتة )ميفة: االست يانات

العملية التعليمية وال حث العلمى ودة ةالقدرات اسدارلة والمهنية ألعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة واالرتقا  ءمستوى 

  (7/1/50)ميفة:وتفعيل المبارلة المجتمعية  

ءياناً ءعدد ال يامج المنفذة وعدد لل من ميلز ضمان الجودة وميلز تطولي التعليم ولجنة التدرلع والتوعية ءالكلية عد لو

 (7/1/55) ميفة .  نس ة المتدرءين من لل فتة إلى العدد اسةمالىالحضور و
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 (4/2جدول )

عدد المشاركين من اعضاء هيئة التدريس موضحا به مركز ضمان الجودة تنفيذها ب التى قامبيان بالدورات التدريبية 

 والمعامالت الدولية والهيئة المعاونة بكلية الدراسات القانونية 

 (2516/2512لعام الجامعى )ل

 تاريخ انعقادها اسم ورشة العمل م
عدد اعضاء 

 لتدريسهيئة ا

عدد أعضاء 

 الهيئة المعاونة

 - 3 55/50/9057 متطل ات معيار إدارة الجودة والتطولي 1

 - 5 53/50/9057 إعداد و ت ني المعاليي االلادلمية 2

 3 5 5/55/9057 إعداد و ت ني المعاليي االلادلمية 3

 - 9 3/55/9057 مها  منسقي االقسا  العلمية 4

 5 - 51/55/9057 إعداد قواعد ال يانات 5

 - 5 99/55/9057 خيالل المنهج 6

 5 9 99/55/9057 نظم االمتحان و التقولم 2

 5 - 7/59/9057 استياتيجيات التعليم الجامعي 8

 - 5 7/3/9057 تقيلي ال ينامج و المقيرات 9

 - 9 57/3/9057 المياةعة الداخلية 15

 - 5 93/3/9057 ليفية حل المبك ت و صن  القيار 11

12 
) تم عقدها لالتنسية م   المياةعة الخارةية

 الهيتة القومية لضمان ةودة التعليم واالعتماد (
53-90 /7/9057 5 - 

 7 51 إجمالي المشاركين

 

 (4/3جدول )

عدد المشاركين من اعضاء هيئة التدريس تطوير التعليم موضحا به تنفيذها مركز ب التى قامبيان بالدورات التدريبية 

 والمعامالت الدولية لهيئة المعاونة بكلية الدراسات القانونية وا

 ( 2516/2512لعام الجامعى ل )

 تاريخ انعقادها اسم ورشة العمل م
عدد اعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

5 
International scientific publication 59/59/9057 5 - 

9 International scientific publication 53/7/9057 - 5 

3 Learning styles and strategies 93/9/9057 - 5 

7 Academic integrity 3/3/9057 - 5 

1 Interactive modalities  5/3/9057 - 5 

7 Classroom management 97/9/9057 - 5 

7 Students' assessment 7/3/9057 - 5 

3 Fundamentals of teaching 97/9/9057 - 5 

9 Course file 7/3/9057 - 5 

50 Registration and academic advising 7/3/9057 - 5 

 9 5 إجمالي المشاركين
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 (4/4جدول )

عدد المشاركين من اعضاء هيئة لجنة التدريب والتوعية بالكلية موضحا به تنفيذها ب التى قامبيان بالدورات التدريبية 

 التدريس والهيئة المعاونة 

 (2516/2512لعام الجامعى )ل

 تاريخ انعقادها اسم ورشة العمل م
عدد اعضاء 

 هيئة التدريس

اء عدد أعض

 الهيئة المعاونة

 7 7 99/1/9057 المعاليي االلادلمية الميةعية  1

 7 7 1/7/9057 توصيف ال ينامج والمقيرات  2

 7 7 59/7/9057 تقارلي ال يامج والمقيرات الدراسية  3

 7 7 9/50/9057 استياتيجية التعليم والتعلم   4

 7 7 5/55/9057 التخطيل االستياتيجى  5

 7 7 59/59/9057 لسنوىالتقيلي ا 6

 7 7 5/5/9057 المياةعة الداخلية  2

 7 7 51/5/9057 اعداد ملف المقير 8

 7 7 99/5/9057 دور الميشد األلادلمى 9

 7 7 59/9/9057 ليفية التعامل م  الط ب المتعايلن  15

 7 7 97/9/9057 اخ قيات ممارسة المهنة 11

 7 7 59/3/9057 االنتما  والوال  المؤسسى 12

 7 7 30/9/9057 ليفية إعداد الدراسة الذاتية  13

 7 7 30/50/9057 دور الطالع فى اسعتماد والجودة 14
 

االسةت يانات التةى لةتم توزلعهةا علةى المتةدرءين ءعةد االنتهةا  مةن الةدورات التدرل يةة  ولتم تقييم فعالية التدرلع عةن طيلةة

 ,رل ي علةى األدا  الةوظيفى وال حاةى, تةنثيي ال ينةامج التةدال ينةامج التةدرل يمل عدد مةن العناصةي لتقيةيم المةدرب, ووتب

 حيحيةستخةةةاذ اسةةةةيا ات التصةةةاالسةةةت يانات  تلةةةكلةةةتم تحليةةةل و,  االتجاهةةةاتو ونسةةةع تنميةةةة المعةةةارف والمهةةةارات

 (7/1/59)ميفة:

للدورات  الفورىالميدود يا  حيث لتم ق بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة الكليةالجامعة وتقوم 

 (.7/1/53)ميفة:الدورات التدرل ية المنفذة  لفهم محتوىلق لى وال عدى اوذلك من خ ت االخت ار التدرل ية 

والهيتة المعاونة وتط ية ذلك  أعضا  هيتة التدرلسن أدا  مدى تحسرصد  من خ تولتم قيا  الميدود الفعلى للتدرلع 

فاعلى استخدا  أساليع التعليم التالدراسية , المقيرات ال يامج و توصيف وتحدلث مياةعة)  لى س يل الماات, وععمليا 

التساب العدلد من اعضا  هيتة التدرلس مهارة العمل لمياةعين داخليين للجودة وتقييم األدا  داخل , الحدلاة والمختلفة 

 (.7/1/57)ميفة:...الخ ,يجية , اعداد الدراسة الذاتية ,اعداد الخطة االستيات والجامعةالكلية 
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معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية ، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم ،  - 4/6

 وتناقشهم فيها عند الضرورة ، لتحسين الداء .

لهيتة المعاونة مال األدا  تت   ةامعة فارو  معاليي موضوعية وآليات لتقييم أدا  أعضا  هيتة التدرلس وأعضا  ا

 ( .7/7/51التعليمى وال حاى والخدمى والمبارلة فى أعمات ضمان الجودة واألنبطة الط ءية وغييها )ميفة:

 حيث يتم تقييم عضو هيئة التدريس بالكلية وفقاً لألساليب وهى :

 أساءي  ولتم اعتماده من عميد 7ك لل تقيلي المتاءعة الدورلة لقدمه عضو هيتة التدرلس عن لل مقير لقو  ءتدرلسه وذل -5

 (. 7/7/57الكلية وليسل إلى نالع رليس الجامعة لبتون التعليم لتقييم األدا  خ ت الفصل الدراسي)ميفة:

 (.7/7/57متاءعة األدا  من خ ت فحص ملف المقير من ق ل ميلز ضمان الجودة ءالكلية والجامعة )ميفة: -9

التدرلس داخل المحاضية لتبمل اسلوب التعامل م  الط ب وطيلقة التدرلس  است يان الط ب عن ادا  عضو هيتة -3

ة موضوعات والتقييم ومدى التزا  المحاضي ءمحتولات المقير ومواعيد المحاضيات والتفاعل م  الط ب ومعالج

 (.7/7/53المقير ءعمة)ميفة:

  والذى لقو  على معاليي موضوعية لتم على التقييم السنوى الذى لقدمه لل عضو هيتة تدرلس فى شهي مالو من لل عا -7

. وتبمل االةتماعية والاقافية واسدارلة , األنبطةة التدرلس تبمل األنبطة الوظيفية, ال حايةأساسها تقييم أدا  أعضا  هيت

ة إلى تفعيل النواحى التدرلسية وااللتزا  ءمعاليي الجودة فى النواحى التدرلسية واالمتحانية ءاالضاف :األنبطة الوظيفية

ات التخصص اليلادة العلمية . أما األنبطة ال حاية فتبمل النبي فى المج ت والدورلات العلمية المحلية والدولية فى مج

. وءالنس ة لألنبطة اف على اليسالل واألءحاث العملية, حضور الدورات التدرل ية واسشيفى المؤتميات والندوات

, والمبارلة فى ندوات وورش عمل   الكلية / اللجان المن اقة عنهاارلة فى مجالس األقسااالةتماعية والاقافية فتبمل المب

 (.7/7/59خدمة المجتم  ءاالضافة للمبارلة فى أنبطة الجودة ءالكلية )ميفة:

 .   (7/7/90تقييم األدا  الذي لقدمه العميد ءناً ا على المعلومات المدرةة ءالتقييم الذاتى )ميفة: -1

 .(7/7/95  الذى لقدمه مدلي وحدة ضمان الجوده عن العمل داخل الوحدة ولتم إعتماده من عميد الكلية )ميفة:تقييم األدا -7

 (.7/7/99تقييم األدا  الذى لقدمه رالد األنبطة الط ءية عن رواد لجان األنبطة ولتم إعتماده من عميد الكلية )ميفة: -7

 (.7/7/93التقييم الفنى والبكلى للورقة االمتحانية )ميفة: -3

 (.7/7/97مياةعة أعمات الكنتيوت )ميفة: -9

 ويتم تقييم أعضاء الهيئة المعاونة وفقاً لألساليب األتية :

  .(7/7/91إست يان الط ب عن أدا  الهيتة المعاونة )ميفة: -5

 (.7/7/97التقييم الذاتى الذى لقدمه لل عضو هيتة معاونة لعميد الكلية فى شهي لنالي وشهي مالو من لل عا  )ميفة: -9

التقييم السنوى ألدا  عضو الهيتة المعاونة الذى لقدمه عميد الكلية ءناً ا على المعلومات المدرةة ءالتقييم الذاتى  -3

 (.7/7/97)ميفة:

 (.7/7/93تقييم األدا  الذى لقدمه مدلي وحدة ضمان الجوده عن العمل داخل الوحدة ولتم إعتماده من عميد الكلية )ميفة: -7

 (.7/7/99ذى لقدمه رالد األنبطة الط ءية عن رواد لجان األنبطة ولتم إعتماده من عميد الكلية )ميفة:تقييم األدا  ال -1
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فتقو  الكلية تقوم الكلية بإخطار أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بنتائج تقيمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم  

هيتة المعاونة ألط عهم على نتالج تقييمهم ومناقبتهم فيها سوا  لان  ءعقد اةتماعات م  أعضا  هيتة التدرلس وأعضا  ال

, لما أن نالع رليس الجامعة لبتون التعليم (7/7/30النتالج إلجاءية أو سل ية وذلك ع ي مجلس الكلية واليد عليها )ميفة:

الفيصة لمقاءلة الياغ ين فى مناقبة  والط ب لقو  ءارسات إلميل لكل عضو هيتة تدرلس وهيتة معاونة ءنتيجة تقييمه وإتاحة

 -( 7/7/39تحدد الكلية أوةه األستفادة من نتالج التقييم ) مال : المحاس ة )ميفة:(.  7/7/35س ع التقييم وللتظلم )ميفة:

 .( 7/1/50ميفة:ووض  خطل تنمية المهارات وتطولي األدا  وغييها)

لتدريس والهيئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها ، للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة ا  4/2

 :واالستفادة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات الصحيحة

تحي  إدارة الجامعة والكلية على قيا  وتقييم مستوى اليضا  الوظيفى العضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة من خ ت 

التى تقو  لجنة ال ست يانات التاءعة لوحدة ضمان الجودة ءالكلية يضا  الوظيفى آليات متنوعة تبمل استمارات است يان ال

يفعة سدارة الكلية مبتم  على المقتيحات ال زمة ت اتقيليتعد ءتوزلعها سنولا فى نهالة العا  الجامعى , وتحلل نتالجها و

 50/7/9057( ءتارلخ 7اع مجلس الكلية رقم )عيض تقيلي ءنتالجه فى اةتملتم و (7/7/33)ميفة:لزلادة اليضا  الوظيفى 

لمناقبة أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة ءالكلية وإدارة الجامعة  ءين, لما لتم عقد لقا ات دورلة ( 7/7/37)ميفة:

 ( 7/7/37) ميفة  المناس ة . صحيحةتاتخاذ اسةيا ات الونتالج است يانات اليضا الوظيفى 

 نافسية : أبرز نقاط التميز والت

 . نس ة أعضا  هيتة التدرلس م  المعدالت الميةعية أتفاق  -

 وةود آلية منض طة للتعامل م  حاالت العجز فى عدد اعضا  هيتة التدرلس . -

 التخصص العلمى ألعضا  هيتة التدرلس م لم للمقيرات التى لقومون ءتدرلسها . -

 ة القيا  ءالمها  التدرلسية وال حاية واالدارلة . أع ا  العمل تتيح ألعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاون -

 للهيتة المعاونة لتمكينهم من أتما  دراساتهم العليا .  منح تفيغ مدفوعة األةي -

 خطل معتمدة للتدرلع على مستوى الجامعة والكلية تل ى االحتياةات التدرل ية . -

 دراستهم للحصوت على درةة الدلتوراه .وةود خطة للتعيين ومتاءعة مدى تقد  اعضا  الهيتة المعاونة فى  -

 معاليي موضوعية وآليات لتقييم أدا  أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة . -

 تقو  الكلية ءاخطار أدا  أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة ءنتيجة تقييمهم وتناقبها معهم عند اللزو  . -

 واالستفادة من النتالج فى اتخاذ االةيا ات التصحيحية .س والهيتة المعاونة لقيا  أرا  أعضا  هيتة التدرل ات/ لقا است يانات -
 

 األدلة والوثائق : 

  إلةمالي.لءيان ءنعداد أعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم, تبمل مؤه تهم وتوزلعهم على األقسا  العلمية, ونس ة لل فتة 

 ا  هيتة التدرلس. إحصالية ءنسع القالمين على العمل إلى المبغوت الفعلي ألعض 

 الخ(.رلةإحصالية ءنع ا  العمل ألعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة )تدرلس, ءحث, خدمة مجتمعية, مستوليات إدا . 

  خطة تنمية قدرات أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة/ قالمة ءال يامج التدرل ية التي تم تنفيذها وأعداد المبارلين 

 ضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة )متضمنة نماذج التقييم المستخدمة(.آلية تقييم أدا  أع 

 .نماذج است انات قيا  الرا  الموةهة ألعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة 

  من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار. الكليةما توفيه 
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 معيار الجهاز اإلدارى : -5

 التقييم الذاتي :

 مستوف قييممؤشر الت
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

, والعاملون موزعون وفقًا الكليةالجهاز اسداري م لم م  حجم وط يعة أنبطة  -5

لمؤه تهم وقدراتهم على الوظالف المختلفة وءما لتناسع م  مها  الوظيفة, 

 وتوةد آليات للتعامل م  النقص والزلادة في أفياده.
√ 

  

ين تحدد ءصورة دورلة, وتُتخذ اسةيا ات الم لمة االحتياةات التدرل ية للعامل -9

 √ لتنفيذ ال يامج التي تل ي االحتياةات التدرل ية لكل فتة.

  

نظا  لتقييم أدا  أعضا  الجهاز اسداري لتضمن معاليي موضوعية  للكلية -3

ومعلنة, وتخطيهم القيادة ءنتالج التقييم, وتناقبهم فيها عند الضيورة, 

  نتالج التقييم للمحاس ة, ولوض  ءيامج التدرلع وتحي  على استخدا

 والتطولي. 

√ 

  

وسالل مناس ة لقيا  آرا  أعضا  الجهاز اسداري واتخاذ اسةيا ات  للكلية -7

 √ ال زمة لدراستها, واالستفادة من النتالج في اتخاذ اسةيا ات التصحيحية.
  

