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 ثبنيب : الفبعليت التعليميت
  -الطالب والخرٌجون : (1
 : سٌاسة القبول :  1/1
: تتوافق سٌاسات القبول مع رسالة وؼاٌة وأهداؾ المإسسة كمبدأ عام  1/1/1

، حٌث ٌتم قبول الطالب وفق األماكن المتاحة بالكلٌة وحسب مكتب تنسٌق القبول 
 بالجامعات وذلك إلعدادهم لسوق العمل 

  -: فى هذا المجال بعض التعارض وجود وٌالحظ
عدم كفاٌة األماكن إلستٌعاب الطالب المقبولٌن وهناك جهود مبذولة من جانب  -

ستكمال المبنى الجدٌد للكلٌة إالجامعة والكلٌة إلزالة هذا التعارض حٌث ٌتم 
 بكفر سعد إلستٌعاب هذه األعداد .

د مبذولة من جانب ضعؾ مستوى بعض الطالب المقبولٌن علمٌا وهناك جهو -
الكلٌة لتنمٌة مهاراتهم العلمٌة والقانونٌة من خالل عقد دورات تدرٌبٌة فً 

 ) مرفق(  .كافة التخصصات

وتوجد مراجعة سنوٌة لسٌاسات القبول حٌث ٌتم سنوٌا إعداد بٌان باألعداد  -
المقترح قبولها لكل عام جامعً فً ضوء اإلمكانٌات المتاحة وٌتم عرض هذا 

 )مرفق(  .على إدارة الجامعةالمقترح 

  -القبول بالمإسسة : إجراءات:  1/1/2
الطالب  أساسهاال توجد بكلٌة الحقوق أقسام علمٌة منفصلة ٌوزع على  -

المقبولٌن حٌث ٌدرس الطالب كافة التخصصات العلمٌة وٌمنح فً نهاٌة 
 الدراسة لٌسانس فً الحقوق .

المقبولٌن مثل دلٌل الطالب وٌتم  وٌوجد العدٌد من البرامج اإلرشادٌة للطالب -
توزٌعه على الطالب وإقامة ندوات دورٌة ٌلتقً فٌها العمٌد والسادة الوكالء 

وتوجد  ،بالكلٌة مع الطالب للتعرؾ على مشاكلهم وإٌجاد الحلول المناسبة لهم
 إعالنات بالكلٌة لتعرٌؾ الطالب بالهٌكل اإلداري وبإدارات الكلٌة المختلفة .

  -لؽاٌات النهائٌة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة :: ا 1/1/3
ٌوجد موقع للكلٌة ٌتم فٌه اإلعالن عن قواعد القبول بالكلٌة باإلضافة إلى دلٌل 

الطالب والذي ٌحتوي على تعرٌؾ الطالب بكل ما ٌتعلق بالكلٌة وإدارتها المختلفة 
مة لقبول ، كما ٌوجد بدلٌل الطالب كافة المعلومات المتعلقة باإلجراءات الالز

الطالب بالبرامج التعلٌمٌة المختلفة للكلٌة حٌث ٌوجد برنامج اللٌسانس وبرامج 
الدراسات العلٌا ، وبرنامج التعلٌم المفتوح ، ولكل منها إجراءات محددة ٌتعرؾ 
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، والموقع  الكلٌة والطالب ودلٌل الخرٌجٌن علٌها الطالب من خالل دلٌل
 الكلٌة  والمنتدٌات المعتمدة مناإللكترونً 

 
  -السٌاسات : -: 1/1/4

ٌوجد بالكلٌة مدرجان بالمبنى القدٌم ، وٌوجد بالمبنى الجدٌد مدرجان كبٌران ، 
كافٌة إلستٌعاب  ركبٌحد  إلىوثالثة مدرجات صؽٌرة ، وهذه المدرجات تعد 

 األعداد المقبولة سنوٌا .
  -: سٌاسة التحوٌل : 1/1/5
 إلىتحوٌل الطالب من الكلٌات المناظرة وٌتم اإلعالن عن موعد وإجراءات  -

الكلٌة والعكس وذلك من خالل اإلعالنات المعلقة على األماكن المخصصة لإلعالن 
ومن خالل شئون الطالب بالكلٌة ونسبة التحوٌالت من الكلٌة أو إلٌها هً نسبة 

 % سنوٌا ( .5ضعٌفة ) 
لكلٌة أو إلٌها ، كما وٌعتبر البعد الجؽرافً هو السبب األساسً للتحوٌل من ا -