 

  

جامعننة فنناروس جهنناز إدارى مالئننم مننن حيننث العنندد والمننؤهالت مننع حجننم  -مالت الدوليننة لكليننة الدراسننات القانونيننة والمعننا

وطبيعة أنشطتها ، ويتسم بكفاءة األداء بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها ، وتحرص الكلية علنى التنمينة المسنتمرة ألفنراده 

 ، وتلتزم بتقييم آدائهم وضمان قياس آرائهم .
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ات الجامعة بما فيها كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية الجهاز اإلدارى بجامعة فاروس مركزى يخدم كلي -5/1

، والعاملون به موزعون وفقاً لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف  الجامعةويتسم بأنه مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة 

 اإلستفادة يادة وتعظيمللتعامل مع النقص/ الز المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة ، وتستخدم إدارة الجامعة سياسات

 والعاملين كاآلتى : اإلدارية من القيادات المتاحة البشرية الموارد من

تعةةد الجامعةةة ءيةةان ءنعةةداد أعضةةا  الجهةةاز اسداري )ءمةةا فيةةه مةةن فنيةةين( ومةةؤه تهم, وتوضةةح تةةوزلعهم فةةي اسدارات  -

والمواصةفات القياسةية  الجامعةةط يعةة نبةاط المختلفة مال القاعات ومعامل اللغات والكم يوتي والمكت ةة وغييهةا وفةة 

 (.1/5/5الصادرة عن الهيتة )ميفة :

الجامعةةة ولخةةد  للياتهةةا لةةت لم عةةدد أعضةةا  الجهةةاز اسدارى ءمةةا فيةةه مةةن فنيةةين ومةةؤه تهم مةة  حجةةم وط يعةةة نبةةاط و -

عةةات نوعيةةة موظةةف لنتمةةون إلةةى إدارات ميلزلةةة ومجمو 777عةةدد  9057فةةى دلسةةم ي  همحيةةث ءلةةغ عةةددالمختلفةةة , 

 ( .1/5/9)ميفة :وتتفة م  المعاليي الميةعية  المعاونة(  -المكت ية  -الفنية  -متعددة )التخصصية 

حقة التوازن في توزل  الموارد ل ءماوفقًا للتوصيف الوظيفي  المختلفةعلى اسدارات موزعين أعضا  الجهاز اسدارى  -

 ( . 1/5/3دا  )ميفة :ال بيلة ءناً ا على عع  العمل وءما لضمن لفا ة األ

فادة مةن المةوارد ال بةيلة فقةا لليةة ل سةتالجهةاز اسدارى ووةود عجز أو فةالض فةي أعةداد  فى حات الجامعة وتتعامل -

 .(1/5/7)ميفة : المتاحة

 (5/1) جدول

 باإلدارات واألقسام المختلفة توزيعهم ونسب العاملين أعداد 

 2016/2017للعام الجامعى  

نسبةال العدد القسم  

 ICDL 2 1.1 مركز 

IT 12 2.6 

 0.5 3 إدارة الجامعة

 0.75 5 إدارة المراجعة

 1.1 2 اإلدارة التجارية

 0.9 6 التسويق و العالقات العامة

 2.6 12 الحسابات

 0.5 3 الشئون القانونية

 3.8 25 الصيانة

 1.5 15 المطبعة / مركز النسخ

 1.5 15 المكتبات

 2.1 14 شئون العاملين(الموارد البشرية )

 0.6 4 النقطة الطبية

 0.3 2 النقل والحركة

 0.15 1 الوسائط التعليمية

 5.4 36 امناء المبانى

 0.75 5 رعاية شباب ) األنشطة الطالبية (

 7.7 51 سكرتارية

 3.9 26 شئون الطلبة

 1.2 8 مخازن

 5.0 33 مركز اللغة االنجليزية

 2 0.3 (call center) مركز المعلومات



جامعة فاروس باالسكندرية  -كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية   6102/6102لذاتية للعام الجامعى الدراسة ا  
 

 Page 36 

 1.4 9 مشتريات

 23.2 154 شئون البيئة

 2.7 18 البريد والمراسالت

 15.8 155 أمناء المعامل 

 6.9 46 التمريض

 1.1 2 الزراعة

 5.0 33 إدارة األمن 

%155 664 االجمالى   

 

 االحتياجات تلبى التى البرامج يذلتنف المالئمة اإلجراءات وتتخذ دورية، بصورة تحدد للعاملين التدريبية االحتياجات 2 -5

 : فئة لكل التدريبية

ءصفة دورلة , وذلك من خ ت ميلز ضمان  للجهاز اسدارىتستخد  الجامعة وسالل مناس ة لتحدلد االحتياةات التدرل ية 

 هاتحليللتم  ثم . (1/9/1)ميفة:خاصة ءذلك  ناتا يستإتحدلد االحتياةات التدرل ية من خ ت  تمالجودة ءالجامعة , حيث 

تدرلع لتطولي القدرات اسدارلة لل ةخطوتنفيذ وض  , وعليه لتم (1/9/7االحتياةات التدرل ية لكل فتة )ميفة: واستخ  

 . (1/9/7)ميفة: ألعضا  الجهاز اسدارىوالمهنية 

          إلى العدد اسةمالىنس ة المتدرءين من لل فتة الحضور وءياناً ءعدد ال يامج المنفذة وعدد ميلز ضمان الجودة  عدلو

 .( 1/9/3) ميفة 

 ويتم تقييم فعالية البرامج التدريبية من خالل :

 ( .1/9/9استقصا  لتقييم الدورة فور انتهالها للوقوف على نقاط القوة والضعف )ميفة : -

 (. 1/9/50اخت ار ق لي واخت ار ءعدى للوقوف على التطور المعيفى للمتدرءين )ميفة : -

ييم أثي وميدود التدرلع على األدا  ءعد ميور ستة أشهي من إنتها  الدورة التدرل ية و ذلك من خ ت تق لتم قيا  -

 ( .1/9/55( )ميفة :أدا  العامليين ءالجهاز اسدارى ميفة نماذج من تقييمالعاملين  ءالجهاز اسداري )

وضوعية ومعلنة ، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم ، للكلية نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير م  5/3

 : حيث وتناقشهم فيها عند الضرورة ، وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة ولوضع برامج للتقييم والتطوير

ماذج تت   الجامعة معاليي موضوعية وآليات لتقييم أدا  الجهاز اسداري , فقد وضع  ةامعة فارو  لكل العاملين ءها ن -

-سيعة أدا  العمل  -مدى االعتماد عليه فى االعمات اسضافية  -المحافظة على النظا   -تقييم أدا  )انجاز االعمات 

االنض اط ءالمواعيد واسةازات( ءاالضافة لمجموعة معاليي أخيى  -القدرة على االءتكار والتطولي  -المظهي ال لة 

لتقييم حيث لقو  عميد الكلية ءتقييم السكيتارلة شهيلاً من خ ت نموذج معد حسع ط يعة لل وظيفة , لما تم وض  آلية ا

لذلك وإرساله لميلز ضمان الجودة ءالجامعة ثم لتم إرساله للمدلي اسدارى للموظفين ءالجامعة , و لعتمد التقييم ث ثة 

قاءل المعاليي الموضحة فى نموذج ميات سنولاً , ولتم تقييم لل موظف ءاسدارات األخيى من خ ت المدلي الم اشي م

% لل فصل دراسي, لما تم ألضاً وض  نموذج للتقييم الذاتى لقو  الموظف من 500التقييم سعطاله نس ة معينة من 

تعلن الجامعة تلك المعاليي والليات ءوسالل مناس ة )ميفة , و(1/3/59)ميفة : ي محددة خ له ءتقييم نفسه مقاءل معالي

  (.1/3/57قو  الجامعة ءاخطار أعضا  الجهاز اسداري ءنتالج تقييمهم وتناقبهم فيها عند اللزو  )ميفة : ت ( .1/3/53: 
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, ميزلن أو حيمانهم من هذا الحافز(ءاستخدا  نتالج التقييم للمحاس ة )منح حافز األدا  للموظفين المتالجامعة لما تقو   -

 (.1/3/51ك )ميفة : تطولي األدا  إذا استدعى ذللامج تدرل ي نض  ءيوو

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها ، واالستفادة من   5/4

 النتائج فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية حيث :

من خ ت آليات متنوعة  تحي  إدارة الجامعة والكلية على قيا  وتقييم مستوى اليضا  الوظيفى ألعضا  الجهاز اسدارى

تبمل استمارات است يان اليضا  الوظيفى التى تقو  لجنة ال ست يانات التاءعة لوحدة ضمان الجودة ءالكلية ءتوزلعها سنولا 

, وتحللها وتعد تقيليا تيفعة سدارة االجامعة مبتم  على المقتيحات ال زمة  ( 1/7/57) ميفة فى نهالة العا  الجامعى 

ليضا  الوظيفى , لما لتم عقد لقا ات دورلة ءين إدارة الجامعة وأعضا  الجهاز اسدارى لمناقبة نتالج است يانات لزلادة ا

 ( 1/7/57) ميفة  المناس ة . صحيحةتاتخاذ اسةيا ات الاليضا الوظيفى و

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 ةهاز إدارى ميلزى م لم لجحم وط يعة أنبطة الجامعة . -

 االدارات وفقا للتوصيف الوظيفى .العاملين والفنيين موزعون على مختلف  -

 للقيادات اسدارلة وأعضا  الجهاز اسدارى م نية على االحتياةات الفعلية .مفعلة توفي خطل تدرلع سنولة  -

 اللزو  .للجامعة معاليي معلنة  لتقييم أدا  الجهاز اسدارى وتخطيهم ءنتالج التقييم ومناقبتها معهم عند  -

 قيا  مستوى اليضا الوظيفى سنولا واتخاذ ما للز  من اةيا ات تصحيحية . -

 األدلة والوثائق :

  .التوصيف الوظيفي 

 .ءيان ءنعداد العاملين والفنيين ومؤه تهم, ونسع توزلعهم على اسدارات واألقسا  العلمية 

 ج التي تم تنفيذها وأعداد المبارلين فيها.خطة تنمية قدرات أعضا  الجهاز اسداري والفني / قالمة ءال يام 

 .نموذج تقييم أدا  العاملين 

 .نماذج استقصا  قيا  الرا  الموةهة للعاملين 

  من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار. الكليةما توفيه 
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  معيارالموارد المالية والمادية -6

مواردها المالية والمادلة والتسهي ت  فارو  ةامعة – الدولية والمعام ت القانونية الدراسات لكلية

الداعمة الم لمة لط يعة نباطها وحجمه, ءما لمكنها من تحقية رسالتها وأهدافها, وتحي  على لفا ة 

 استخدا  تلك الموارد وتنميتها.

 

 التقييم الذاتى : 

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

لافيةةة لط يعةةة نبةةاطها وأعةةداد الطةة ب, المةةوارد الماليةةة للمؤسسةةة  -5

ولةةتم توزلُعهةةا وفقًةةا ل حتياةةةات الفعليةةة ءمةةا لمكةةن المؤسسةةة مةةن 

 تحقية رسالتها وأهدافها.

√   

مصةةادر التمولةةل متنوعةةة مةة  وةةةود أدلةةة علةةى زلةةادة معةةدت تنميةةة  -9

 الموارد الذاتية للمؤسسة.
√   

م ةةةةاني المؤسسةةةةة وقاعةةةةات المحاضةةةةيات والفصةةةةوت الدراسةةةةية  -3

والمعامةةةل والةةةورش وخ فةةةه وتجهيزاتهةةةا م لمةةةة لط يعةةةة نبةةةاط 

 المؤسسة وألعداد الط ب, ولتوافي المناخ الصحي ءالم اني.

√   

صةةةيانة القاعةةةات والمعامةةةل والالت والمعةةةدات وال نيةةةة التحتيةةةة  -7

 والميافة لتم ءصورة دورلة.
√   

   √ إةيا ات األمن والس مة المت عة في المؤسسة مناس ة. -1

سةةالل االتصةةات والمةةوارد والةةنظم التكنولوةيةةة المسةةتخدمة حدلاةةة و -7

وم لمةةةة للنبةةةاط األلةةةادلمي للمؤسسةةةة وللعمليةةةات اسدارلةةةة ءهةةةا, 

 وللمؤسسة موق  إلكتيوني فاعل ولحدث دورل ًا.

√   

المكت ة م لمة لنبةاط المؤسسةة مةن حيةث تةوافي الكتةع والمياةة   -7

ت الطةة ب وال ةةاحاين, والتجهيةةزات والخةةدمات التةةي تل ةةي احتياةةةا

 والمكت ة اليقمية متاحة للمعنيين.

√   
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الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها وفقًا لالحتياجات الفعلية بما يمكن  6/1

 من تحقيق رسالتها وأهدافها. الكلية

 لتحقيةة العامةة للجامعةة لافيةة مةن الموازنةةقانونيةة والمعةام ت الدوليةة كليةة الدراسةات الل المتاحةة السةنولة الماليةة الموارد

لظهي ذلك ءوضوح من خ ت الخطة التنفيذلةة للخطةة اسسةتياتيجية والمعتمةدة مةن مجلةس , و اسستياتيجية أهدافهاو رسالتها

اق فةى مختلةف المجةاالت األلادلميةة مصةادر اسنفةموازنة المالية التى تحدد ءنود والو ,  7/59/9051( ءتارلخ 9الكلية رقم )

   .(7/5/5:)ميفة واألنبطة األخيى ءالكلية

 (  6/1جدول رقم )

 جامعة فاروس باالسكندرية  -كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية ميزانية 

  2516/2512للعام الجامعى 

 اجمالى ميزانية الكلية العام الجامعى

 9979771.73 2512ـ  2516

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة. -6/2

 :على النحو التالى للموارد المالية  المتاحة تتنوع مصادر التمويل األساسية 

  الجامعة: -

  والمعام ت الدوليةة  تقو  ةامعة فارو  ءتمولل لليات الجامعة ءما فيهم  للية الدراسات القانونية : الموازنة السنوية

حيةث تحصةل الجامعةة اليسةو  , ط قا للنظةا  المةالى للجامعةة  من خ ت الموازنة السنولة المقتيحة من مجلس األمنا 

اسةتخياج  -ا  المعامةلاسةتخد -الدراسية من طل ة الجامعة ءاسضافة إلى رسو  الخدمات األخيى مال )اسقامة ءالفنةدق

لةل عةا  ءمقتةيح يليس الجامعةة لةالكليةة  تقةد جامعةة للط قةا للنظةا  المةالى و ,ارات ( اسةتخدا  موقةف السةي -الكارنيه 

   (  . 7/5/5)ميفة: لموازنة العا  التالى لسمح ءتحقية الخطة التنفيذلة للخطة االستياتيجية للكلية

  (7/9/9:) ميفة للجامعة رؤلة ورسالة وأهداف أساسية لجذب الط ب الوافدلن : الطالب الوافدين. 

 الكلية :  -

  ولضةطل  ,  57/1/9057ءقةيار مةن مجلةس الكليةة ءتةارلخ  المعتمةد : القانونية االستشاراتفاروس للبحوث و مركز

ميلةةز فةةارو  لل حةةوث واالستبةةارات القانونيةةة فةةى إطةةار االنبةةغات ءقضةةالا المجتمةة  واالهتمةةا  ءالجوانةةع ال حايةةة 

 (. 7/9/3:)ميفة ارسة األنبطة ذات الصلة موالتاقيفية ءم

 تقو  ءموة ةه لليةة الدراسةات القانونيةة  ءاالسكندرلة ت تعاون م  نقاءة المحامينوتولوتم توقي  ءي : التدريبية الدورات

مسةةتجدات  علةةىحةةامين ءكافةةة فتةةاتهم ودرةةةاتهم النقاءيةةة مءتةةدرلع المحةةامين المقيةةدلن ءنقاءةةة الوالمعةةام ت الدوليةةة 

ءمعهةد , واعت ار الدورات التى تقدمها الكلية معادلة لل ينامج التدرل ى الخةا  ة ومتغييات المجاالت القانونية المختلف

 (7/9/7:ميفة) المحاماة المؤهل للقيد ءالجدوت االءتدالى .
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لطبيعننة نشنناط الكليننة مبننانى الكليننة وقاعننات النحاضننرات والفصننول الدراسننية والمعامننل وخالفننة وتجهيزاتهننا مالئمننة  -6/3

 بالمبانى :  ىالصح خفر المناوألعداد الطالب ويتو

الحتياةةات الكليةة لمزاولةة  مةلوم  لافية اللغة والحاسع اللى الكلية وأعداد القاعات والفصوت الدراسية ومعامل تعد م اني

 .( 7/3/1:)ميفة  NORMSوالتجهيزات وفة المواصفات القياسية للهيتة  المساحة و التصميم  أنبطتها من حيث

لخةص الكليةة ,  (D)  الم نى النظيىء )الااني والاالث(لكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية قين تخصيص طاءتم فقد 

والحاسةع اللةى  معامل للغة االنجليزلةة  50 فض  عن,  قاعة دراسية 9لى عدد إءاالضافة ,  ةيدراس فصوت 50عدد  فيهما

ةمةالى إءمةا ل لةم ,  (7/9موضح ءجدوت )ال على النحو ,يفة مداولة غملحة ءها محكمة تدرل ية ولذا ,) متطل ات الجامعة ( 

 ( .7/3/7:)ميفة 9057/9057فى العا  الجامعى طالع  393ال الغ عددهم  الط بعدد 

متةةاح للطةة ب والخةةي متةةاح ألعضةةا  هيتةةة التةةدرلس والهيتةةة المعاونةةة أحةةدهما  انمصةةعد (D)ءةةالم نى النظةةيى  لوةةةدو

ميةاه لمةا توةةد مةواتيي رفة  وخزانةات فةى الم ةانى الميتفعةة لتل ةى للبة كة ءالم نةى غطةي ل, و ن ءالكليةة(واسدارلين و العاملي

مةة  األحمةةات الخاصةةة للم نةةى سةةوا  لإلضةةا ة  تتناسةةع كهيءةةا  ءم ةةانى الكليةةة للشةة كة وألضةةا ,  خدمى الم نةةىإحتياةةةات مسةةت

طيلة مفتاح أوتوماتيةك لقةو  ءتحولةل التغذلةة مةن محةوالت  وةد مصدر دالم للكهيءا  عنل, لما أولتبغيل األةهزة المختلفة

ثانيةةة.  30 دال تزلةةمولةةد لهيءةةى إحتيةةاطى ءالجامعةةة فةةى فتةةية زمنيةةة  9شةة كة شةةيلة اسسةةكندرلة لتوزلةة  الكهيءةةا  إلةةى عةةدد 

 (7/3/7ميفة : )

 (6/2)ل جدو

 المعامل وسعتها الطالبيةو والفصول الدراسيةمساحة القاعات  

المساحة /م سعة الطالب الوصف القاعة م
2 

1 D213 
 قاعات دراسية

510 577 

2 D313 510 577 

3 D217 

 فصول دراسية

17 507 

4 D219 17 507 

5 D229 39 11 

6 D233 39 11 

2 D239 39 11 

8 D319 37 11 

9 D321 37 39 

15 D323 79 507 

11 D329 39 11 

12 D333 39 11 

13 D223 
 35 بيةمحكمة تدري

28 

14 D227 27 

13 D 214 

 معامل لغة انجليزية

37 132 

14 D 216 37 132 

15 D 117 37 132 

16 D 123 37 132 

17 E114 

 معامل حاسب آلى

11  111 

18 E117 11  111 

19 E218 11  115 

20 E605 37  27 

21 E618 11 111 

22 E619 11  111 
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 رنامج التعليمى ومدى مالئمتها : التسهيالت الداعمة للب

 :  تدريبيةالالمحكمة 

 طالةع 31متي ميءة  و تسة   33ت لغ مساحتها   Moot Courtمحكمة تدرل ية ءكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية 

المحالية لواق  لميافعة قواعد وأداب او تدعم التعليم التفاعلى واحتكاك الط ب ءالواق  العملى من خ ت المحالمات التدرل ية

 (7/3/1)ميفة:المحالم المصيلة 

 صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية. -6/4

حيةث لةتم ,  لمعامةل وال نيةة التحتيةة والميافةةخطة سنولة لصيانة القاعةات وادارة الصيانة الميلزلة ءالجامعة ءاعداد قام  إ

, لمةا لوةةد سةج ت لألعطةات لةتم مل تقيلي سنوى ءاألعمات التى تم ذها ءبكل دورى سنولا فى أوقات محددة , ولتم عتنفي

الميافةة المتاحةة  هةذا وتعةد)مال خطة صةيانة, وعقةود صةيانة وغييها(. ءها تسجيل لافة أعمات الصيانة التى تتم خ ت العا 

اةات الكليةة ولةتم صةيانتها ءصةفة دورلةة ط قةا لخطةة الصةيانة السةنولة للكليةة ءالكلية صالحة لإلستخدا  وم لمة لتغطية إحتي

تةةتم صةةيانة و وتبةةمل الفصةةوت والمةةدرةات والطيقةةات وةميةة  المعامةةل ودورات الميةةاة وةميةة  المكاتةةع وغةةيف الكهيءةةا .