 قل للتحوٌل .أٌعتبر البحث عن كلٌة أكثر شهرة سبب آخر وبنسبة 
:ٌوجد تطور ملحوظ  فً أعداد الطالب الوافدٌن للكلٌة من الدول العربٌة  1/1/6

كما  ، 2008/2009المختلفة ، وعلى  وجه الخصوص فً السنتٌن السابقتٌن 
 )مرفق(ب الوافدٌن فً هاتٌن السنتٌن .التً تم قبولها من الطال من اإلعداد ٌتضح

وتقوم الكلٌة بجهود كبٌرة لجذب الطالب الوافدٌن للكلٌة ، حٌث ٌتم ذلك من  -
خالل موقع الكلٌة على شبكة اإلنترنت ، ومن بٌن التسهٌالت التً تقوم الكلٌة 

 جراءات التقدٌم للكلٌة من خالل موقع الكلٌةإبتقدٌمها لهإالء الطالب تسهٌل 
 . منتدٌات المعتمد منهاوال
وتقوم الكلٌة ببعض األنشطة التً تساعد الطلبة الوافدٌن ، وتعرٌفهم بالكلٌة  -

ش عمل فً الكلٌة والتؽلب على المشاكل التً تواجههم وذلك من خالل عقد ور
 فً هذا اإلطار .)مرفق(

 -:الدعم الطالبً : 1/2
 -: تحدٌد خصائص وإحتٌاجات الطالب: 1/2/1

لٌة بدراسة الخصائص المختلفة للطالب سواء من حٌث النوع ، أو تقوم الك
المنطقة الجؽرافٌة أو من حٌث مستوى الدخل ، وذلك من خالل إدارة رعاٌة 
الشباب بالكلٌة ، وتقوم الكلٌة بعمل االستبٌانات الالزمة  للتعرؾ على مشاكل 

للطالب الؽٌر الطالب المتعلقة بالخصائص السابقة وكذا بٌان الدعم المناسبب 



 

 67 

اإلستبٌانات الخاصة بذلك وبٌان من رعاٌة  وهو ما ٌتبٌن من  قادرٌن على الدفع ،
 )مرفق(الشباب بالمساعدات المالٌة المقدمة .

 -:خطة خدمات دعم الطالب: 1/2/2
وتقوم الكلٌة بتقدٌم الدعم للطالب بؤشكال مختلفة من بٌنها دعم الكتاب الدراسً 

وإنتساب ( كما تقوم بتقدٌم خدمات عٌنٌة للطالب كالمالبس  لكافة الطالب ) إنتظام
والكتب ، كما تقدم مساعدات نقدٌة لبعض الطالب الذٌن هم فً حاجة إلٌها ، كما 

تقدم الكلٌة مكافآت وجوائز عٌنٌة ومعنوٌة ومادٌة للطالب المتفوقٌن ، وتقٌم 
وفات للطالب وٌتم تقدٌم مساعدات دراسٌة وسداد مصر حفال سنوٌا لتكرٌمهم 

ؼٌر القادرٌن من خالل برنامج )صندوق النجاح( احد مبادرات وحدة الجودة 
 )مرفق(.
الدعم المالٌة السابقة بجمٌع  طوٌقوم عمٌد الكلٌة بصفة مستمرة بإعتماد خط -

 . أشكالها
  -:ادارة واجراءات الدعم المالً: 1/2/3

ث ٌتم دعم الكتاب وتوجد سٌاسة واضحة للكلٌة للدعم المالً للطالب ، حٌ
تخصٌص مبلػ  إلىجنٌه ، باإلضافة  ألؾالدراسً سنوٌا بمبلػ ال ٌقل عن ستٌن 

لمكافؤة الطالب المتفوقٌن دراسٌا ، كما ٌتم تخصٌص مبلػ لمساعدة الطالب ؼٌر 
 القادرٌن .

وهذه السٌاسة المتعلقة بدعم الكتاب والمساعدات المالٌة المختلفة معلنة مسبقا 
ٌكون الطالب على علم من بداٌة العام الدراسً بدعم الكتاب للطالب بحٌث 

والمساعدات المالٌة المختلفة ، وهناك معاٌٌر موضوعٌة وعادلة لتوزٌع هذا 
الدعم المالً ، حٌث تقوم رعاٌة الشباب بطلب بحث إجتماعً من الطالب 

 ) مرفق(  .المتقدمٌن للحصول على هذه المساعدات
 :  الرعاٌة الصحٌة 1/2/4

وتوجد بالكلٌة عٌادة طبٌة بها طبٌب ٌرافقه عدد من المساعدٌن وذلك لتقدٌم 
وما قد ٌتطلبه ذلك من إجراء الكشؾ الطبً على الطالب ،الخدمات الطبٌة المختلفة

 .إذا اقتضى األمر ذلكوصرؾ بعض األدوٌة ، بل وتحوٌلهم الى المستشفى 
نها تحتاج الى مزٌد من األجهزة وهذه العٌادة الطبٌة مجهزة الى حد ما ، وال شك ا

 إسعاؾضرورة وجود عربة  إلىخاصة لمواجهة الحاالت الطارئة ، باإلضافة 
 اإلمتحانات الفصلٌة . أٌامخاصة فً 

 برامج دعم ورعاٌة المتفوقٌن والمبدعٌن -: 1/2/5
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محددة تتبعها الكلٌة لرعاٌة المتفوقٌن علمٌا والمبدعٌن فً  إجراءاتوهناك 
 لفنٌة المختلفة المجاالت ا

المسابقات فً األنشطة المختلفة ، وتكرٌم  بإجراءوفً هذا الصدد تقوم الكلٌة 
 المتفوقٌن فً هذه األنشطة فً محفل عام داخل أحد قاعات الكلٌة ) مرفق(.

هناك زٌادة فً أعداد المتفوقٌن علمٌا فً السنوات الخمس السابقة ) ٌالحظ أن  -
 مرفق( 

لمتفوقٌن والموهوبٌن والمبدعٌن بصفة دورٌة وذلك عن وتقوم الكلٌة بدعم ا
طرٌق رصد مكافآت مالٌة مناسبة ، وكذا شهادات تقدٌر لهم فً حفل ٌعقد 

 خصٌصا لتكرٌمهم .) مرفق( 
 رعاٌة الطالب المتعثرٌن دراسٌا  -: 1/2/6

ال ٌوجد برامج موثقة لتحدٌد المتعثرٌن دراسٌا ، سوى ما نتبٌنه من خالل نتائج 
متحانات الدراسٌة المختلفة من وجود مجموعة من الطلبة المتعثرٌن دراسٌا ، اإل

حٌث ٌتم تفعٌل لجان الممتحنٌن وتطبٌق قواعد رافة خاصة للطالب المعرضٌن 
للفصل ، علما بؤن السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ال ٌدخرون وسعا فً اعطاء 

 ٌا النصح واإلرشاد لجمٌع الطلبة بما فٌهم المتعثرٌن دراس
 الخدمات المقدمة لذوي االحتٌاجات الخاصة -: 1/2/7

وتقوم الكلٌة برعاٌة الطالب ذوي اإلحتٌاجات الخاصة وتقدٌم الخدمات 
والتسهٌالت المختلفة لهم فتقوم الكلٌة بدعمهم بمبالػ نقدٌة وتقدٌم الرعاٌة 
تهم الصحٌة والنفسٌة لهم ، كما تقوم بإعداد أماكن خاصة والتً تتالئم مع حال

الخاصة ، باإلضافة الى تخصٌص موظؾ لمساعدتهم فً الكتابة وذلك بالنسبة 
وهذه الخدمات المقدمة معتمدة ومفعلة الب العاجزٌن عن الكتابه بؤنفسهم للط

 )مرفق(بصفة مستمرة .
 
 
 
 :المنح الدراسٌة  1/2/8

ا وتوجد بعض المنح الدراسٌة التً تقدمها الكلٌة للطالب ، وٌتم اإلعالن عنه
ختٌار الطالب للمنحة وفق تفوقه العلمً ونشاطه الملحوظ داخل إمقدما وٌتم 

 الكلٌة .
 : دلٌل الطالب  1/2/9
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وٌوجد دلٌل للطالب بالكلٌة ٌشتمل على تعرٌؾ الطالب بكلٌته وباألقسام العلمٌة 
المختلفة والشهادات التً ٌتم منحها ، والمواد الدراسٌة المقررة فً كل عام 

لسادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ، وكذا تعرٌؾ الطالب بإدارات دراسً ، وا
الكلٌة المختلفة والخدمات التً ٌمكن أن تقدمها الكلٌة ، وحقوق الطالب 

وقد تم عمل دلٌلٌن احدهما فى وواجباتهم وتؤدٌبهم عند إخاللهم بهذه الواجبات 
ا الدلٌل سنوٌا بما تحدٌث هذ بداٌة العام الجامعً الحالً ومن المنتظر أن ٌتم 

 ٌتالءم وتطور الكلٌة .
 االكادٌمً  اإلرشاد:  1/2/10

وٌوجد بالكلٌة نظام لإلرشاد األكادٌمً ، حٌث ٌتم توعٌة الطالب وإعالنهم بهذا 
هٌئة التدرٌس فً  أعضاءالنظام ، وحثهم على المشاركة فٌه ، وفٌه ٌقوم بعض 