األةهةزة , لمةالتم  األةهزة والمعدات والميافة والمصةاعد ءصةفة منتظمةة ودورلةة, حيةث تسةتدعى الكليةة الفنةي عنةد تعطةل

أمةا عةن المصةاعد فيةتم صةيانتها شةهيلاً  صيانة الميافة والمولدات والتكييفات ءواسطة البةيلات المتعاقةدة مة  الكليةة سةنولاً 

الحاس ات من ق ل فني الكلية ميتين سةنولا, ولةذلك صةيانة األةهةزة  ءواسطة البيلات المتعاقدة م  الكلية. ولتم ألضا صيانة

 .(7/7/3)ميفة:العمل وتقو  الكلية ءاعداد دورات لتدرلع فني الصيانة التى تتوقف عن 

 مناسبة. الكليةإجراءات األمن والسالمة المتبعة في  - 6/5

 الس مة ووفيت التجهيزات الم لمة التى تتمال فى:ت المناس ة للمحافظة على األمن والممارسا الجامعة خذتت

 الميلزلةةةة المهنيةةةة إدارة السةةة مة والصةةةحةءمعيفةةةة  مةةةات والكةةةوارثخطةةةة لإلخةةة   وإدارة األزالجامعةةةة  وضةةةع  -

 .(7/1/9)ميفة:

ش كة فوهات خارةية لمصدر للمياه / خياطيم  / طفالات حيلة لتم الكبف عنها دورلاالجامعة مختلف لليات ولوةد ء -

ية  الطواءة/شة كة )صةوتى وضةولى(/ شة كة إنةذار لةدوى ءجم لإلطفا  مطاطية ءحالة ةيدة / ةهاز إنةذار ضةد الحيلةة

 .(7/1/9)ميفة:وفقا الشتياطات األمن والس مة إنذار تلقالي في قاعات التدرلس والمميات/ لبف دخان وغاز 

لةل عةا  دراسةى خة ت م ةانى الجامعةة المختلفةة  خة  س تجةاربتنفيةذ وتقو  إدارة الس مة والصحة المهنية ءالجامعة ء -

 .(7/1/50)ميفة:الكوارث مات واألزعلى اسخ   فى حالة ءغيض التدرلع 

 (7/1/55)ميفة:ءمختلف لليات الجامعة  ألزمات والكوارثسدارة ااستحداث لجنة وتم  -

ءمختلةف لليةات  ( موظفةو األمةن/ مبيفو الم نى / المدلي اسدارى  )االخ   تنفيذ خطة  ين لإلشياف علىمستولتوافي  -

 (7/1/59)ميفة :الجامعة 

 (7/1/53)ميفة : .واع نة ءمختلف م انى الجامعة تليفون الطوارى    3377333م اشي  - 333لد رقم تحد -

 (7/1/57)ميفة:اتجاهات الطوارى  و تم وض  خيالل وع مات لتحدلد مخارج -

شةيح ,  معيفة مفهو  السة مة والصةحة المهنيةة ل عضا  هيتة التدرلس والط ب والعاملينألعقد محاضيات وندوات  -

 , ولةذلك شةيح خطةة تةنمين الكليةة ضةدءم ةانى الجامعةة المختلفةة وسةالل اسطفةا  الموةةودة  أنةواع, ونظيلةة الحيلةة 

 .(7/1/51)ميفة:  الحيلة وءيان حاالت الطوارى  واسخ   وشيح مختصي لعمل االسعافات األولية
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لمؤسسنة وللعملينات وسائل االتصنال والمنوارد والننظم التكنولوجينة المسنتخدمة حديثنة ومالئمنة للنشناط األكناديمي ل  6/6

 :اإلدارية بها، وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوري ًا

 ال نية التكنولوةية متضمنة على س يل الماات :  الجامعةتوفي وتحدث 

 . (7/7/57: )ميفة 9/9057اشتياك ةامعة فارو  ء نك المعيفة  -

 . (7/7/57:)ميفة  متاحة للجمي  سلكية والسلكية ل نتين  ءالكليةتوافي ش كة  -

دراسية التةى تةم تسةجيلها للطالةع تبمل المقيرات المسجلة إلكتيونياً  (Student Manuscripts)قاعدة ءيانات الط ب  -

وتتةةيح تقةةدليات المقةةيرات الدراسةةية و (CGPA)متوسةةل نقةةاط التقةةدلي التيالمةةى األلادلميةةة التةةى أتمهةةا و السةةاعاتو

  . (7/7/53)ميفة :التسجيل االلكتيونى للط ب 

ك الط ب لتم التواصةل لألعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم , ولذ على موق  الجامعة تقو  الجامعة ءتوفيي ءيلد الكتيونى -

  .( 7/7/59)ميفة :طيلقه معهم عن 

البخصية ألعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم على الموق  االلكتيونى للجامعةة ليفة  صفحة لتقو  الجامعة ءاتاحة الولوج ل -

 .( 7/7/90)ميفة : وتمكين الط ب من االط ع عليهاءتدرلسها  ونضيات الخاصة ءالمقيرات التى لقومالمحا

)ميفةة األلةادلمى  همعيفةة النتيجةة الخاصةه ءةه وط ة  سةجل الةى ءيلةدهم االلكتيونةىطي  الط ب عن طيلة الولوج تلس -

:7/7/95.)  

 . (7/7/99)ميفة : لكتيونى للط بتم تفعيل ارسات انذارات الط ب الكتيونيا ع ي ال يلد اال -

  . (7/7/93)ميفة :للجامعة  ق  االلكتيونىوتطولي وتحدلث الم -

 . (7/7/97)ميفة :تطولي وسالل االلضاح السمعية وال صيلة داخل القاعات والفصوت والمعامل الدراسية  -

 . (7/7/91)ميفة :الهيتة المعاونة واالدارلين تط ية نظا  ال صمة االلكتيونية ألعضا   -

  . (7/7/97) ميفة :تيليع لامييات مياق ة ءمختلف أرةا  الجامعة  -

 .(7/7/97ميفة:) طبيعة الدراسة بالكلية وفقعدد حاسبات  توفر الجامعة لكلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية

 ( 6/3جدول )

 تناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطالب بالكلية

 النسبة المئوية الطالباعداد  أعداد الحاسبات

599 393 5 :9 
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 نتينةةةةةةةةةةة االعلةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةة كة الكتيونةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةة   الدراسةةةةةةةةةةةات القانونيةةةةةةةةةةةة والمعةةةةةةةةةةةام ت الدوليةةةةةةةةةةةة لكليةةةةةةةةةةةة

(http://www.pua.edu.eg/FacultyDetails.aspx?ID=6&PID=17  )  ةامعةةةةةةة فةةةةةةارو مةةةةةةن خةةةةةة ت موقةةةةةة 

www.pua.edu.eg  , إدخات طيلة عنءيانات الموق  االلكتيونى للكلية  تحدلث لتمو,  واسنجليزلة العيءية ءاللغتين متاح 

 األسةتاذ السةيد واعتمةاد موافقةة ءعةد مةؤهلين متخصصةين وءواسةطة المعلومةات تكنولوةيةا إدارة خة ت مةن ةدلةدة ءيانةات

التقةةولم ,  وحةةدة ضةةمان الجةةودة ) تغطةةى المعلومةةات المتاحةةة مختلةةف أنبةةطة الكليةةة حيةةث تبةةمل:, و  الكليةةة الدلتورعميةةد

هيتة التدرلس ومعاونيهم والسةييالذاتيه  ءيانات أعضا , الهيكل التنظيمى للكلية ,  وأهدافها رؤلة الكلية ورسالتها,  االلادلمى

سياسةات الق ةوت علةى , الدراسيه ءبكل دورى  رف  المحاضيات للمقيرات,  الفيق المختلفةةدوت المحاضيات لط ب .لهم

إعة ن ,  األنبةطة الط ءيةة,  ماةل ورش العمةل والمحاضةيات العامةةءكل نباط ءالكليةة  اسع نات الخاصة,  موق  الجامعة

 .(  7/7/93) ميفة :  مختلفةالمتميزلن فى األنبطة الط ءية الءيانات وصور الط ب المتفوقين علمياً و

من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب  الكليةالمكتبة مالئمة لنشاط  6/2

  :والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين

لتجهيزات والمياة  والخدمات المقدمة مكت ة م لمة من حيث اوالمعام ت الدولية كلية الدراسات القانونية الجامعة ل توفي

,  للحيلة مقاومة ستاليو,  رف للكتع 59,  ليسى 71ـ ءمجهزة , و مستفيد 71تتس  لعدد    9  950 ةمساحءالمكت ة , و

 ال احاينلخد  روادها من ءاالضافة لميلز تصولي ءجانع المكت ة ,  آلى متصل ءاالنتين حاسع  9, مالينة تصولي 

عامل نظافة 9و,  وفنى,  من خيلجى للية الداب تخصص مكت اتخصالي مكت ة لعاونة أمدلي مل ءالمكت ة ولع, والط ب 

 9057/9057فى العا  الجامعى  وقد ءلغ عدد الكتع,  ءاسضافة إلى مدلية المكت ات على مستوى الجامعة ءصفة ميلزلة, 

ة , نسخ 3:5وعدد النسخ من لل لتاب من علمية ,  دورلات 537رسالة علمية أةن ية ,  515 عن لتاب فض  5939 عدد

والدخوت  ستعارةة أو االسوا  للقيا ءالكتع المتاحة من خ ت االستعانة  واسلكتيوني الورقي ال حث خدمة المكت ةتوفي و

وتهتم , لوةد سج  للزاليلن  لما,  لدورلات العلمية والمكت ات اليقمية من خ ت ءنك المعيفة المصييلعلى االنتين  

وتحللها وتتخذ  من الط ب وال احاين ليوادهاالمكت ة ة ءعمل است يانات مستمية حوت خدمءتقييم خدمات المكت ة  ةالكلي

 .(7/7/99:) ميفةاالةيا ات التصحيحية الم لمة 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 ب.الط وأعدادها نباطم  متها لط يعة للكلية و المالية المواردلفالة  -

 .القانونية لوحدة ذات طاء  خا  لزلادة موارد الكليةاالستبارات إنبا  ميلز فارو  لل حوث و -

 قاعات المحاضيات والفصوت الدراسية والمعامل وخ فه وتجهيزاتها وفة المواصفات القياسية للهيتة .م  مة م اني الكلية و -

 ةهزة والمعدات والمعامل وغييها .لل نية التحتية والقاعات واألصيانة الدورلة خطة مفعلة لل -

 مناس ة إةيا ات األمن والس مة . -

 موق  الكتيونى فاعل ومحدث دورلا .  -

 المكت ة وتجهيزاتها ونوعية المياة  واعدادها م لمة لنباط الكلية . -

 

 

http://www.pua.edu.eg/FacultyDetails.aspx?ID=6&PID=17
http://www.pua.edu.eg/
http://www.pua.edu.eg/
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 األدلة والوثائق :

 ا )لألعوا  الا ثة الساءقة(.ءيان إحصالي ءمصادر وقيمة الموارد المالية الذاتية )صنادلة وحساءات( وتطوره 

  .الحساب الختامي للعا  الساءة 

  دليل األءنية والمنبآت للمؤسسة, متضمنا قالمة ءالمدرةات وقاعات الدر , والمعامةل والةورش والعيةادات والمةزارع

 والمكت ة وخ فه ومساحاتها وسعتها االستيعاءية وتجهيزاتها المتخصصة.

  .ءيان ءالميالز والوحدات 

 مة ءالتسهي ت الداعمة قال. 

 .خطة الصيانة السنولة لل نية التحتية والميافة 

  ءمةا فيهةا  الكليةةءيانات خاصة ءاألمن والس مة )أعداد وأمالن ونوعيات وتحدلث طفالات الحيلة واسطفةا  الةذاتي فةي

 من مخازن ومواد خطية وليماولات...إلخ(.

  .خطل اسخ   وإدارة األزمات والكوارث 

 ياك في ءنك المعيفة المصيي.اسشت 

  ومكت ات األقسا  العلمية(. الكليةقالمة ءالكتع والمياة  مقسمة ت عا للتخصص )في مكت ة 

 .الموق  اسلكتيوني للمؤسسة 

  من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار. الكليةما توفيه 
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 : المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية2معيار 

لدراسات القانونية والمعام ت الدولية المعةاليي األلادلميةة القوميةة الميةعيةة أو غييهةا مةن المعةاليي المعتمةدة ءمةا تت نى للية ا

لتناسع م  رسالتها وأهدافها, وتتنلد من توافة ءيامجها التعليمية مة  المعةاليي التةي ت نتهةا, وتتخةذ اسةةيا ات ال زمةة للوفةا  

ةةف ال ةةيامج ءمتطل اتهةةاو وتحةةي  الكليةةة علةةى أ ن تل ةةي ال ةةيامج التعليميةةة المقدمةةة احتياةةةات المجتمةة  وسةةوق العمةةل, وتوص 

 .التعليمية والمقيرات الدراسية, وتقو  ءمياةعتها وتطوليها ءصورة دورلة

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا
 غير مستوف

المعةةاليي األلادلميةةة -5
 

الميةعيةةة
 

خةة ت المجةةالس التةةي ت نتهةةا المؤسسةةة مةةن 

 اليسمية, تتوافة م  رسالة المؤسسة وأهدافها.
√ 

  

ال يامج التعليمية م لمة لمتطل ات سوق العمل وفقًا لما تنطوي عليه رسةالة  -9

 المؤسسة.
√ 

  

فة ومعتمةدة, وتتوافةة نةواتج الةتعلم لكةل ءينةامج مة   -3 ال يامج التعليمية موص 

 المعاليي األلادلمية الميةعية المت ناة.
√ 

  

نواتج الةتعلم لكةل ءينةامج تعليمةي تتسةة مة  مقيراتةه الدراسةية, وتوصةيف  -7

 المقيرات لوضح طيق التدرلس والتقولم التي تحقة نواتج التعلم.
√ 

  

ال ةةةيامج التعليميةةةة والمقةةةيرات الدراسةةةية لةةةتم مياةعتهةةةا ءصةةةورة دورلةةةة  -1

 ءمبارلة المياةعين الداخليين والخارةيين.
√ 

  

 لة للمقةةيرات الدراسةةية وال ةةيامج التعليميةةة ءمةةا لؤلةةدللمؤسسةةة تقةةارلي سةةنو -7

الدراسةةية, ولطَلةة  عليهةةا المعنيةةون, االلتةةزا  ءالتوصةةيف المعلةةن للمقةةيرات 

 وتستفيد المؤسسة منها في وض  خطل التحسين والتطولي.

√ 
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 فق مع رسالة الكلية وأهدافها:المعايير االكاديمية المرجعية التى تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية ، تتوا 2-1

( 7/5/5)ميفةةة:  (NARS) ت نةة  لليةةة الدراسةةات القانونيةةة والمعةةام ت الدوليةةة المعةةاليي األلادلميةةة القوميةةة الميةعيةةة

التعلةةيم  واالعتمةةاد لحةةد ادنةةي للمهةةارات المطلوءةةة لل ينةةامج العلمةةي للدراسةةات  ةمةةن الهيتةةة القوميةةة لضةةمان ةةةود ةالصةةادر

 7/55/9053( ءتةارلخ 3ءمجلةس الكليةة رقةم ) إعتمادهةاالعلميةة و تةم مناقبةتها فةى األقسةا قد و,معام ت الدولية ونية والالقان

 وءال يلةد اسلكتيونةي  ءاستخدا  العدلد من الوسالل مال إرسالها ورقياً  ةءالمعاليي األلادلمي ة(. وقد تم  التوعي7/5/9)ميفة: 

عةن  عولةةوحةدة ضةمان الجةودة ءالكليةة  نةدوة تو نظمة (, لمةا 7/5/3)ميفةة: نةة إلي أعضا  هيتة التةدرلس والهيتةة المعاو

 (.7/5/7) ميفة:  30/1/9057( قا  ءالقالها مستبار وحدة ضمان الجودة ءتارلخ NARSالمعاليي االلادلمية الميةعية ) 

دافها األسةتياتيجية حيةث تةم مطاءقةة حيص  الكلية علي ان تتوافة المعاليي األلادلميةة التةي ت نتهةا الكليةة مة  رسةالتها وأهة  

( ولذلك مطاءقةة اليسةالة واليؤلةة واالهةداف االسةتياتيجية 7/5/1مواصفات خيلج ال ينامج م  المعاليي االلادلمية )ميفة: 

( ءتةةارلخ 9مجلةةس الكليةةة رقةةم )( وتةةم إعتمةةاد تلةةك المصةةفوفات فةةى 7/5/7مةة  المخيةةةات التعليميةةة المسةةتهدفة )ميفةةة: 

 ( .7/5/7ميفة: ) 35/59/9057

 :البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سو  العمل وفقا لما تنطوى عليه رسالة الكلية 2-2

تنخةةذ الكليةةة فةةي اعت ارهةةا احتياةةةات سةةوق العمةةل مةةن خةة ت اةةةيا  اسةةت يانات للخةةيلجين عةةن مةةدى توافةةة ال ينةةامج مةة   

للجهةات المسةتفيدة متمالةة فةى مكاتةع المحامةاة المختلفةة  ولةذلك اسةت يانات (7/9/3ا )ميفةة: احتياةات سوق العمل وتحليلهة

وءعض المستبارلن الذلن تنتدءهم الكلية لتدرلس ءعةض المقةيرات ءاعت ةارهم ألاةي المامةا ءطة ب وخيلجةي الكليةة وتحليلهةا 

مةة   (, لمةةا تةةم عقةةد اةتماعةةات مةة  ءعةةض االطةةياف المجتمعيةةة والخةةيلجين لمناقبةةة مةةدى توافةةة ال ينةةامج7/9/9)ميفةةة: 

, لمةا إطلعة  لجنةة تطةولي ال ينةامج والمقةيرات علةي ءةيامج لمؤسسةات نظيةية  (7/9/50احتياةات سوق العمةل ) ميفةة: 

 محليا ودوليا لمقارنتها ء ينامج ومقيرات الكلية .

لجنةة  حيةث  تةم تبةكيلءنةا  علةى نتةالج االسةت يانات السةاءقة ذلةك وتيءل المؤسسة ءيامجها التعليميةة ءمتطل ةات سةوق العمةل 

ل ينةامج مةن اةتماعات ءهدف إةيا  ءعض التعدل ت علةى مقةيرات ا ةالتى عقدت عدو ءالكلية  ينامج والمقيرات تطولي ال

المهارات  القانونيةة )مقيرى  استحداث ( وتمخض ذلك عنمتطل اته الساءقة  ,عدد ساعات المقير  ,المحتوى العلمى )حيث 

5 LX09- 9,المهةةارات القانونيةةة LX10- ) ,التمايةةل  وقضةةالا شةةيعية معاصةةية  ي )مقةةيرلةةذلك  تحةةدلث وتعةةدلل فةةي و

 (.7/9/55. )ميفة: ( الدءلوماسى والقنصلى

 البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة:  2-3

(  والذى تم إعتماده ءمجلس الكلية  رقم 59/ 7/3)ميفة:  9009حة لوةد توصيف واضح لل ينامج التعليمى الخا  ء ل

والذي تم اعتماده فى   9053( لما لوةد توصيف واضح ومعلن ل لحة 7/3/53)ميفة:  (35/7/9059( ءتارلخ )7)

ية التدرلس (, وتم إرساله ءال يلد االليكتيونى ألعضا  هت57/ 7/3)ميفة:  9057/ 35/59(  ءتارلخ  9مجلس الكلية رقم ) 

تتحقة من مدى توافة تصميم (,لما أن المؤسسة 51/ 7/3)ميفة:  9053والهيتة المعاونة ل حاطة ءتوصيف ءينامج اللحة 

  ة توضح ذلكوذلك من خ ت إعداد مصفوف ال يامج التعليمية م  ال لحة الداخلية و المعاليي األلادلمية الميةعية المت ناه

 (. 3/57/ 7)ميفة: 
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يوضح طر  التدريس والتقنويم التني تحقنق ها قرراته الدراسية، وتوصيفتعليمي تتسق مع مللبرنامج النواتج التعلم  4 -2

 نواتج التعلم:

اعداد مصفوفة للتحقة من مدى توافة المقيرات الدراسية م  نواتج التعلم المستهدفة من قام  للية الدراسات القانونية ء

لما ( 7/7/53)ميفة: 35/7/9059( في7رقم )كلية العتمادها فى مجلس إتم ل( والتى 7/7/57)ميفة:  9009ءينامج اللحة 

 9053اعداد مصفوفة للتحقة من مدى توافة المقيرات الدراسية م  نواتج التعلم المستهدفة من ءينامج اللحة قام  الكلية ء

( ,ولوةد توصيف واضح 7/7/90يفة: )م  90/9/9057( ءتارلخ 3( وتم إعتمادها فى مجلس للية رقم ) 7/7/59)ميفة: 

لتضمن أهداف المقير ونواتج التعلم وموضوعات المحتوى العلمى وطيق التدرلس والتعلم والتقولم للمقيرات الدراسية 

التقولم م  نواتج تعلم التعلم ومن مدى توافة طيق التدرلس و كلية(, لما تتنلد ال7/7/95)ميفة: والمياة  العلمية 

اعتماد توصيف المقيرات ولذلك ولتم  (,7/7/99)ميفة: سية وذلك من خ ت مصفوفات المقيرات المقيرات الدرا

وصيف المقيرات الدراسية تعلن المؤسسة تلما  (,7/7/93مصفوفاتها فى مجلس الكلية فى لل فصل دراسى )ميفة: 

عداد دليل للطالع خا  ءكلية إ ت وذلك من خ دراسى للط ب ءالوسالل المناس ةفصل  للعليمية فى ءدالة ال يامج التو

الدراسات القانونية والمعام ت الدولية لوضح ال ينامج التعليمى المط ة وساعاته المعتمدة  والمقيرات الدراسية االة ارلة 

على  توصيف المقيراتوألضا تعلن الكلية  ,(97/ 7/ 7واالختيارلة والتدرلع الميدانى المطلوب لبيط للتخيج )ميفة: 

 .( 91/ 7/ 7الكلية )ميفة:  موق 

 البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين: 5 -2

 9053 و 9009 تةةيحلمياةعةةة  توصةةيف ءينةةامج الل مستبةةار لوحةةدة ضةةمان الجةةودةءالموافقةةة علةةي انتةةداب  قامةة  الكليةةة   

 ميفةةة) 5/3/9057( ءتةةارلخ 9وذلةةك فةةى مجلةةس الكليةةة رقةةم ) وعةةيض اقتياحاتةةه ءصةةددهااسةةية صةةيف المقةةيرات الدروتو

تم اختياره ءنا  على المعاليي العامة التى وضعها ميلةز ضةمان الجةودة ءالجامعةة والتةى مةن ضةمنها المعةاليي قد و(.7/1/97

 االتية:

 أستاذ فى التخصص العا  لل ينامج األلادلمى. -

 لضةمان الجةودةتعلةيم مةن خة ت شةغله لمناصةع ادارلةة وحصةوله علةى دورات الهيتةة القوميةة خ ية فى مجات ةودة ال -

 (.7/1/97)ميفة 

وقد تفضل المياة  الخارةى ءوض  ث ثة تقارلي ءخصو  توصيف ال ينامج ولذلك توصةيفات مقةيرات فصةلي الخيلةف 

فكةان   والاةاني( , 7/1/93)ميفةة:  35/5/9057ءتةارلخ ءخصةو  مياةعةة توصةيف ال ينةامج  ولان األوت منهم ليءي  وا

(  امةةا عةةن التقيلةةي الاالةةث فكةةان ءخصةةو  7/1/99) ميفةةة: 59/9/9057ءبةنن مياةعةةة مقةةيرات فصةةل الخيلةةف ءتةةارلخ 

( 3( وقد تم اعتماد تلك التقةارلي فةي مجلةس الكليةة رقةم )7/1/30) ميفة: 9/7/9057مياةعة مقيرات فصل اليءي  ءتارلخ 

 .(7/1/35ميفة: )  90/9/9057ءتارلخ 
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وذلك لمياةعة ةمي  وثالة ملفات المقةيرات فةى لةل فصةل  لفاد مياةعين داخليينءا ءالجامعةة لما لقو  ميلز ضمان الجود

)ميفةة:  ور وإةيا  التعدل ت المطلوءة للوقوف على أوةه القص ةتقارلي المياةعة إلى الكلي ءارساتميلز اللقو  ودراسى 

عتمادها فى مجلةس إ( و7/1/33:ميفة دة ضمان الجودة ءالكلية )بكيل لجنة للمياةعة الداخلية لوحتألضا تم قد (, و7/1/39

( مةن مهامهةا تنسةية وتنظةيم دورات العضةا  هيتةة التةدرلس الجةدد 7/1/37) ميفة :  5/55/9057ءتارلخ  (5كلية رقم ) ال

إعةداد  االشةياف ومتاءعةة -معةاليي الدراسةة الذاتيةة -ل نظةا  التسةجي -االرشاد االلادلمى  -ملف المقير)والهيتة المعاونة عن 

 -حلقةة الوصةل ءةين وحةدة ضةمان الجةودة ءالكليةة وميلةز ضةمان الجةودة ءالجامعةة  -ملفات المقير ومعاليي الدراسة الذاتية 

)  (اإرسةةات تقةةارلي إلةةى مةةدلي وحةةدة ضةةمان الجةةودة عةةن سةةيي العمةةل ءالوحةةدة وتقةةو  اللجنةةة ءاعةةداد تقةةارلي عةةن سةةيي عملهةة

 (. 7/1/31ميفة:

وهةو مةا لظهيفةى تط يةة اللحةة  ىامج التعليمةنةتستفيد المؤسسة من تقارلي المياةعين الداخليين و الخارةيين فى تطولي ال ي

سةةاعة  570 معتمةةدة ءةةدال مةةنسةةاعة  537 الدراسةةيةعةةدد سةةاعاتها و 9057/9051ى خيلةةف والتةةى ءةةدأ العمةةل ءهةةا فةة  9053

ي عةةدد السةةاعات المعتمةةدة لةة عض المقةةيرات الدراسةةية ماةةل مقةةير الحقةةوق العينيةةة االصةةلية والضةةا تةةم تغييةة,  9009لحةةة ء 

LV07 –  مناهج ال حثLX11-  االف   و االوراق التجارلة وعمليات ال نوكLC04  (7/1/37) ميفة . 

ف المعلننن للمقننررات للمؤسسننة تقننارير سنننوية للمقننررات الدراسننية والبننرامج التعليميننة بمننا يؤكنند االلتننزام بالتوصنني  6 -2

 الدراسية، ويطَلع عليها المعنيون، وتستفيد الكلية منها في وضع خطط التحسين والتطوير:

 7/7)ميفةة را  المةياةعين الةداخليين والخةارةيين آرا  الطة ب وآ ةً تقو  الكلية ءاعداد تقةارلي المقةيرات الدراسةية متضةمن

للورقةة االمتحانيةة المتحانةات منتصةف الفصةل الدراسةى ولةذلك امتحةان  لما لتم إعداد تقيلي الفحص البكلى والفنةى (,37/

( 7/7/39تقو  ءاعداد تقيلي لل ينامج ءعد تخيج أوت دفعة ) ميفة:  , لما أن الكلية(33/ 7/ 7)ميفة نهالة الفصل الدراسى 

( والةذى  7/7/75شامل ) ميفة:  ىسنو يءاعداد تقيل كلية اللما تقو   .(7/7/70) ميفة:  سنولا ولتم إعتماده ءمجلس الكلية

حيةث لةتم تعمةيم األطةياف المعنيةة علةى السةنولة  هةاتقارليكليةة ال يضتعة(, 7/7/79لتم اعتمادهم ءمجةالس الكليةة  )ميفةة: 

(   73/  7/  7التقارلي الساءقة على أعضا  هيتة التةدرلس والهيتةة المعاونةة مةن خة ت ارسةالها ءال يلةد االليكتيونةى )ميفةة 

علةةى لجنةةة تطةةولي ال ةةيامج و(   7/7/77امج والمقةةيرات ءالكليةةة )ميفةةةنةةيض تلةةك التقةةارلي علةةى لجنةةة تطةةولي ال يولةةتم عةة

لقو  لل قسم ءاعداد خطل التحسين الخاصة ءه ولتم تجميعهةا تمهيةدا لما ( 7/7/71ءالجامعة لمناقبتها وإتخاذ ال ز  ) ميفة 

 . (7/7/77)ميفة التحسين الخاصة ءال ينامج ةسعداد خط

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 المعاليي األلادلمية المت ناه تتوافة م  رسالة الكلية وأهدافها .  -

 ال ينامج التعليمى لتحتوى على مقيرات متميزة تناسع متطل ات سوق العمل .  -

 .  تصحيحية واتخاذ ما للز  من اةيا ات  المياةعة الدورلة داخليا وخارةيا لل ينامج والمقيرات الدراسية -

 تقارليسنولة لل يامج والمقيرات الدراسية  -
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 األدلة والوثائق

 ال لحة الداخلية للميحلة الجامعية األولى.  -

 محاضي مجالس المؤسسة المعنية الخاصة ءت ني المعاليي األلادلمية  -

 .وثيقة المعاليي المعتمدة  -

 .نماذج األدوات المستخدمة الستقيا  سوق العمل -

 ة نواتج التعلم لل ينامج التعليمي م  المعاليي األلادلمية التي ت نتها.مصفوفة تواف -

 مصفوفة توافة نواتج التعلم لل ينامج التعليمي م  المقيرات الدراسية. -

 والمقيرات الدراسية.  امج التعليمينال ي توصيف -

 الخاصة ءتصميم وتطولي ال يامج التعليمية. الكليةأمالة من محاضي مجلس  -

 ة التعلم والتدرلس والتقولم.استياتيجي -

 تقارلي المياةعة الداخلية والخارةية لل يامج التعليمية والمقيرات الدراسية. -

 تقارلي المقيرات الدراسية وال يامج التعليمية متضمنة خطل التحسين  -

 ما توفيه المؤسسة من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار. -
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 : التدريس والتعلم8معيار

وتطوليها ءصورة دورلةة ءمةا لدراسات القانونية والمعام ت الدولية استياتيجية للتدرلس والتعلم والتقولم لتم مياةعتها لكلية ا

لضمن تحقة المعاليي األلادلمية, ولسهم في تحقية رسالتها وأهدافها. وتحي  المؤسسة على م  مة طيق التةدرلس والةتعلم 

عمل على تهيتة فةي  الةتعلم الةذاتي, وتقةد  ءمبةارلة الجهةات المجتمعيةة ءةيامج التةدرلع والتقولم لنواتج التعلم المستهدفة, وت

التي تسهم في إلساب الط ب المهارات ال زمة لتحقيةة مواصةفات الخةيلج, وتةوفي لتلةك ال ةيامج المةوارد الم لمةة وتضةمن 

تحةةي  المؤسسةةة علةةى تقةةولم الطةة ب ةةةودة تنفيةةذها وةدلةةة اسشةةياف عليهةةا, وتحةةي  علةةى تقيةةيم فاعليتهةةا وتطوليهةةا. و

 ءموضوعية وعدالة, وءاستخدا  أساليع وأدوات متنوعة ت لم نواتج التعلم وءما لدعم العملية التعليمية.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

الميةعية  للمؤسسة استياتيجية للتدرلس والتعلم والتقولم تتسة م  المعاليي األلادلمية -5

 وت لم نواتج التعلم المستهدفة.
 

  

تط ية استياتيجية التدرلس والتعلم والتقولم لدعم التساب مهارات التعلم الذاتي  -9

 ومهارات التوظف لدى الط ب.
 

  

فة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة لل ينامج  -3 ءيامج التدرلع للط ب مصممة وموص 

 ليات والموارد ال زمة.التعليمي, ولتوافي لتنفيذهاال
 

  

تقولم أدا  الط ب في التدرلع لتم ءنساليع متنوعة ءما لتوافة م  نواتج التعلم  -7

 المستهدفة. 
 

  

فاعلية التدرلع تقيم ءاستخدا  أدوات ومؤشيات موضوعية, وتستخد  النتالج في  -1

 تطولي آلية التدرلع وأدواته وموارده.
 

  

قولم الط ب متوازنة م  نواتج التعلم المستهدف الدرةات المخصصة ألنواع ت -7

 قياسها.
 

  

عملية تقولم الط ب تدار ءكفا ة وعدالة, واالمتحانات لُنمن وضعها ونسخها  -7

 وتوزلعها ءما لضمن سيلتها. 
 

  

آليات تقولم الط ب تضمن عدالة التصحيح ودقة وض  ورصد الدرةات واالحتفاظ  -3

 تدعا .ءالنتالج مؤمنة وقاءلة ل س
 

  

  التغذلة الياةعة للط ب عن أدالهم في التقولم تدعم تعلمهم. -9
  

نتالج تقولم الط ب لستفاد منها في تطولي ال يامج التعليمية واستياتيجيات التدرلس  -50

 والتعلم والتقولم.
 

  

قواعد التعامل م  تظلمات الط ب من نتالج التقولم موثقة ومعلنة, وتوةد آليات  -55

 ة تط يقها.لمياق 
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   :للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير ألكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة 8/1

اة حقة المعاليي األلادلمية الميةعية المت نت والتعلم والتقولمإستياتيجية للتدرلس  كلية الدراسات القانونية والمعام ت الدوليةل

( 3/5/9)ميفةةة  شةةارك فةةى إعةةدادها األطةةياف المعنيةةة , (3/5/5)ميفةةة ورسةةالة الكليةةة وأهةةدافها ونةةواتج الةةتعلم المسةةتهدفة 

 35/59/9057( ءتةارلخ 9معتمةدة مةن مجلةس الكليةة رقةم )لية لمتاءعةة إسةتياتيجية التةدرلس والةتعلم والتقةولم آولوةد ءالكلية 

عمليةةة المياةعةةة الدورلةةة  تجةةييو , (3/5/7ق ةةل المياةةة  الخةةارةي )ميفةةة ولقةةد تةةم مياةعتهةةا مةةن , ( 3/5/3)ميفةةة 

 : ةدارة الكلية ومن أهم نتالج المياةعة الدورلإستياتيجية التدرلس والتعلم من خ ت س

والتةةي أدي تط يقهةةا إلةةي تقليةةل عةةدد السةةاعات اسةمةةالى , ( 3/5/1)ميفةةة ( 9057اللحةةة ) نبةةا  اللحةةة ةدلةةدة ءالكليةةة إ -

سةاعة لتةوازى عةدد السةاعات المتطل ةة فةى الكليةات  537سةاعة إلةى  570 ة للحصوت علةى درةةة الليسةانس مةن المتطل

 .ن است يانات اليأى اظهيت زلادة العع  الدراسى على الطل ة ءبكل ل يي أحيث , المناظية 

لكليةة ماةل مقةير الع قةات عد  فعاليتهةا وتبةكيلها عةع  دراسةى علةى طل ةة ا عض المقيرات الدراسية التى اث ت إلغا  ء -

 . GEN4العامة 

ليصة ح ثة ث سةاعات ءةدال مةن  IS2زلادة عدد السةاعات المعتمةدة لتةدرلس ءعةض المقةيرات ماةل مقةير احكةا  االسةية  -

 .ساعتين 

علةيم ءتوزل  درةات لل من الت اأرسل رليس الجامعة خطاءقد ت ن  استياليجية الكلية التعليم التفاعلى نظيا ألهميته لذا فقد و

( ءاسضافة الي خطةاب موةةه مةن نالةع 3/5/7التفاعلي للمبيوعات المجتمعية على لليات ةامعة فارو  المختلفة )ميفة 

 التعليميةة ءالجامعةة ءنسما  اللجنة المبكلة لمتاءعة التعليم التفاعلي ءالجلساترليس الجامعة لبتون التعليم و الط ب لإلع   

 (. 3/5/7)ميفة 

سستياتيجية من خ ت الموق  االلتيونى وتوزلعهةا علةى ةمية  أعضةا  هيتةة التةدرلس والهيتةة المعاونةة ع ةي ولقد تم نبي ا

( 3/5/9( لمةةا تةم مناقبةةة وإعتمةاد إسةةتياتيجية التةدرلس والةةتعلم ءمجلةس الكليةةة )ميفةةة: 3/5/3ال يلةد االلكتيونةةي )ميفةة: 

التةةى ناقبةة  تلةةك اسسةةتياتيجية )ميفةةة:  يرات الدراسةةيةال ينةةامج والمقةةءاسضةةافة إلةةى محاضةةي إةتماعةةات لجنةةة تطةةولي 

3/5/50.) 