الذٌن لدٌهم الرؼبة فً الدخول مجموعة من الطالب  باختٌارالتخصصات المختلفة 
فً هذا النظام ، وتوجٌههم وتكلٌفهم بعمل أبحاث ذات صلة بالمادة العلمٌة ، وٌتم 

البحوث المقدمة عن طرٌق لجنة  أحسنقٌاس فاعلٌة هذا النظام من خالل اختٌار 
 ( .من أعضاء هٌئة التدرٌس ) مرفق تحكٌم مشكلة من عدد

  -) األنشطة الطالبٌة ( : 1/3
 الطالبٌة  األنشطةتمٌز المإسسة فً  1/3/1

ٌوجد بالكلٌة الكثٌر من األنشطة الطالبٌة ، سواء فً المجال الثقافً والرٌاضً 
 والفنً ، وٌتم اإلعالن عن اإلشتراك فً هذه األنشطة للطالب الراؼبٌن فً ذلك .

ل الكلٌة بعقد المسابقات المختلفة فً هذه األنشطة وذلك من خال إدارةوتقوم 
 اللجان المختلفة بإتحاد الطالب بالكلٌة .

وقد حصل بعض الطلبة على مراكز متقدمة فً بعض هذه األنشطة وٌوجد برنامج 
التقدٌر  اتلتقدٌر ومكافؤة المتفوقٌن فٌها حٌث ٌقام حفل لتكرٌمهم ومنحهم شهاد

 والدروع والمكافآت المالٌة ) مرفق( 
  الطالبٌة األنشطة: المشاركة فً  1/3/2

وٌوجد عدد كبٌر من الطالب المشاركٌن فً هذه األنشطة ، حٌث ٌوجد عدد من 
الطالب فً اللجان المختلفة بإتحاد الطالب ، كما ٌقوم باإلشراؾ على كل لجنة من 

رٌس لتوجٌه النصح واإلرشاد عضو على األقل من أعضاء هٌئة التدهذه اللجان 
 وحثهم على ممارسة هذه األنشطة 

 الخرٌجٌن (  : )خدمات 1/4
 اعداد الخرٌجٌن -: 1/4/1
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ٌوجد بعض البرامج بالكلٌة إلعداد الخرٌجٌن لسوق العمل ، مثل مركز تنمٌة 
المهارات ورابطة الخرٌجٌن وٌتم ابرام اتفاقٌات مع المإسسات المجتمعٌة فً 

توفٌر  لالرتقاء بمهارات طالب وخرٌجٌن الكلٌة بما ٌساهم فً مجتمع القلٌوبٌة
كما تم تفعٌل برنامج لقاء التوظٌؾ بعقد اول لقاء  لخرٌجٌنلمناسبة فرص عمل 
 .)مرفق( 13/10/2010بالكلٌة فى 

 : العالقة مع الخرٌجٌن  1/4/2
وتم عمل دلٌل وتوجد قاعدة بٌانات للخرٌجٌن خاصة فً السنتٌن األخٌرتٌن ،

  الجامعً الحالً . بداٌة العام فًللخرٌجٌن 
كلٌة وتعد نواة للتواصل بٌن الكلٌة وخرٌجٌها ، وهذه وتوجد رابطة الخرٌجٌن بال

 .(هذا العام ) مرفق هاإسإنشاالرابطة حدٌثة تم 
  -: رضا الطالب : 1/5

( نمموع مممن 14ورؼممم ان الكلٌممة تقمموم عممن طرٌممق وحممدة الجممودة بممؤكثر مممن )
االستبٌان كل فصل دراسمى لتقٌمٌم الخمدمات والعملٌمة التعلٌمٌمة اال  ان هنماك 

 جال االحاطة باالستطالع رضاء الطالب ومن ذلك القصور فى قصور فى م
الدعم المالً المقدم لهم ، و عن سٌاسة القبولاستبٌانات قٌاس رضاء الطالب 

أو األسالٌب المستخدمة فً التعلٌم الذاتً أو إجراء وفاعلٌة اإلرشاد األكادٌمً 
األنشطة الطالبٌة  تحاد الطالب أو فاعلٌة اتحاد الطالب فً تنفٌذإ إجراءات، أو 
مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً اإلشراؾ على التدرٌب أو النظام المتبع  أو

ووحدة الجودة  فً التعامل مع التعلٌمات  ، وهو ما سٌكون محال لعناٌة الكلٌة
 فً اإلستبٌانات الالحقة .

 
  -المعاٌٌر األكادٌمٌة : -2
 .اسٌة القومٌة أو معاٌٌرها المعتمدة : تطبٌق المإسسة للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌ 2/1
  -: المعاٌٌر األكادٌمٌة المطبقة فً المإسسة : 2/1/1

تبنت المإسسة المعاٌٌر األكادٌمٌة الصمادرة عمن الهٌئمة القومٌمة لضممان جمودة  
تالئمممم   benchmarkوٌجمممرى حالٌممما البحمممث عمممن  (nars) التعلمممٌم واإلعتمممماد

الكلٌة المعاٌٌر االكادٌمٌة القٌاسٌة وذلمك  وتبنتاجراءات إعتمادها  وتتخذالكلٌة 
من خالل تضمنٌنها فى توصٌؾ البرامج الدراسٌة التمى عرضمت للمناقشمة علمى 

  19/1/2010( بتارٌخ 5لكلٌة وتم اعتمادها فى مجلس ) مجلس ا
وقد تم تعدٌل الالئحة لبرنامج اللٌسانس ومشروع الئحة الدراسات العلٌما للعممل 

 مدة .بنظام الساعات المعت
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   -االقسام المختلفة وإعتمادها من مجلس الكلٌة :

 : الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر األكادٌمٌة :  2/1/2
ٌوجد توافق بٌن المعاٌٌر األكادٌمٌة المطبقة ورسالة الكلٌة  الى حمد كبٌمر حٌمث 
تساعد هذه المعاٌٌر على وجود خرٌج قادر على المنافسمة فمى سموق العممل بمما  

 لة الكلٌة . ٌحقق رسا
توجممد الكثٌممر مممن االجممراءات مثممل الدراسممة والمراجعممة الداخلٌممة والخارجٌممة 

 وآلٌات محددة للقٌاس .
 ** مثل عمل  إستبٌانات للطالب 

 ورش عمل بمعرفة وحدة الجودة بالكلٌة للتوعٌة بهذه المعاٌٌرإنشاء ** 
 *وحدة التعلٌم االلكترونى .        
مات مما ٌساهم فمى االرتقماء بمنظم التعلمٌم وقمد تبنمت * انشاء وحدة نظم المعلو 

الورقٌمة المى الكترونٌمة وٌمل المقمررات حالكلٌة فى اطمار الخطمة االسمتراتٌجٌة  ت
   بواقع مقررٌن سنوٌا .

  -** وقد بدأت المإسسة بالفعل فى تطبٌق بعض هذه المعاٌٌر  وذلك من خالل :
 .ورش العمل والندوات -1
 .االستبٌانات المختلفة -2

 دلٌل الطالب والملصقات الجدارٌة. -3

وقد تمم تعمدٌل الالئحمة لبرنمامج اللٌسمانس وكمذا جمارى تقمدٌم مشمروع بتعمدٌل 
 الئحة الدراسات العلٌا للعمل بنظام الساعات المعتمدة .)مرفق(

  -: توافق البرامج التعلٌمٌة مع المعاٌٌر األكادٌمٌة : 2/2
 ج : : المعاٌٌر األكادٌمٌة وتصمٌم البرام 2/2/1
 المإسسة بهذه المعاٌٌر األكادٌمٌة عنمد تصممٌم البمرامج التعلٌمٌمة أخذتوقد  -

سواء برنامج اللٌسانس او برنامج الدراسات العلٌا وكمذا برنمامج الماجسمتٌر 
)دبلومات والدكتوراه ، وقد دلل على ذلك تقرٌر السادة المراجعٌن الخارجٌن 

فممق بممٌن المعمماٌٌر التممى الواضممحة الممى حصممول التوا اإلشممارةوالتممى تضمممنت 
 القٌاسٌة .)مرفق( األكادٌمٌةتبنٌها الكلٌة من تصمٌم برامجها والمعاٌٌر 

  -البرامج التعلٌمٌة / المقررات الدراسٌة : -3
 البرامج التعلٌمٌة وإحتٌاجات المجتمع والتنمٌة : 3/1
 : مالءمة البرامج التعلٌمٌة إلحتٌاجات سوق العمل :  3/1/1
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المفعلة بالمإسسة الى حد كبٌر مع احتٌاجات سموق  امج التعلٌمٌة** تتالئم البر
العمل  حٌث تتضمن تلك البرامج والمقررات موضموعات تسمارع التطمورات فمى 

وممادة حقموق  2008لسنة  96سوق العمل مثل تدرٌس الضرٌبة العقارٌة رقم 
 .  مة االسرة كاالنسان والمحاكم االقتصادٌة ومح