( 3/5/55تتنلد المؤسسة من أن اسستياتيجية تتضمن طيقاً للتدرلس والتعلم والتقولم م لمة لنواتج التعلم المستهدفة )ميفة 

 والذى لبتمل على لل من:

- Teaching and learning strategy methods.  

- teaching and learning strategy for a course. 

- student’s assessment matrix. 

- course specification. 
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 ف لدي الطالب:يتطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظ 8/2

ة وتتنلةد مةن أن طةيق التةدرلس والةتعلم والتقةولم تتاء  للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية مدى تط يةة اسسةتياتيجي

ف لةدى الطة ب وذلةك مةن خة ت تقةارلي متاءعةة لجنةة التعلةيم التفةاعلى يةتدعم تط ية التعلم الةذاتى وإلتسةاب مهةارات التوظ

( 3/9/53 :( وألضةةا مةةن تقةةارلي منسةةة ال ينةةامج لمتاءعةةة حسةةن سةةيي العمليةةة التعليميةةة فةةى الكليةةة )ميفةةة3/9/59:)ميفةةة

م التعةةاونى يم المخةةتلل والتعلةةيهيتةةة التةةدرلس والطةة ب وءعضةةهم والتعلةةعضةةو تتةةوافي أمالةةة تظهةةي التفاعةةل ءةةين الطالةةع وو

( ولةةتم تعيلةةف الطةة ب 3/9/51 :ميفةةة( وألضةةا لظهةةي التعلةةيم الةةذاتى  فةةى المبةةيوعات المجتمعيةةة  )3/9/57 :ميفةةة)

لمةةا لةةتم تكليةةف ( 3/9/57 :ميفةةةألولةةى مةةن لةةل فصةةل دراسةةى )ءاسةةتياتيجية التةةدرلس والةةتعلم  والتقةةولم  فةةى المحاضةةية ا

 (.3/9/57الط ب ءعمل ءعض الواة ات )ميفة: 

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقا لنواتج النتعلم المسنتهدفة للبرننامج التعليمني ويتنوافر لتنفينذها االلينات  8/3

 :والموارد الالزمة

( 79والذي لتم علي مدار ) (3/3/53 ت الدولية توصيفا للتدرلع الميداني )ميفة:تصمم للية الدراسات القانونية والمعام

لما أن الكلية  ( ألا  تنهيل ءمعيفة الكلية ,3ولس ة لل ميحلة ) ( لو  عمل ,53تقسم علي ميحلتين لل ميحلة ) لو  عمل ,

)ميفة   ت اللحة ميلز التدرلع الميدانيامج واسشياف عليه وهذا لتضح من خنال ي اتت   آلية محددة وواضحة لتنفيذ هذ

الموارد ال زمة للتدرلع والجهات المبارلة فيه وتحدد نوعية مبارلتها من خ ت ءيوتولوالت  الكليةتوفي  (, لما3/3/59

 (.3/3/90 :ةهات سوق العمل المختلفة )ميفة م تعاون 

 :افق مع نواتج التعلم المستهدفةتقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتو 8/4

لتم تقييم الطة ب دورلةا فةي التةدرلع الميةداني سةوا  فةي فتةية التنهيةل أو فةي فتةية التةدرلع العملةي مةن خة ت تكليةف  -

الط ب ء عض المها  العلمية ولقو  أحد أعضا  هيتة التدرلس المبيف علي الط ب ءتقيم فاعلية التةدرلع ءاالشةتياك 

 م  ءالتدرلع ءاالضافة لتقيلي لقدمه الطالع.م  الجهة التي قا

 تقييم الط ب فى الفتية التدرل ية هو محصلة درةاته التية : -

 70 (.3/7/95 :(  )ميفة1% مخصصة لجهة التدرلع )ط قاً الستمارة ت 

 30 (3/7/99( )ميفة: 7% مخصصة لمبيف التدرلع الداخلى )ط قاً الستمارة ت 

 30( 3/7/93( )ميفة: 7استمارة ت % مخصصة للتقيلي النهالي.) 

  من إةمالى الدرةات فى المحاور الا ثة الساءقة علةى أال 70الحد األدنى الةتياز التدرلع هو حصوت الطالع على %

التقيلةي النهةالي(  -المبيف الةداخلى  -% فى لل عنصي من عناصي التقييم الا ثة )ةهة التدرلع 30تقل درةاته عن 

 .3استمارة ت  -

 :اعلية التدريب يتم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية ،وتستخدم النتائج في تطوير ألية التدريب وأدواته ومواردهف 8/5

( 3/1/97لتم قيا  رضا الط ب وفاعلية التدرلع عن ءيامج وأمالن التدرلع الميدانى عن طيلة است يانات )ميفة :  -

 (.3/1/91يفة:وتم تحليل هذه االست يانات للخيوج ءخطة تصحيحية )م
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 الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعليم المستهدف قياسها: 8/6

لية لتقولم الط ب تعمل علي تحقية آوأءحاث, لما لوةد  لط ب ءين تحيليي وشفوي وتكليفاتتتنوع طيق تقولم ا

 مان عدالة التقولم وتبمل :الم ادي  االساسية للتقولم وتهدف إلي تحسين مخيةات التعليم وض

 تكليفات في محاضيات المقيرات الدراسية . -

 دراسات ءحاية وعيض لنتالج ال حث. -

 امتحانات تحيليلة فى منتصف الفصل الدراسى ونهالة الفصل الدراسى . -

 امتحانات شفولة . -

 : تنقسم إلىالتى عمال السنة أتقييم ويتم 

 %70وامتحانات قصيية متحان نصف فصلى وتكليفات ودراسات ءحاية إ -

 (. 91/ 3/7: % )ميفة70متحان نهالى إ -

أساليع تقولم المقيرات تتناسةع مة  محتةوي المقةيرات المعلنةة للطة ب والمتضةمنة فةي توصةيفات المقةيرات حيةث لما أن 

سمتحانيةة ومةدي لوةد آلية للتنلد من مطاءقة أستلة األمتحانات للمعاليي المختلفة مةن خة ت الفحةص الفنةي والبةكلي للورقةة ا

آليةةات محةةددة للتنلةةد مةةن مةةدى توافةةة ورءةةل  الكليةةة(, لمةةا تت ةة  3/7/97 :مطاءقتهةةا لمخيةةةات الةةتعلم المسةةتهدفة .)ميفةةة

 (.3/7/97 :)ميفة اسمتحانات ءمخيةات التعلم المستهدفة وتوازن توزل  الدرةات عليها

 وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريتها: عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واإلمتحانات يؤمن 8/2

ستلة االمتحانات ءالكلية من اقة من اللحة االمتحانةات ءالجامعةة التةى تةم اعتمادهةا وتوثيقهةا فةى أتوةد قواعد عامة لوض   -

ة تت   إةيا ات سدارة االمتحانةات ءكفةا  الكلية(, لما أن  3/7/93)ميفة: 97/50/9050مجلس الجامعة المنعقد ءتارلخ 

 نمةوذجلمةا لوةةد (, 3/7/99: ) ميفةة ل لتزا  في وض  األسةتلة ط قةا ل لحةة اخطاءالكلية حيث ليسل عميد ,  و عدالة

ا  تسةييي االمتحانةات ءالكليةة ومهةلتبكيل لجان لتم (, ولذلك 3/7/30)ميفة :معمم ءالكلية بكل الورقة اسمتحانية ل محدد

,  تبكيل لجان الكنتيوت و توزل  أعمات الكنتيوت, ءاسضافة الةي  ان المياق ة, لج تسييي أعمات االمتحاناتلجنة إعداد و

)ميفةة  (3س(. وميفة الضا نموذج ءيانات حصةي أوراق اسةاءةة )3/7/35آلية متاءعة أعمات الكنتيوت ءالكلية )ميفة: 

( , 3/7/33كنتيوت )ميفةة: (, تبكيل لجنة فحص الورقة االمتحانيةة وتقيلةي عةن متاءعةة الورقةة االمتحانيةة ءةال3/7/39

عةةن متاءعةةة أعمةةات  الكليةةة ميةةدلع, تقيليمةةدلي وحةةدة ضةةمان الجةةودة  ( 3/7/37)ميفةةة: ومجلةةس الكليةةة العتمةةاد النتيجةةة

( ولةةذلك  تقيلةةيمن ميلزضةةمان الجةةودة ءالجامعةةة عةةن متاءعةةة الكنتةةيوت 3/7/31 :)ميفةةة 9057-9057الكنتةةيوالت 

لية تنظم عمل الكنتيوالت ءما لضمن تنمين اسمتحانات من خة ت تةنمين غةيف والذى لفيد أن الك 9057-9057وأعماله 

الكنتيوت ءنءواب حدلدلة معزولة وضمان سيلتها عنةد نسةخها مةن خة ت مط عةة الجامعةة المؤمنةة و توزلعهةا مةن خة ت 

 (.3/7/37أعضا  الكنتيوت م  ءدالة االمتحان)ميفة: 

 يح ودقة وضع ورصد الدرجات واإلحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصح 8/8

لكنتيوت م  االلتزا  ءضواءل عد  تعارض المصالح ولكل مقير من المقيرات التاءعة للكنتيوت ملف التم تبكيل لجان  -

ونمةةوذج إسةةتيفا   , ونمةةوذج اسةاءةةة موقةة  مةةن اسةةاتذة المقير)تةةوقعين علةةي األقةةل( , لحتةةوي علةةي: أوراق اسمتحةةان

ولبةف ءةدرةات أعمةات السةنة  ,وتوصةيف المقةير ,  وإحصالية النجةاح , اسمتحان لتغطية النتالج التعليمية المستهدفة

 (3/3/37: )ميفة ولبف ءالنتالج النهالية , ولحتوي علي درةات أعمات السنة للط ب , موق  من أساتذة المقير
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 :ن خالل التأكد من م أستاذ المقررة مراجعة دور عملي وتتم

 االلتزا  ءنموذج الورقة االمتحانية المعتمد من مجلس الكلية في لتاءة أستلة االمتحان. -

 أوراق اسةاءة لتوافي ءها األتي: -

 )توقي  المصحح أما  لل سؤات)توقعين علي األقل 

 .تفقيل مجموع الدرةات ءالحيوف 

 .توقي  استاذ المادة ءعد التفقيل 

 لعها علي لل ةزلية في اةاءات الط ب )مطاءة لنموذج اسةاءة(لتاءة الدرةات ءتوز -

 التنلد أن نموذج اسةاءة لتوافي ءه األتي: -

 . اةاءات شاملة ل ستلة موضح عليها توزل  الدرةات علي لل ةزلية من ةزليات السؤات 

 .توقي  استاذ المادة علي لل ورقة من نموذج االةاءة 

 (3/3/33ن.)ميفة التنلد من مصفوفة أستلة االمتحا -

تط ة الكلية آليات فعالة لتوثية نتالج االمتحانات ءما لتيح اسحتفاظ ءالنتةالج مؤمنةة وقاءلةة ل سةتدعا  عنةد الحاةةة مةن خة ت 

نسخ النتالج علي اسطوانات مدمجة في الكنتيوت ولذلك فةي شةتون الطة ب ولةتم إع نهةا علةي الموقة  األلكتيونةي للجامعةة 

  (.3/9/39)ميفة 

 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم . 8/9

, وتعلةن لافةة  ل لغ الطالع ءدرةة المادة ءعد أي أمتحان أو تكليف لكلف ءةه حتةي لتسةني لةه معيفةة مسةتواه فيحةاوت تحسةينه

رات عةن طيلةة تعليةة النتةالج نسحاب من المقينتها  موعد اسإدرةات أعمات السنة ق ل االمتحان النهالي ءفتية لافية وق ل 

, لما لعلم الطالع ءنتيجة منتصف الفصةل الدراسةي ونتةالج أعمةات السةنة مةن  (3/9/39 :في لوحة اسع نات ءالكلية )ميفة

ولوةةد  , (3/9/70وتعلن النتيجة النهالية مةن خة ت موقة  الكليةة )ميفةة: ستاذ المقير ومن الميشد االلادلمي الخا  ءه ,أ

 :لمةةا لوةةةد نظةةا  خةةا  ءالطل ةةة المتعاةةيلن )ميفةةة   ءاالرشةةاد االلةةادلمي ليعالةةة ةميةة  طةة ب الكليةةة ,نظةةا  لامةةل خةةا

3/9/75.) 

 نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم: 8/15

, لمةا  (3/50/79لمختلفة )الفيق الدراسية /المقيرات( )ميفةة:تقو  الكلية ءتحليل نتالج امتحانات الط ب علي المستولات ا

عةةن نتةةالج  عامةةاً ا وتعةةد تقيلةةي لعةةدد أرءةة  سةةنوات ( )ولات المختلفةةة نسةةع النجةةاح للمسةةت حصةةالية تتةةاء  تطةةورإتعةةد الكليةةة 

حانةات فةي تطةولي وتحدد الكلية أوةه االستفادة من نتةالج االمت,  (3/50/73)ميفة:مجلس الكلية متحانات وتعيضه علي اس

 :وماات علي ذلك  (3/50/77)ميفة امج والمقيرات الدراسية واستياتيجية التدرلس والتعلم والتقولم نال ي

 تغييي عدد ساعات مقير مدخل البيلعة االس مية من أرء  ساعات في ال لحة القدلمة إلي ساعتين في ال لحة الجدلدة  -

 .نظيا لصعوءته على الط ب  (LR03/ LR02)مال مقير  راتالجامعى ل عض المقيولذلك تغييي الكتاب  -

سةةتقا  إحتةةى لتسةةنى للطةة ب  (LX011)ماةةل  توزلةة  تةةدرلس ءعةةض المقةةيرات علةةى ألاةةي مةةن عضةةو هيتةةة تةةدرلس -

 المعلومة من ألاي من مصدر. 
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 طبيقها.قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة .وتوجد آليات لمراقبة ت 8/11

( ءتةارلخ 7رقم ) من مجلس الكليةمعتدة عادة اليصد إلتماسات وتظلمات سولية آلية دكلية الدراسات القانونية والمعام ت الل

 وهى تبتمل على لاالتى : 53/3/9057

 لقو  الطالع ءاستيفا  نموذج ءادارة شتون الط ب لكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية . -

 االدارة ءيف  االلتما  إلى نالع رليس الجامعة لبتون التعليم والط ب ومن ثم إرساله لعميد الكلية .ثم تقو   -

ثم لقو  عميد الكلية ءارسات االلتما  إلى رليس الكنتيوت حيث لتم مياةعة اعمات اليصد والتسجيل وتبمل التنلد مةن  -

لةع والتنلةد مةن عةد  وةةود أى خطةن مةادى فةى تصحيح ةمي  االستلة فى لياسةة االةاءةة وصةحة رصةد درةةات الطا

 أعمات اليصد والتسجيل .

ثةةم لةةتم تسةةجيل نتةةالج مياةعةةة اعمةةات اليصةةد والتسةةجيل فةةى نمةةوذج االلتمةةا  وإرسةةاله مةةية أخةةيى إلةةى عميةةد الكليةةة  -

 سعتماده والذى لقو  ءدوره ءاعادته إلى نالع رليس الجامعة لبتون التعليم والط ب .

طن مادى فى أعمات اليصد والتسجيل لتم تصول ه وإرسات نتالج المقير الدراسى إلى نالع رلةيس فى حالة وةود أى خ -

 الجامعة لبتون التعليم والط ب .

 (3/55/71وأخييا لتم إع   الطالع صاحع البكوى ءنتالج االلتما  المقد  . )ميفة: -

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 . استياتجية معتمدة للتدرلس والتعلم -

 آلية لمتاءعة إستياتيجية التعليم والتعلم . -

 تط ية نظم حدلاة فى التعليم مال التعليم التفاعلى . -

 لجان لمتاءعة تط ية طيق التعليم المستخدمة . -

  .ءينامج التدرلع الميداني -

 .يوتولوالت التعاون التي أءيمتها م  نقاءة المحامين وم  هيتة قضالا الدولة ء -

 انات .آلية معتمدة ل متح -

  آلية لتنمين الكنتيوت . -

 األدلة والوثائق :

 .ال لحة الداخلية للميحلة الجامعية األولى 

 .استياتيجية التدرلس والتعلم والتقولم 

  ملف المقير. 

  .توصيف التدرلع 

 .أدوات تقييم الط ب في التدرلع 

 أدوات تقييم التدرلع. 

 ةهات تدرلع وخ فه(. –ةية )ةامعات وثالة اتفاقيات التعاون/ البيالة م  الجهات الخار 

  عينة من ملفات إنجاز الط ب(Portfolios) . 