 لتعلٌمٌة استجابة للتؽٌٌر : مرونة البرامج ا 3/1/2
المسممتحدات التشممرٌعٌة واحممدث األحكممام  تتسممم البممرامج التعلٌمٌممة السممتٌعابها -

وممما  المقررات  العلمٌة بما ٌتوافق  مع متطلبمات سموق العمملالقضائٌة فى 
ٌساهم فى ذلك ان المقررات الدراسٌة بالكلٌة تتسم بالمرونة مما ٌسماعد فمى 

الشخصمٌة للمسملمٌن والتشمرٌع ٌعٌة مثل األحموال خال كل التطورات التشرإد
 .  الضرٌبى واإلجراءات القانونٌة

 تصمٌم البرامج التعلٌمٌة :  3/2
 توصٌؾ وتوافق البرامج التعلٌمٌة مع رسالة وؼاٌات المإسسة :  3/2/1

توصمٌفا واضمحا وقمد تمم اعتمماد هما ممن الدراسٌة   للبرامج ** تم عمل توصٌؾ
 ة ومجلس الكلٌة ومعلنة من خالل مطبوعات وحدة الجودةمجلس االقسام العلمٌ

تتوافمق البممرامج التعلٌمٌمة التممى تمم تصمممٌمها الممى حمد كبٌممر ممع رسممالة وؼاٌممات 
وذلممك مممن خممالل اعممداد بمماحثٌن متمٌممزٌن وكممذلك مممن خممالل  المإسسممة التعلٌمٌممة

خمرٌجٌن مإهمل للعممل فمى سموق العمممل والتمى تتضممن مهمارات ذهنٌمة وعملٌممة 
خممالل الخممرٌجٌن متمٌممزٌن علممى مسممتوى الجمهورٌممة وحصمملوا علممى وذلممك مممن 

 .  جوائز تشجٌعٌة من رئٌس الجمهورٌة
كما ان لهذه البرامج ؼاٌات واضحة ومحددة مثل ربط الخرٌج بمالمجتمع وتلبٌمة 
حاجمممات المجتممممع المحمممٌط ممممن خمممالل المإسسمممة التعلٌمٌمممة مثمممل التمممى تتنممماول 

 التشرٌعات البٌئٌة.
 علم المستهدفة من البرنامج : مخرجات الت 3/2/2

تكمممون المخرجمممات المسمممتهدفة متوافقمممة ممممع البمممرامج  أنوتحمممرص الكلٌمممة علمممى     
الدراسٌة وذلك من خالل المقررات الدراسٌة التى ٌتم التركٌز فى اؼلبهما علمى تنمٌمة 

والعملٌممة مثممل فممى مجممال االسممتنباط والتفكٌممر القممانونى ) مقممررات المهممارات الذهنٌممة 
جال التنظٌم والفكمر االدارى )مقمررات مقة ، القانون الجنائى ، ..........( واصول الف

القانون العام ( . وتعانى الكلٌة من قصور فى مٌدان اشراك االطمراؾ المسمتفٌدة ممن 
المجتمع المدنً فى تصممٌم تطموٌر برامجهما التعلٌمٌمة وممع ذلمك فمإن عملٌمة التقٌمٌم 

مجموعمة ممن االسمتبٌانات ؼرضمها المباشمر الذاتً التً تتم كل فصل دراسمى تشممل 
اسمممتطالع اراء الطمممالب بمرحلمممة اللٌسمممانس والدراسمممات العلٌممما فمممى بمممرامج الكلٌمممة 

 ومقرراتها .
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 مستوى تقدم البرامج الدراسٌة :  3/2/3
 -:متوسط نسبة النجاح فً الفرق الدراسٌة خالل السنوات الخمس الماضٌة  (1

 رابعة              ثانً            ثالثة      أولى   
84.5        % 90         %      86.5  %   87.4%          

2008/2009 
 84.05%  84.05  %     93.35%            83%             

2007/2008 
 76.3%  86.03%    85%        72.03%          2006/2007 

84.5        %83.3     %   86.02%    65%             
2005/2006 
85.25%  82.45%     82%          60%                
2004/2005 

 وٌمكن تفسٌر نسبة النجاح المرتفعه باآلتً : 
المسممممتوى المرتفممممع ألعضمممماء هٌئممممة التممممدرٌس وتمكممممنهم مممممن توصممممٌل  -1