  دليل إدارة االمتحانات. 

 .وثالة الكنتيوالت ونماذج أوراق االمتحانات التحيليلة ووثيقة اسةاءة النموذةية ولياسات إةاءات الط ب 

  لبتون التعليم والط ب. الكليةالتقارلي السنولة لوليل 

 من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار. الكليةوفيه ما ت 
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 : الطالب والخريجون 9معيار 

ةامعةةة فةةارو  قواعةةد معلنةةة وعادلةةة لق ةةوت الطةة ب لةةتم مياةعتهةةا دورل ًةةا, -لكليةةة الدراسةةات  القانونيةةة والمعةةام ت الدوليةةة

اد للطة ب, وتكفةل مبةارلتهم فةي صةن  القةيار, وتعمل على ةذب الط ب الوافدلن. وتلتز  المؤسسةة ءتقةدلم الةدعم واسرشة

 وتبج  األنبطة الط ءية, وتحي  على قيا  آرا  الط ب, وتعمل على استميارلة التواصل م  الخيلجين.

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا
 غير مستوف

قواعةةد ق ةةوت وتحولةةل وتوزلةة  الطةة ب علةةى ال ةةيامج التعليميةةة  -5

 واضحة وعادلة ومعلنة.والتخصصات 
√  

 

   √ للمؤسسة أساليع فاعلة لجذب الط ب الوافدلن. -9

للمؤسسةةة نظةةا  متكامةةل وفعةةات لةةدعم الطةة ب مادل ًةةا واةتماعي ًةةا  -3

 وصحي ًا ولتم تعيلف الط ب ءه ءوسالل متعددة. 
√  

 

للمؤسسة نظا  فعات للدعم األلادلمي للط ب وتقد  لهم خةدمات  -7

 التوةيه المهني.
√  

 

للمؤسسةةةة آليةةةات فاعلةةةة لةةةدمج ذوي االحتياةةةةات الخاصةةةة فةةةي  -1

 المجتم  الط ءي ومياعاة م  مة اسنبا ات والتجهيزات.
√  

 

   √ وةود تمايل للط ب في اللجان ذات الصلة. -7

األنبطة الط ءية متنوعة, وتوفي لها المؤسسة الموارد الم لمة  -7

 من حيث األمالن والتجهيزات واسشياف.
√  

 

للمؤسسةةةةةة وسةةةةةالل مناسةةةةة ة لقيةةةةةا  آرا  الطةةةةة ب, واتخةةةةةاذ  -3

اسةةيا ات ال زمةة لدراسةتها واالسةتفادة مةن النتةالج فةي اتخةاذ 

 اسةيا ات التصحيحية.

√  

 

للمؤسسةةة آليةةات لمتاءعةةة الخةةيلجين والتواصةةل معهةةم, وقواعةةد  -9

 ءيانات خاصة ءهم تحدث ءصورة دورلة.
√  

 

يةةة والتعلةةيم المسةةتمي وفقًةةا ءةةيامج للتنميةةة المهنالمؤسسةةة تةةوفي  -50

 .الحتياةات وتطورات سوق العمل
 √ 
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 قواعد قبول و تحويل و توزيع الطالب على البرامج التعليميه و التخصصات واضحه و عادله و معلنه:  9/1

تق ةل حيث ( 5/5/ 9)ميفة: سياسات للق وت والتحولل لها فلد, لق وت و تحولل الط ب  قواعد واضحة و عادلة  كلية لتض  ا

الط ب الحاصلين على شهادة الاانولة العامة المصيلة أو ما لعادلها ت عاً للقواعد التى لنص عليها المجلس األعلى للجامعات 

( 5/9/ 9والتحولةل)ميفة:الق ةوت  اتفةي الوثيقةة الخاصةة ءسياسة والقواعد التى لحةددها مجلةس الجامعةات الخاصةة واألهليةة

)ميفةة  ةالداخلية ةاللحةة الكليةمضةمنة فةى و ةاألعلى للجامعات , ومعتمدة الضا في مجلةس الجامعة وهي معتمدة من المجلس

9/5/3) 

فةي:اسع ن عةن فةتح ة عن قواعد الق وت والبيوط الواةع توافيها في المتقدمين ل لتحاق ءها ءعدة طيق تتماةل كليوتعلن ال

علةى  كليةةتعليةة لوحةات توضةح االوراق المطلوءةه للتقةدلم ءال ,يةه ءاب الق وت ءالجيالةد المصةيلة  و علةى المواقة  االلكتيون

( ,  لمةا تقةو  الكليةة ءتنظةيم اليةو  المفتةوح )لةو  9/5/4)ميفةة: ذي تتخذ فيه اةةيا ات التقةدلمم نى الالو في  ةمداخل الجامع

دة اليةو   التةي تتضةمن ةنةأحيةث لةوزع علةي الحاضةيلن  ةالتوعية( للطة ب المسةتجدلن خة ت االسة وعين السةاءقين للدراسة

faculty presentation   (9/5/5لذلك لتم توزل  دليل الطالع على الط ب الجدد )ميفة:  ةتعيلف عن الكلي. 

و  ,معتةيف ءهةا ةاةن ية ةو مةن ةامعةأاخيى  ةتحولل الط ب ذوي المستوى األلادلمي الجيد من ةامعات مصيل الكليةتق ل 

ثةم لةتم تحدلةد  (9/5/7)ميفةة: شتون الطل ة سستيفا  إسةتمارة طلةع اسلتحةاق ءالجامعةة  لتوةه الطالع ولذلك ولى أميه إلي

وتةةتم المقاءلةةة ءصةةفة شخصةةية مةة  الطالةةع لمةةا لةةتم مقاءلةةة ولةةى األمةةي, ءاسضةةافة إلةةي  المقةةاء ت البخصةةيةميعةةاد للجنةةة 

وءعةةد ذلةةك لةةتم  ,(9/5/7 :)ميفةةة المقاءلةةةإخت ارشةةفهي للغةةة األنجليزلةةة والمعلومةةات العامةةة و لةةتم تقيةةيم الطالةةع خةة ت هةةذه 

 .(9/5/3)ميفة:  ةءالنتيج واع مهم ءالط ب المق وليناألتصات 

 وأن اةتازوهةا مةن ق ةل لجنةة متخصصةةلتقييم موقفهم األلادلمي ومعادلة المقةيرات التةي سة ة  تخض  الكلية المحولين لهاو

 .(9/5/9ميفة: دقيقة لحالته األلادلمية )على أن لخض  الطالع المحوت إلى دراسة  )لجنة المقاصات(

ةةيا ات تخةاذ اسإسةنولا و تقةو  ءتحليلهةا و  كليةةلةى الإءيانات عن عدد الط ب المق ولين ونسع التحول ت من و كليةتوفي ال

عةدادللتطولي و زلةادة األ ةالمناس  : ميفةةعلةى مةدار ثة ث سةنوات ) ةنسةع المحةولين الةي الكليةء ةحصةاليإحيةث تةم إعةداد  

مما لتيح للطالع فيصةة للمناقبةة  تناسع عدد الط ب م  القدرة المؤسسيةولعد من أهم أس اب التحولل إلى الكلية  (9/5/50

والتقيةيم المسةتمي لذلك تط ية نظا  الساعات المعتمةدة  وهو ما ال لتاح في لايي من الكليات المناظية ,ساتذة والتحاور م  األ

تةم  ولةذلك.  ممةا لتةيح للطالةع التعةيف علةى مسةتواه الحقيقةى نهةالي ,عمةات فصةلية وإمتحةان ءين أوتوزل  درةات المادة ما

 لعةد مةن أهةم, و(9/5/55)ميفةة: إعداد إحصالية ءاسما  الط ب الذلن عدلوا عن الدراسة ءالكلية على مةدار ثة ث سةنوات 

تحليةل  ولتم  ظيا لتدني مجموع الق وت للكلية,للط ب الملتحقين ن العلمى يمستوالاب العدوت عن الدراسة ءالكلية ضعف أس 

عمةل مجموعةات تقولةة للنهةوض منهةا لنهوض ءمستوى الط ب المتعاةيلن ولالمناس ة التصحيحية تخاذ اسةيا ات س النتالج

  .(9/5/59ءمستواهم العلمى , عقد إخت ارات قصيية تحيليلة وشفولة لمساعدة الط ب على الدوا  على اسستذلار )ميفة: 

تتخذ الكلية إةيا ات لمياةعة قواعد الق وت والتحولل وذلك عن طيلة دراسة م لمة أعداد الط ب المق ولين مة  المةوارد و

( ولةذلك عةن طيلةة 9/5/53استط ع رأى الط ب عن سياسةة الق ةوت والتحولةل مةن وإلةى الكليةة )ميفةة: ءالمتاحة ءالكلية 

  (.9/5/57) ميفة:  نة خ ت الا ث أعوا  القادمةخطة الكلية لتعيين وتيقية الهيتة المعاو
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 لجذب الطالب الوافدين: ةساليب فعالأ ةللمؤسس 9/2

جامعةة لكةل ءالع قةات المتزالةد للهتمةا  اسفى ضةو  ة أساليع وأنبطة متنوعة لجذب ورعالة الط ب الوافدلن كليتستخد  ال

 تبةكيل لجنةة للوافةدلن تةم وقةد(, 9/9/51ب الوافةدلن )ميفةة: لجةذب الطة  اتوض  سياسات وآليوهو ماحداءها إلى  الدولية

)ميفةةة: وعمةةل حصةةي ءنسةةماؤهم وعةةددهم  سسةةتق ات عةةددا مةةن الطةة ب الوافةةدلن ط قةةاً لقواعةةد الق ةةوت سةةالفة الةةذلي  ءالكليةةة

9/9/57). 

فارات والدوت العيءية الس استفساراتردود ةامعة فارو  علي من خ ت  الط ب الوافدلن ءجذبهتم إدارة الجامعة لما ت

 لتسدلدوتوفيي ءعض التسهي ت مال انبا  رقم حساب ءنكي  (,9/9/57)ميفة: المختلفة لجذب الط ب الوافدلن

لمستبار الاقافي ءالمملكة السعودلة الء غة ءيقم الحساب ال نكي ا ةط اختم م وقدرلف الدراسية من خارج مصي االمص

و حل مباللهم  ومساعدتهم في توفيي فندق داخل حي   ةاحتياةاتهم من دورات تدرل ياسهتما  ءلما تم  .(9/9/53:)ميفة

مال  وتقدلم الدعم لهم مال مياعاه ظيوف سفيهم في ءعض االوقات (,9/9/59:ميفة)الم لم لهم  الجامعة لتوفيي السكن

و . (9/9/90ميفة: م االلادلمية)ءعض التماسات الطل ة الوافدلن توضح دور الجامعة في حل مبالله الظيوف السياسية 

من اهم االنبطة التي تقا  لجذب الط ب الوافدلن هي عقد الجامعة للعدلد من االتفاقيات م  الجامعات العيءية و المحلية 

ميفة. (( والزلارات التي تقو  ءها الجامعة لتوطيد الع قات م  الملحة الاقافي لكايي من الدوت العيءية  9/9/95)ميفة 

اعتياف (9/9/93: )ميفة (  و لذلك تواصل الجامعة م  الكايي من ال  د العيءية و اتحاد الجامعات العيءية 9/9/99

  (.9/9/97لذلك فان اعداد الوافدلن في زلادة مستمية )ميفة:  ءعض الجامعات العيءية و اتحاد الجامعات العيءية ءالجامعة(

 ب ماليا و ماديا و اجتماعيا و صحيا و يتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة:للمؤسسة نظام متكامل و فعال لدعم الطال  9/3

(, وخةدمات 9/3/91توفي الكلية نظا  لدعم الط ب من خدمات مالية متمال فى صةيف مكافةآت للطة ب المتفةوقين )ميفةة: 

اعةادة امتحةان ءسة ع حالةة  اةتماعية من  إعانة للط ب الذلن لتعيضون لظةيوف خاصةة او طارلةة أثنةا  الدراسةة, , طلةع

(, أما عن الدعم الصةحى فهةو متةوفي فةى العيةادة الط يةة المجهةزة 9/3/97( او ظيوف صحية )ميفة:9/3/97وفاة )ميفة: 

 (, امةةا عةةن ءقيةةة الخةةدمات9/3/93سسةةتق ات حةةاالت الطةةوارإ لمةةا إنةةه لمكةةن إسةةتدعا  اسسةةعاف للحةةاالت الحيةةةة )ميفةةة: 

منها علةى سة يل الماةات الخدمةة االلكتيونيةة والخدمةة ال نكيةة ورلةن االطعمةة وجامعة فهى متعددة توفية ءداخل الالط ءية الم

وموقف السيارات واالمن الجامعي ووةود مدلنة ةامعية داخل الحي  الجامعى فيقو  ةمي  الطة ب ءاسةتخدا  تلةك الخةدمات 

اعةوا  الادلميةة   3يدد الط ب علي المكت ة علةي مةدارلما إنه لوةد زلادة فى نس ة ت (,9/3/99ءحسع الحاةة اليها )ميفة: 

 .(9/3/30)ميفة: 

ءالجامعةة ,دليةل الطالةع الخةا  ءالكليةة  دليةل الطالةعوسةالل متعةددة منهةا )ولتم االعة ن عةن الخةدمات و الةدعم مةن خة ت 

لقانونيةة    لليةة الدراسةات الجامعةة لخةدل ظف لبؤن الط ب ءةالم نى االدارىلما لوةد مو ,النبي علي الموق  اسلكتيوني ,

ءاسضةافة إلةةى لةل ذلةةك فةان الكليةةة تعةةيف , لسةهل علةةي الطالةع الحصةةوت علةي المعلومةةات ال زمةةة و والمعةام ت الدوليةةة 

 . (9/3/35)ميفة:  (الذى لتم إقامته فى ءدالة لل عا  ةامعى لو  التعارفالط ب ءنظا  الدعم فى 
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 كاديمي للطالب و تقدم لهم خدمات التوجيه المهني:للمؤسسة نظام فعال للدعم اال -9/4 

لتوزلعه على  CDدلمي )الساعات المعتمدة( على هيتة الطالع متضمنا نظا  الدعم االللإلرشاد األلادلمي لدليل  الكليةتوفي 

 (. 9/7/39الطل ة خ ت لو  التوعية)ميفة: 

لسيد رليس الجامعة قيار ءتبكيل ةهاز متاءعة اسرشاد حيصا من ةامعة فارو  ءتفعيل نظا  الدعم االلادلمي, أصدر او

(, 9/7/37مجلس الجامعة )ميفة: في ( لما إعتمد سيادته توصيف قواعد اسرشاد األلادلمى 9/7/33األلادلمى )ميفة: 

  (9/7/31يفة: وت عا لذلك فقد قا  الميشد األلادلمى العا  ءالكلية ءارسات خطاب للميشدلن األلادلميين ءه قواعد اسرشاد )م

وذلك من خ ت إةتماع  ( والعمل على حل معوقات اسرشاد9/7/37لما تم تفعيل آلية عمل لجنة اسرشاد األلادلمى )ميفة: 

( وإرسات تعليمات خاصة ءالتسجيل لكل 9/7/37لجنة اسرشاد األلادلمى م  اعضا  هيتة التدرلس والط ب )ميفة: 

 ةى التوعية المستمية للميشدلن األلادلميين وذلك من خ ت حضور ءيامج للتوعيوالعمل عل ,الميشدلن األلادلميين 

(, ولتم اع   لل طالع ءالميشد 9/7/33( وتقسيم الط ب ءكل الفيق علي الميشدلن االلادلمين )ميفة: 9/7/33)ميفة: 

ج وفي حالة تغييي الميشد ليه وذلك فى لو  التوعية والذي لستمي معه حتى سنة التخيإالخا  ءه و ليفية الوصوت 

األلادلمي لتم إع مهم عن طيلة مكتع سكيتارلة العميد, ولقو  الميشد األلادلمي ءمتاءعة حاالت الط ب المتعايلن 

لقو  الميشد األلادلمى ءمتاءعة الط ب لما ( ,9/7/39والتاءعين له وحصيهم التخاذ القيار المناسع في حينه )ميفة: 

ضا متاءعة أس اب تعاي الطل ة دراسيا وإء غ أوليا  أمورهم ولوةد م  لل ميشد الادلمي ملف لخص ألادلميا ونفسيا وأل

(  لما تقو  9/7/70لل طالع لحتوي علي ةمي  المعلومات الخاصة ءالطالع و ملخص لقا ات الميشد م  الطالع )ميفة: 

( والتدرلع الميدانى 9/7/75)ميفة:  ادة األعماتالتنهيل المهني ورلالكلية ءخدمات التوةية المهني للط ب ءما لدعم 

 .(9/7/79)ميفة: 

قامةة  الجامعةةة ءوضةة  قواعةةد موثقةةة ومعلنةةة لتحدلةةد المتعاةةيلن و المتفةةوقين والم ةةدعين م كةةيا ولةةتم حصةةي المتفةةوقين لمةةا 

قةو  إدارة الكليةة وت( 9/7/73)ميفةة: آلية رصد مستمية لمستواهم األلةادلمي خة ت الفصةل الدراسةي  والمتعايلن من خ ت

( حيةث 9/7/71( وعمةل خطةة لكةل طالةع )ميفةة: 9/7/77عن نتالج اسمتحانات فى لل فصل دراسى )ميفةة: ءعمل تقيلي

مةا تةم دراسةته للتعةيف علةى الطالةع فيلتم عمل متاءعة مستمية من ق ل أستاذ المادة وذلك ءطيح أسةتلة ءصةفة مسةتمية علةى 

نتالج الط ب في االمتحانات الدورلةة القصةيية )ميفةة: لمتاءعة الميشد االلادلمي  وألضا ,مستولات الط ب ومدى تجاوءهم

الحيمةان مةن دخةوت االمتحةان النهةالي للمةادة اذا  خطةابذار االوت واالنذار الااني و االن, ( و نسع الغياب المقيرة 9/7/77

 (.9/7/77)ميفة:  في تجاوز نس ة الغياب المقيرة اللحياً استمي الطالع 

وذلةك   تةدعم الكليةة الطة ب المتعاةيلن ءواسةطة أعضةا  هيتةة التةدرلس مةن خة ت السةاعات المكت يةة واسرشةاد األلةادلميو

ساعات أس وعياً )الساعات المكت ية( وذلك حتى لمكن للطالع طلع المعاونةة  7ءتفيغ أعضا  هيتة التدرلس ءعدد ال لقل عن 

ولةتم تعليةة ةةدوت توزلة  السةاعات المكت يةة خةارج غيفةة عضةو ,ة العلمية تحصيله من الماد عليه للتغلع على ما استعصى

 .(9/7/73هيتة التدرلس )ميفة: 

طالةع ءبةيط حصةوت الطالةع علةى  500لما لتم دعم المتفوقين ءمنح تتناسع م  عدد الطل ة الفعلي ءواق  منحة واحةدة لكةل 

اةاني خصةم ال - % مةن مصةيوفات الدراسةة91صةم ألوت خا) وذلةك لمةا للةي:  3.1( ال لقل عةن CGPAمجموع تيالمي )

 .(9/7/79)ميفة:  ( % من مصيوفات الدراسة50االث خصم ال - % من مصيوفات الدراسة51
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معنولا ءتنظيم لو  التفوق والوفا  سنولاً وذلك لتكيلم الط ب الا ثة األوالل من لل فيقة دراسية )ميفةة:  كليةلما تدعمهم ال

االعةة ن عةةن اسةةما هم )ميفةةة: التخةةيج ءاعطةةا هم شةةهادات تقةةدلي و والةةل الطل ةةة فةةي حةةاالتأ د( لمةةا لكةةي  العميةة9/7/10

9/7/15.) 