 .المعلومات للطالب 
  .المستوى المتمٌز للمإلفات العلمٌة التً تدرس علٌها الطالب -2

نظام اإلمتحان الذي من شؤنه إمكان تقٌٌم الطالب على أسمس  التوازن فً -3
  .موضوعٌة

 .لجان الممتحنٌن تفعٌلتطبٌق قواعد الرأفة و -4

  -مراجعة وتحدٌث البرامج والمقررات الدراسٌة : 3/3
 إجراءات المراجعة :  3/3/1

ونظرا لحداثة التوصٌؾ للبرامج التعلٌمٌة بالكلٌة حٌث لم ٌمضى على اعتمادها 

مٌا اكثر من عام فإنه لمم ٌمتم مرجعمة تلمك البمرامج ومناقشمتها علمى مسمتوى رس

االقسام العلمٌة ومجلس الكلٌة اال انه من جهة اخرى فإن االقسام العلمٌمة تقموم 

التمى ٌمتم تدرٌسمها جعة وإعداد المحتوى العلمى للمقررات اكل فصل دراسى بمر

  -ومن ذلك المرجعات التالٌة: فى كل فصل

 11/6/2007قانون التجاري بتارٌــــــــــــــــــــــخ   قسم ال -1

     25/2/2007قسم قانون المرافعات بتارٌــــــــــــــــــــــخ     -2

 10/3/2007قسم القانون الدولً الخاص بتارٌــــــــــــــخ   -3
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 28/2/2007قسم فلسفة القانون وتارٌخه بتارٌــــــــــــخ   -4

 10/3/2007ة اإلسالمٌة بتارٌـــــــــــــــــــخ  قسم الشرٌع -5

 10/3/2007قسم القانون الجنائً بتارٌـــــــــــــــــــــــــخ    -6

 22/11/2006قسم القانون العام بتارٌــــــــــــــــــــــــــــــخ  -7

 10/3/2007قسم القانون الدولً العام بتارٌــــــــــــــــخ   -8

 12/6/2007قانون التجاري بتارٌـــــــــــــــــــــــــخ  قسم ال -9

 22/3/2007قسم المالٌة العامة  بتارٌـــــــــــــــــــــــــــخ    -10

ومممما ٌممذكر فإنممه حتممى تممارٌخ بإعممداد هممذه الدراسممة تكممون وحممدة الجممودة بالكلٌممة 

فضال عن قامت بتقٌٌم المقررات الدراسٌة من جهة مضمونها وطرٌقة تدرٌسها 

تقٌٌم المحاضر نفسه مرتٌن ، احداهما فى الفصل الدراسى االول العام الجمامعى 

والثانى فى نفس العام الجامعى وقد تمم تحلٌمل االسمتبٌانات التمى  2009/2010

اجرٌت واستخالص نتائجهما فٌمما ٌتعلمق بتطموٌر المقمررات الدراسمٌة ممن خمالل 

ن تتم مراجعة المقررات الدراسٌة مجلس الكلٌة . ومن جهة ثالثة فإنة ٌفترض ا

علممى نتممائج  ا  عتمممادإسممنوٌا مممن خممالل تقممارٌر المقممررات ، وهممو ممما تممم بالفعممل 

 (.2009/2010امتحانات العام الجامعى )

 اإلستفادة من المراجعة فً التحدٌث والتطوٌر ؟  3/3/2
ا ٌتبٌن من التقرٌر السنوى للبرامج والمقررات نقاط القوة والضعؾ فٌها تمهٌمد

 للتطوٌر والتحدٌث الالزم لها . 
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 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة للتعلم :  -4

 استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم :  4/1
 توافر استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم :  4/1/1

ذلمك فمى مجموعمة ممن  ضمحتوجد استراتٌجٌة للتعلٌم والمتعلم فمى المإسسمة وٌت
 السٌاسات والنظم والبرامج :

سة عامة للكلٌة فى مجال التعلم والمقمرارات الدراسمٌة تتضممن مبمادىء سٌا  -
 تنظٌم مسائل التدرٌس وضوابط المقررات .)مرفق(

نظام لتدرٌب طالب وخرٌجى الكلٌة تتضمن مجموعة ممن البمرامج ممن بٌنهما  -
 هبرنامج تنمٌة المهارات )مفعل( وبرنامج المحكمة االفتراضٌة )جارى تفعٌلم

.) 