ومراعننناة مالئمنننة اإلنشننناءات  للمؤسسنننة الينننات فاعلنننة لننندمج ذوي االحتياجنننات الخاصنننة فننني المجتمنننع الطالبننني -9/5

 :والتجهيزات

الدوليةة إال إنةه تةم تصةميم ات القانونيةة والمعةام ت على اليغم مةن عةد  إلتحةاق طل ةة ذوي إحتياةةات خاصةة ءكليةة الدراسة

مةن ذوي االحتياةةات الخاصةة او للطل ةة  للزاليلنالستخدا  الكياسي المتحيلة   ةعند مداخل م اني الكلية مصمم اتمنحدر

 (.9/1/19لا  االمتحانات )ميفة: أثنا  الدراسة او أ صاءة مؤقتةسالذلن تعيضوا 

 ى اللجان ذات الصلة:وجود تمثيل للطالب ف  9/6

 ( 9/7/13مجالس الكلية )ميفة:  اتخذت الكلية اةيا ات لتفعيل المبارلة الط ءية فى خمسة لجان مختلفة متمالة فى

ولتم اختيار الط ب  ( 9/7/17)ميفة: األلادلمي ولجنة اسرشاد   ينامج والمقيراتمجلس ادارة الجودة  ولجنة تطولي الو

  (. 9/7/11دة ضمان الجودة )ميفة: وحآلية تضعها عن طيلة 

 :المؤسسة الموارد المالئمة من حيث االماكن والتجهيزات واالشراف االنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها  9/2

هتمامةاً ل يةياً ا الكليةة تةولىومةن هةذا المنطلةة , تهدف األنبطة الط ءية إلةى ءنةا  الطة ب ءةدنياً, ثقافيةاً, أخ قيةاً, واةتماعيةاً 

يةة ءتةوفيي تهةتم الكللمةا . جامعةةإدارة األنبةطة الط ءيةة ءالرالةد األنبةطة الط ءيةة ءالكليةة و رعالةة  األنبطة الط ءيةة تحةء

وذلك الستغ ت طاقات الط ب وتنمية مهاراتهم العامة والسلولية ومةا لت ة   رلاضيةأنبطة علمية وثقافية وفنية واةتماعية و

 هةاطة الط ءيةة ءالكليةة وتحدلةد مهامألنبةلتةم تبةكيل لجنةة  وية وقدرة التعامل مة  االخةيلن. والبخصك من التنمية ال دنية ذل

 ( 9/7/17)ميفة:  35/59/9057( ءتارلخ 9رقم )في مجلس الكلية  هاداعتمإ  والتى تم (9/7/17)ميفة: 

ءية ءالجامعة والتي تت   نالع رلةيس إدارة األنبطة الط ءالتنسية م  في تنفيذ خطة األنبطة ة الط ءي ةو تساهم لجنة األنبط

 الجامعة لبتون خدمة المجتم  وال يتة ولجنة األنبطة الط ءية ءالكلية تقو  ءاألنبطة التية:

للطل ه لممارسه االنبطة المختلفة وذلك مدرج  9.30الي الساعه 59.30تمنح الكليه ساعتين اس وعيا لو  الا ثا  من الساعه 

 (9/7/13يفة :ءالجداوت الدراسية )م

ءتعةدد األمةالن المتاحةة لممارسةة األنبةطة الط ءيةة وذلةك مةن خة ت تةوفيي قاعةة دالمةة لألنبةطة الط ءيةة  الكليةةتتميةز  لما

تةنس أرضةى  -الكية الطةالية  -لية سلة  -لية لد  -لية خماسية  -ولذلك الم عع الخاصة ءالجامعة والتي تبمل )لية قد  

لسةمح ءممارسةة االنبةطة الفنيةة و الاقافيةة  ممةا ءنحةدث األنظمةة لنلمؤتميات مجهزءي وقاعة اط مسيح , وتنس طاولة(  -

لطة ب الكليةةة ءصةورة لافيةةة و م لمةةة و توةةد قاعةةة مسةيح ط ءةةي مجهةةز ءالوسةالل السةةمعية و ال صةيلة و نظةةم االضةةا ة 

فعاليةات خطةل األنبةطة  زمةة لتنفيةذ يةات الوفيي الميزان. لمةا تقةو  الجامعةة ءتة(9/7/19 :)ميفةة الخاصةة ءةالعيوض الفنيةة

  .(9/7/70: ميفة) الط ءية ءالكلية

كلية ندوات العقدت  وتفعي  لهذه الخطة(, 9/7/75)ميفة: على العا  الدراسى  وزعةتم وض  خطة لألنبطة الط ءية م

  (.9/7/62)ميفة: شارك في إعدادها وحضورها الط ب علمية وثقافية ذات أهمية مجتمعية 
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 : األنشطة العامة

التيحيع ءالط ب الجدد ءالكلية ءمناس ة العا  الدراسى الجدلد والمبارلة فى لينفات الجامعة ودعوة الط ب للمبارلة  -  

 .(9/7/63)ميفة:  فى األنبطة الط ءية عن طيلة الدعالة

 أوال: تدريب الطالب:

 . (9/7/77) ميفة:  ا الدولة.وهيتة قضالالمحامين السادة ءعض مكاتع تدرلع الط ب فى 

 ثانيا: الزيارات الميدانية:

لتنمية القدرات المهنية والتط يقية للط ب من خ ت الزلارات الميدانية الدورلة للجهات تقو  الكلية ءعمل زلارات ميدانية 

 نك الميلزى ذات الصلة ءالمجات القانونى مال: المحالم, النياءات, البهي العقارى, منمورلات الضيالع وال

 (.9/7/71)ميفة:

 : الندوات الثقافية: اً لثثا

االدمان ءين " , ومنها:ذات أهمية مجتمعية ثقافيةتفعي  لدور الكلية الاقافي والمجتمعي حيص  الكلية على عقد ندوات  

الدستور , ع والبورىالنظا  االنتخاءي لمجلس البع, االع   ءين حيلة التع يي والمسؤولية االةتماعية , الطع و القانون

ماانى  -القيآن -عجازرالعة اس, النظية الموضوعية لوض  القضا  التندل ي في النظا  القضالي المصيي, المصيي الجدلد

, والمساءقات ارلة الط ب في األنبطة المختلفةتقيلياً عن مدى مب الكليةتعد و . (9/7/77ميفة: .)حيوف ومعانى

 .(9/7/77ميفة: )فيها  واوالجوالز التي تميز

راء الطالب و اتخاذ االجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ آللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس  8.9

 :االجراءات التصحيحية

نظا  اسرشاد األلادلمى, المادة العلمية وأدا  أعضا  هيتة  :عنست يانات سا من خ تالط ب  رضا  ة ءقيا كليتقو  ال

,  (9/3/73ميفة: ) لتدرلس والهيتة المعاونة, االنبطة الط ءية , سياسة التحولل والق وت , آلية البكاوى والمقتيحاتا

وعلى ضو  النتالج التى تسفي عنها اسست يانات تتخذ الكلية (, 9/3/79ة ءتحليل وتقييم آرا  الط ب )ميفة: كليتقو  الو

 .(9/3/70)ميفة: القيارات المناس ة لحل مبك ت الط ب 

 :ليات لمتابعة الخريجين و التواصل معهم و قواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دوريةآ للمؤسسة  -9/9

على مستوى الجامعة ومن ضمنهم خيلجى للية الدراسات القانونية تقو  ةامعة فارو  ءعمل حفل تخيج للخيلجين 

 جينللجنة الخي من خ ت( 9/9/75 :دوري )ميفةءبكل جين لالخي تقو  ءتحدلث قواعد ءياناتوالمعام ت الدولية, لما 

وتحي  على , م  دورلا لمناقبة شتون الخيلجين تجتو(, 9/9/79 :)ميفةالهيكل التنظيمى للكلية ضمن إستحداثها  التى تم

 .( 9/9/73:التواصل معهم )ميفة وسوق العمل فى  مهتمتاءع

 ية و التعليم المستمر وفقا الحتياجات و لتطورات سو  العمل:المؤسسة توفر برامج للتنمية المهن -9/15

تحدلد اهم المهارات المسةتهدفة و,  مهارات المهنيةاللحة للو (9/50/77 )ميفةكلية اله لتنميه مهارات خيلجى تم وض  خط

)ميفةةةة:  إدارة الجلسةةةاتالطةةة ب علةةةى أصةةةوت الميافعةةةة و تدرل يةةةة لتةةةدرلعحكمةةةة لوةةةةد ءالكليةةةة مو(. 9/50/71:)ميفةةةة

تم وض  اللحةة للتةدرلع الميةدانى والتةدرلع المهنةى وعقةد ءيوتولةوالت تعةاون مة  ةهةات عدلةدة لتةدرلع , لما )9/50/77

ب وعقةةد عةةدة نةةدوات للطةة  ,(9/50/77)ميفةةة: الطةة ب ماةةل نقاءةةة المحةةامين وءيوتولةةوت تعةةاون مةة  هيتةةة قضةةالا الدولةةة
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, نةدوة تعيلفيةة عةن هيتةة قضةالا الدولةة , عيلفيةة عةن هيتةه النياءةة اسدارلةة ندوة تو ,ندوة قانون الميور : مال  والخيلجين,

 ينتةم عمةل اسةت يان للخةيلج عةن مةدى فاعليةة ءةيامج التنميةة المهنيةة, ( وسستقصا  أراؤهةم9/50/73 :)ميفةالنياءة العامة 

 (.9/50/79)ميفةهم والجهات المستفيدة من

 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 جامعة لجذب الط ب الوافدلن .سياسة ال -

 دعم الط ب .لللجامعة نظا  فعات متكامل ل -

 وةود اتحادات ط ءية . -

 انبطة ط ءية متنوعة متوفي لها األمالن والتجهيزات الم لمة .  -

 للخيلجين .محدثة دورلا قاعدة ءيانات  -

 األدلة والوثائق :

 مج التعليمية والتخصصات.  قواعد ق وت وتحولل الط ب ومعاليي التوزل  على ال يا 

  .ءيان ءنعداد الط ب, ونسع الوافدلن في الفيق والتخصصات المختلفة لألعوا  الا ثة الساءقة 

 .دليل الطالع 

 .تبكيل اتحاد الط ب 

  نظا  موثة لدعم الط ب. 

 .تبكيل لجنة الدعم األلادلمي, ولجنة اسرشاد األلادلمي, ونماذج من محاضي اةتماعاتهما 

 ن عن األنبطة الط ءية المتنوعة ووسالل تبجي  المبارلة فيها.ءيا 

  .نماذج محاضي اةتماعات اللجان والمجالس التي لتضمن تبكيلها ممال عن الط ب 

 .)األدوات المستخدمة في قيا  آرا  الط ب والخيلجين )نماذج استمارات التقييم / االستقصا ات 

 التعليم والط ب, وإدارة رعالة الب اب, وألة إدارات أخيى ذات صلة. التقارلي السنولة لوليل المؤسسة لبتون 

 .قواعد ءيانات الخيلجين 

 .أدلة الفعاليات التي شارك فيها الخيلجون 

 .الموق  اسلكتيوني للمؤسسة 

  .ما توفيه المؤسسة من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار 
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 العلمية واألنشطة العلمي البحث :معيار15

كلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية خطة ءحاية تتسة م  خطة الجامعة, وتحي  المؤسسة على توفيي وتنمية ل

الموارد ال زمة التي تمكن ال احاين من القيا  ءالنباط ال حاي, وتبج  التعاون والمبارلة ءين التخصصات المختلفة في 

 العلمية.مجات ال حوث, وتخلة مناًخا داعًما لألنبطة 

 

 التقييم الذاتى:

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

 القومية واحتياةةات وءالتوةهات الجامعة ءخطة وتيت ل موثقة العلمي ال حث خطة -5

 .المؤسسة إمكانات م  وتتناسع المحيل, المجتم 
√  

 

  √ قها..للمؤسسة آليات فاعلة لنبي الوعي ءنخ قيات ال حث العلمي ومياق ة تط ي -9
 

الموارد المتاحة لافية ألنبطة ال حث العلمي, وتعمل المؤسسة علةى تنميةة مصةادر  -3

التمولةةل, وتسةةعى للمبةةارلة فةةي مبةةيوعات ءحايةةة ممولةةة مةةن مؤسسةةات محليةةة 

 وإقليمية ودولية.

 √ 

 

توافي مناخ وأساليع مفعلة لدعم ال حث العلمةي وتحفيةزه, ولتنميةة قةدرات ال ةاحاين  -7

 األءحاث المبتيلة ءين التخصصات المختلفة واألءحاث التط يقية. ولتبجي  ودعم
√  

 

  √ اسنتاج ال حاي للمؤسسة في نمو مستمي, ولتناسع م  عدد أعضا  هيتة التدرلس. -1
 

أعضةةةا  هيتةةةة التةةةةدرلس والهيتةةةة المعاونةةةةة والطةةة ب لبةةةةارلون فةةةي األنبةةةةطة  -7

 والمبيوعات والمؤتميات العلمية وال حاية.
√  

 

  √ ة قواعد ءيانات لل حوث واألنبطة العلمية.للمؤسس -7
 

  √ للمؤسسة مؤتمي علمي دوري. -3
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خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط، وتتناسب مع  15/1

 إمكانات المؤسسة:

 5 رقمتم إعتمادها ءمجلس الكلية  قدحاية وفة خطوات منهجية وال  خطتهاتض  للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية 

 ,(50/5/9)ميفة: ءخطة الجامعة وأولولات المجتم للكلية ال حاية  وتيت ل الخطة( 50/5/5)ميفة: 5/55/9057ءتارلخ 

مادها ءمجلس الكلية وتم اعتل حاية للللية اة طلخلضمان تنفيذ ااقة ومدة ومعتم  وض  خطة ءحاية لألقسا  العلمية تد قهذا و

وقد تحقق  الكلية من مدى توافة الخطة ال حاية لألقسا  العلمية م  خطة  ,(50/5/3)ميفة: 9057 /5/55( تارلخ 5رقم )

 (.50/5/1وتخصص الكلية ميزانية لل حث العلمى تتناسع م  الخطة الموضوعة لذلك )ميفة:  .(50/5/7)ميفة: الكلية

 شر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها:للمؤسسة آليات فاعلة لن  15/2

تمدت في مجلس كلية لجنة أخ قيات ال حث العلمي وفة القواعد واسرشادات الدولية والضواءل المحلية والتي إعُ الشكل  

الميااق وقد تم وض  ميااق ألخ قيات ال حث العلمي مدرج ضمن  ,(50/9/7)ميفة:  35/59/9057( ءتارلخ 9رقم )الكلية 

على موق  الكلية لما تم عقد ندوة  إع نهوتم  9/7/9057( ءتارلخ 1رقم)األخ قي للكلية والذي إعتمد في مجلس الكلية 

 . (50/9/7)ميفة: تعيلفية عن الميااق وأخ قيات ال حث العلمي للط ب وألعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة 

بغيل قياسية لها وتفعلها وتقو  لجنة اخ قيات ال حث العلمى ءنبي الوعى وتفعيل لما تض  اللجنة ضواءل عمل وإةيا ات ت

اخ قيات ال حث العلمى وقد قام  هذه اللجنة ءعقد العدلد من ورش العمل والندوات حاضي فيها اساتذة من داخل الكلية 

  .(50/9/3)ميفة: وخارةها في ذلك التخصص 

البحث العلمي، وتعمل المؤسسة على تنمية مصادر التمويل، وتسعى للمشاركة في  الموارد المتاحة كافية ألنشطة -15/3

 مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية:

 أنعلى  (.50/3/9)ميفة:لمصدر دعم لتمولل األءحاث العلمية كلية ميلز فارو  لل حوث واسستبارات القانونية الأنبنت 

من أن الموارد المادلة والتجهيزات والتسهي ت الكلية وتتحقة  عالد مادىمقاءل  القانونيةتبارات لتولى الميلز إعطا  اسس

توفيي المياة  العلمية ءالمكت ة, إشتياك الجامعة فى ءنك المعيفة المصيى, التي توفيها للعملية ال حاية م لمة ومنها 

  .(50/3/50)ميفة:أءحاثهم ءالخارج  والسماح ألعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم ءالسفي سستكمات 

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث   -15/4

 المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية:

أعضا  هيتة التدرلس  ية لتنمية قدراتخطتها التدرل  من خ ت يع لدعم وتحفيز ال حث العلمىة أسالجامعتستخد  ال

 .(50/7/55)ميفة: ومعاونيهم

علمية ال وتدعم الجامعة أعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم من خ ت منحهم مكافنة نبي ألءحاثهم المنبورة فى المج ت

( للمجلة  IF) حسع, ولتم احتساب قيمة المكافنة ء لها تيقيم دولى معتمد أو فى مؤتمي علمي متخصصالتى متخصصة ال

 .(50/7/59)ميفة:العلمية , على ان لظهي ءوضوح انتما  ال احث للجامعة 
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ةي, م  اعت ار التغيع خ ت فتية المؤتمي منمورلة رسمية مدفوعة األ ات العلميةحضور المؤتميعلى الجامعة  وتبج 

 تساهم الجامعة فى مصاريف المؤتمرات على النحو التالى : و

مصارلف إقامة العضو ءواق   ,قيمة رسم االشتياك والتسجيل ءالمؤتمي ,تذلية السفي ءالدرةة السياحية  :المؤتمر الخارجي

 .دوالر أميلكي لليو  الواحد 500

 .للعضو ىءدت سفي لوم ,قيمة رسم االشتياك والتسجيل  ته,نتقات إلى المؤتمي طوات فتياسنفقات المؤتمر الداخلي: 

 العلميةفى المؤتميات  ةلمبارلا آتعلى مكاف ينصلاحال معاونيهما  هيتة التدرلس ونسما  أعضء ءيانا سنولا الجامعة عدوت 

 .(50/7/53)ميفة:

اعضا  هيتة التدرلس ءالجامعة وغييهم من الجامعات والجهات ال حاية داخل ال  د األءحاث المبتيلة ءين  الجامعة تدعمو

مكافنة تيقية ألعضا  هيتة التدرلس ومعاونيهم فى حات التيقية  . وتقو  الجامعة ءصيف(50/7/57)ميفة: وخارةها 

 .(50/7/51: ميفة)للدرةة العلمية االعلى  

 اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس: -15/5

ءلغ حيث  ,أعوا  الساءقة رء ت األوذلك خ محليا ودوليا  ألعضا  هيتة التدرلسال حاى ومتوسل اسنتاج  رتطوكلية التحلل 

%  26.3ت لغ فءحاث. أما نس ة األءحاث المنبورة دولياً األمن اةمالى عدد   %73.7متوسل نس ة األءحاث المنبورة محلياً 

ن يومتوسل النبي ال حاى لكل عضو هيتة تدرلس ءحاءحاا,  19االءحاث المنبورة محلياً ودوليا  إةمالىول لغ 

 .(50/1/90)ميفة:سنولا

 

 (15/1شكل )

 خالل األربع سنوات السابقةوالمعامالت الدولية ات القانونية معدل تطور النشر بكلية الدراس

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

36.8% 

47.4% 

5.3% 

10.5% 
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 (15/2شكل )

 نسبة النشر الدولى واإلقليمى إلى إجمالى النشر خالل األربع األعوام السابقة

 

األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في -15/6

 والبحثية:

تستخد  الكلية وسالل فعالة لتبجي  ودعم مبارلة اعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة والط ب في األنبطة 

والمبيوعات والمؤتميات العلمية المحلية واسقليمية والدولية المؤتمي السنوى للكلية ءصفة دورلة ومنتظمة.  

, سوا  من خ ت اسع ن الم كي عن المؤتميات أو من خ ت السماح ألعضا  هيتة التدرلس و الهيتة ( 15/6/21)مرفق:

وتقو  الكلية ءتحفيز الط ب تح  إشياف أعضا  هيتة  ، (15/6/22)مرفق:المعاونة ءطلع منمورلات لحضور المؤتميات

ءحاية ميدانية تط يقية وتوفي لهم لل اسمكانيات والتسهي ت  التدرلس ءاألقسا  العلمية المختلفة, على القيا  ءمبيوعات

وتمنحهم شهادات تقدلي تبجيعا" لهم على  ،(50/7/93)ميفة:ال زمة. فقد قا  الط ب ءالمبيوعات ال حاية 

  .(50/7/97:)ميفةالمبارلة

 :للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية  -15/2

نية  قواعد ءيانات تبمل عدد ونس ة لل من األءحاث العلمية المحلية واسقليمية والدولية إلى مجمل تعد للية الدراسات القانو

لما قا  ةمي  اعضا  هيتة التدرلس ءعمل حساب على  ،األءحاث المنبورة ومقارنة تحليلية لتطور النبي المحلي والدولي

google scholarship  وتحي  ، (50/7/91)ميفة: ل اءحاثهم العلميةوتم عمل حساب لكل عضو هيتة تدرلس وتسجي

, غيي أن االتفاقيات م  المؤسسات (50/7/97)ميفة:الكلية على أن نساهم األءحاث العلمية في حل مبك ت المجتم  

ال حاية والتعليمية المحلية والدولية غيي مفعلة وم  ذلك فان هناك عدد من أعضا  هيتة التدرلس الذلن شارلوا في 

  .(50/7/97) ميفة: يتات دوليةعضولات ه

 :للمؤسسة مؤتمر علمي دوري -15/8

تحي  المؤسسة على إقامة مؤتمي علمي دوري والمبارلة في تنظيم المؤتميات, ولذلك شكل  الكلية لجنة لتنظيم 

يز لعقد التجه, ولجيى حاليا .(50/3/93ميفة:) 53/3/9057( ءتارلخ 7رقم ) المؤتميات وتم إعتمادها في مجلس الكلية

  (50/3/99) ميفة:9053اءيلل شهي  وذلك خ ت دعوة لتطولي التعليم القانونى "تح  عنوان " لمؤتمي العلمي األوت ا

Local International

73.7% 

26.3% 
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 أبرز نقاط التميز والتنافسية : 

 وةود خطة ءحاية  للكلية واألقسا  ميت طة ءخطة الجامعة -

 وةود آليات لنبي ثقافة أخ قيات ال حث العلمي -

 ز لنبي األءحاث والتيقياتوةود أساليع تحفي -

 وةود قاعدة ءيانات خاصة ءنءحاث أعضا  هيتة التدرلس -

 إستكمات ءعض أعضا  هيتة التدرلس ألءحاثهم في الخارج -

 إنبا  ميلز فارو  لل حوث القانونية واسستبارات لميلز ءحاي -

 األدلة والوثائق

 .الخطة ال حاية للمؤسسة وللجامعة 

 لعلمي وضواءل عملها وعينة من محاضي اةتماعاتها وأنبطتها.تبكيل لجنة أخ قيات ال حث ا 

 .قالمة ءالمؤتميات التي نظمتها المؤسسة أو شارل  في تنظيمها 

 .قاعدة ءيانات ال حوث لألعوا  الا ثة الساءقة 

 .ال حوث المبتيلة ءين التخصصات المختلفة وال حوث التط يقية 

 مؤسسات الصناعة/ الجهات المهنية/ أخيى.وثالة اتفاقيات التعاون/ البيالة ال حاية م   

 .ما توفيه المؤسسة من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار 
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 : الدراسات العليا11معيار 

 )  ال ينطبق ( 
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 : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة12معيار 

ة احتياةات وأولولات مجتمعها المحيل, ةامعة فارو  تحي  على تل ي –للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية 

وتعمل على تنمية ال يتة. وتقو  المؤسسة ءتفعيل المبارلة المجتمعية في صن  القيار وأنبطتها المختلفة, وتحي  على 

 قيا  آرا  المجتم  عن الخدمات واألنبطة التي تقدمها.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا
 غير مستوف

 √ ؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتم  وتنمية ال يتة.للم -5
  

 √ للمؤسسة ليانات فاعلة في مجات خدمة المجتم  وتنمية ال يتة.  -9
  

للمؤسسة أنبطة متنوعة موةهة لتنمية ال يتة المحيطة ءهةا وخدمةة المجتمة   -3

 تل ي احتياةاته وأولولاته.
√ 

  

صةن  القةيار ودعةم  للمؤسسة آليات لتمايةل فاعةل لألطةياف المجتمعيةة فةي -7

 موارد المؤسسة وتنفيذ ءيامجها.
√ 

  

للمؤسسةةة وسةةالل مناسةة ة لقيةةا  آرا  المجتمةة  واالسةةتفادة مةةن النتةةالج فةةي  -1

 اتخاذ اسةيا ات التصحيحية.
√ 
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 للكلية خطة مفعلة لخدمة المجتمع:   - 12/1

 مضةمنة فةىتنمية ال يتة من اقة مةن احتياةةات المجتمة  و لكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية خطة لخدمة المجتم  و

 (.59/5/5 )ميفة: 5/55/9057( ءتارلخ 5رقم ) ية وتم اعتمادها فى مجلس الكليةالخطة االستياتيجية للكل

 1)/12جدول رقم )

 ممارسات خدمة المجتمع 

 (12/1/2)مرفق: 2016/2017للعام الجامعى  

 دهاتاريخ إنعقا القائم عليها لممارسةا

 55/50/9057 المستبار محمد الزغ ى لتعيلف ءالنياءة االدارلة فى لقا  ةم  الط با -

 93/5/9057 المستبار محمد شحاته لتعيلف ءهيتة قضالا الدولةا -

 قانون الميور -
اللوا  هانى خيي مدلي ادارة ميور 

 االسكندرلة
53/59/9057 

 للت يع ءالد  -

 أ.د/ هما  زهيان

 أ.د عونى رحمى

 ءنك الد  ءكو  الدلة يوة مدليةد. م

93/55/9057 

 خ ت العا  الدراسى طل ة الكلية الت يع لجمعية االورمان -

سستبارات لل حوث واخدمات ميلز فارو   -

 القانونية
 مستمي أعضا  الميلز

 لو  اليتيم -

 أعضا  هيتة التدرلس

 الهيتة المعاونة

 الط ب

57/7/9057 

 

(, وألضةا تةوفي الكليةة ءةيامج 59/5/3ميفةة:علةى الموقة  االلكتيونةى للكليةة ) نميةة ال يتةةوتم نبي خطةة خدمةة المجتمة  و ت

للتوعية ءانبطة خدمة المجتمة  وتنميةة ال يتةة للطة ب واعضةا  هيتةة التةدرلس والهيتةة المعاونةة واالطةياف المجتمعيةة ذات 

 (.59/5/7روح التواصل واالنتما  للمجتم  )ميفة: لتنمية الع قة فى مط وعات 

 للمؤسسة كيانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة: -12/2

مةن  هةامهاموالمحةدد  ةبةكلالماالزمةات والكةوارث  إدارة خدمة المجتم  وتنمية الي تة مال لجنة لجان لدعمحيث لوةد ءالكلية 

ى فة هو تحدلةد مهامة هاللحة ل وض  القانونية وقد تم واالستبارات( , وميلز فارو  لل حوث 59/9/1) ميفة: مجلس الكلية

ميلةز لخدماتةه وذلةك السوا  من داخل ةامعة فارو  او من خارةها وتةم االعة ن عةن تقةدلم  للمجتم  المحيلم خدماته لقدت

ص احا و ذلك ءمقي الميلز ءكلية الدراسات القانونية والمعام ت الدوليةة القاعةة  55ص احا حتى  9لل لو  اثنين من الساعة 

D217 و للكليةةة دور فةةى خدمةةة , ( 59/9/7:د االلكتيونةةى أو التليفةةون )ميفةةةالةةدور الاةةانى أو التواصةةل عةةن طيلةةة ال يلةة

مةن خة ت مبةارلة أعضةا  هيتةة التةدرلس والهيتةة الستبارات القانونية , لل حوث واالمجتم  حتى ق ل انبا  ميلز فارو  

ال يتةة قد تم عمةل تقةارلي سةنولة معتمةدة النبةطة خدمةة المجتمة  و و  .(59/9/7) ميفة :المعاونة فى  أنبطة خدمية متعددة 

 .(59/9/3ميفة:لألعوا  الا ث الماضية )
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احتفل  للية الدراسات القانونية والمعام ت الدولية وةمي  لليات ةامعة فارو  ءيو  اليتيم وذلك ضمن احتفاالت الجامعة 

من الساعة  57/7/9057فارو  ءيو  اليتيم وذلك لو  الجمعة الموافة حيث نظم  ادارة االنبطة الط ءية احتفالية ةامعة 

عصيا ءم عع الجامعة ءاالشتياك م  ةمعية االستقيار ون   الحع وةمعية فتى وةمعية مجيع الساللين  1ص احا إلى  9

  (.59/9/9طالع وطال ة من طل ة الجامعة ) ميفة : 510طفل وقد شارك فى تنظيم اليو  عدد  975ءاةمالى عدد 

  :للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبى احتياجاته و اولوياته -3/ 12

) ميفة مال الندوات العلمية   تنوع المؤسسة من أنبطتها التعليمية و ال حاية و التى تل ى احتياةات المجتم  و اولولاته

الت التعاون م  نقاءة المحامين و ءعض مكاتع المحامين وهيتة قضالا الدولة لتدرلع ءيوتولو تفعيل تمل, لما  (59/3/50:

(, لما قام  الكلية ءدورها 59/3/55) ميفة:  من ق ل أعضا  هيتة التدرلس ءالكليةعلى ممارسة المهن القانونية  نالقانوني

ندوة عن سد النهضة ءيعالة ةمعية  ,ى " المجتمعى خارج اطار الكلية مال مبارلة الكلية فى ندوة " االنسان المصي

من خ ت أعضا  هيتة القانون الدولى ءمكت ة االسكندرلة. لما تقو  الكلية ءالمبارلة فى اللقا ات التليفزلونية و االذاعية 

 ( . 59/3/59)ميفة: التدرلس للتوعية ءآخي المستجدات القانونية والسياسية واسقتصادلة 

قدرات أعضا  هيتة التدرلس والهيتة المعاونة ال حاية لخدمة المجتم  من خ ت عقد ورش عمل  لما تقو  الكلية ءتنمية

(, لما تنظم الكلية من خ ت ميلز التدرلع 59/3/53وندوات لنظمها ميلزى تطولي التعليم والجودة ءالجامعة )ميفة:

(, لما لعد االتدرلع الميدانى 59/3/57)ميفة:المهنى ورلادة األعمات دورات تدرل ية لتنمية المهارات المهنية للط ب 

(. تعد الكلية قالمة 59/3/51للط ب ءاعت اره متطلع تخيج أداة هامة تستخدمها الكلية لتنمية مهاراتهم المهنية )ميفة:

 (. 59/3/57ءيانات ءالخدمات واألنبطة المجتمعية التى قام  ءها خ ت الا ث أعوا  الساءقة )ميفة:

 :سسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع القرار و دعم موارد المؤسسة و تنفيذ برامجهاللمؤ - 4/ 12

مجالس الكلية و خاصة اصحاب الخ ية منهم لما فى حضور تحي  للية الدراسات القانونية على مبارلة ممالى المجتم  

مية و النهوض ءها نحو االفضل و لذلك حضي اةتماعات فى التباور معهم من فالدة لمجلس الكلية فى تطولي العملية التعلي

لما تم إستبارة ل ار (. 59/7/57)ميفة:  لن أعضا  المجالس العليا فى الهيتات القضاليةالمستبار العدلد منمجلس الكلية 

 اتها وطيق تقييمهاأساتذة القانون فى الكليات النظيية لتاءةً فى تطولي اللحة الكلية والمقيرات ومحتواها العلمى وعدد ساع

 (. 59/7/53) ميفة :

قاعدة ءيانات السنوى فى ءدالة لل  لهم والمحددلو  الخيلجين السنوى  فى االحتفات ءتخيلج دفعات من الكلية لل عا   لتم

لحضور هذا قيادات الهيتات القضالية لتم دعوة المسؤلين ءالمؤسسات الحكومية والخاصة ووعا  دراسى 

 (.59/7/90توةد منح تفوق دراسى للط ب المتفوقين )ميفة: لما (.59/7/59)ميفة:الحفل

  :راء المجتمع و االستفادة من النتائج فى اتخاذ االجراءات التصحيحيةآللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس  - 5/  12

لية فى خدمة لألطياف المجتمعية شارك فيه القانونيون ورةات القضا  سستط ع آارلهم عن دور الكتم عمل است يان 

القانونية  سستباراتلل حوث و االمجتم  وعن مستوى الخيلجين وعن فاعلية لجان اللجان المختلفة وميلز فارو  

عضا  هيتة التدرلس و الهيتة شارك فيها أ 9/1/9057عقد ندوة ءتارلخ  قا  عميد الكلية ءلما تم , (59/1/95)ميفة:

بة المبك ت التى تواةه اءنالهم وتم اخذ رأى أوليا  االمور والطل ة فى حل هذه المعاونة واوليا  االمور والطل ة تم مناق

وقدج تم تحليل اسست يانات ومحاضي اللقا ات ووض  خطة تصحيحية لتنمية قدرة الكلية  (.59/1/99المبك ت )ميفة :

 .(59/1/93)ميفة : على خطة المجتم 
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 :نقاط التميز والتنافسية 

 مة المجتم  وتنمية ال يتة .خطة سنولة مفعلة لخد -

 ميلز فارو  لل حوث واالستبارات القانونية . -

 مبارلة األطياف المجتمعية فى صن  القيار . -

 : األدلة والوثائق

  .)الخطة االستياتيجية للمؤسسة )الجز  الخا  ءخطة خدمة المجتم  وتنمية ال يتة 

 سة خ ت األعوا  الا ثة الساءقة. قالمة ءالخدمات واألنبطة المجتمعية التي قام  ءها المؤس 

 الجهات المهنية.  م  وثالة اتفاقيات التعاون 

  لميلز فارو  لل حوث واالستبارات القانونية .اللوالح الداخلية  

  .قالمة ءالمجالس/ اللجان التي شارك فيها ممالو المجتم , ونماذج من محاضي اةتماعاتها 

 المجتم  وتنمية ال يتة.  التقارلي السنولة لوليل المؤسسة لخدمة 

  .)التقارلي السنولة لوليل المؤسسة لبتون التعليم والط ب )القسم الخا  ءالمبارلة المجتمعية 

 . نماذج استقصا ات اليأي الموةهة للمجتم 

 .ما توفيه المؤسسة من مط وعات/ وثالة تدلل على تحقة المعيار 

 