ساتذه المشماركٌن فمى ألحد اأرشاد االكادٌمً بمقتضاه ٌقوم إللبرنامج معتمد  -
البرنامج باالشراؾ على مجموعة ممن الطمالب بؽمرض إرشمادهم دراسمٌا ممع 

ن تطبٌق البرنامج المذكور ٌحتاج الى تطوٌر للمتخلص ممن العٌموب أمالحظة 
رشماد إلفى طرٌقها لتفعٌمل ا أن وحدة الجودةٌضا مالحظة أالتى ظهرت فٌه و

 كترونى إعتماد على المنتدٌات المعتمدة من الكلٌة .اللا

سماس للمقمررات الدراسمٌة علمى المرؼم ممن انمه قمد ألثبات المحتوى العلممى ا -
 كثر من محاضر كل عام .أعل تدرٌسه  بٌتعاق

وهذه النظم والبرامج جمٌعها معتمدة من مجلس الكلٌة )مرفمق( ومعلنمة ممن  -
وحدة ودلٌل الطالب وكذلك لوحات خالل مطبوعات وحدة الجودة منها نشر ال

االعالنات . وقد شارك الطمالب والخرٌجمون فمى مناقشمة واعمداد بعضمها ممن 
 ستبٌانات وورش العمل .إلخالل بعض ا

 أنماط التعلم :  4/1/2
توجممد انممماط ؼٌممر تقلٌدٌممة للممتعلم مثممل تكلٌممؾ الطممالب بممؤجراء بحمموث قانونٌممة 

ن أتضح من ذلمك ٌحاكم وجلساتها ( وومناقشة القضاٌا والرحالت التعلٌمٌة )الم
تطبٌقات التعلٌم ؼٌر التقلٌدى فى الكلٌة ال زالت محدودة ولمذا فإنهما تمثمل عائقما  

همهما مهمارات أمام تحقٌق بعمض المخرجمات المسمتهدفة للبمرامج والمقمررات وأ
 االبتكار والبحث .

 المراجعة الدورٌة الستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم  4/1/3
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 و التعلٌم والتعلم دورٌا فمً ضموء نتمائج اإلمتحانمات إستراتٌجٌةتتم مراجعة  -
بعض و هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم أعضاءو ستقصاء الموجه للطالبإلنتائج ا

 . دراسًالمستفٌدة فى المجتمع المدنى وذلك كل فصل  األطراؾ

وٌممتم تحلٌممل هممذه االسممتبٌانات واسممتخالص نتائجهمما ومناقشممتها فممى مجلممس  -
دة منهممما فٌممما ٌخممص نظمممم التطمموٌر للتعلممٌم فمممى الكلٌممة مثمممل سممتفاإلالكلٌممة ل

إلممى  العلمٌممة  األقسممام وتوجٌممهبالكلٌممة  االلكترونممًاسممتحداث وحممدة للتعلممٌم 
 العناٌة بالطابع العلمً والقضاٌا عند إعداد المقررات الدراسٌة

 -الممارسات الفعلٌة للتعلٌم والتعلم : 4/2
  -مصادر التعلم الذاتً : 4/2/1
بعض المقررات الدراسٌة على مجاالت التعلمٌم المذاتى بطرٌقمة ؼٌمر  وتحتوى -

 مباشممرة وذلممك عممن طرٌممق تشممجٌع الطالممب علممى البحممث الممذاتى واسممتعمال
صمول الفقمة وممادة أالمنطق القانونى ومن ذلك مقرر مادة القانون الجنمائى و

الموارٌث ومادة تارٌخ القانون وهناك جهود للتوسع فى طرق التعلٌم المذاتى 
لكترونٌما والتواصمل بمٌن االسماتذة والطمالب إوذلك من خالل بث المحاضرات 

  رشاد االكادٌمٌى.إللكترونى لنظام اإلعبر النت والتطبٌق ا
 سٌاسات المإسسة فً التعامل مع مشكالت التعلٌم :  4/2/2
وممن بمٌن همذه المشمكالت مما  . توجد العدٌد ممن المشمكالت التعلٌمٌمة بالكلٌمة -

العددٌممة الزائممدة للطممالب / ضممعؾ الممموارد / نقممص أو زٌممادة  ٌلممً : الكثافممة
 هٌئة التدرٌس / ضعؾ حضور الطالب / أخرى . أعضاء

لمممى إ* بالنسممبة لمشمممكالت الكثافممة العددٌمممة الزائمممدة للطممالب تمممم تقسممٌم الطمممالب 
 طالب . 300مجموعات كل مجموعة ال تزٌد عن 

اختٌممار  المممواد ذات ة الممدروس الخصوصممٌة ، قامممت الكلٌممة ب* بالنسممبة لمشممكل
الصممعوبة الخاصممة وقممررت أن تكممون هممً المممواد التممً تخصممص لهمما التمرٌنممات 
العملٌة لزٌادة استٌعاب الطالب لها والقضاء على ظماهرة المدروس الخصوصمٌة 

 بالنسبه لها .
الكلٌمة لتوزٌمع * وبالنسبة لمشكلة الكتاب الجامعً ، افتتحت الكلٌمة منفمذا داخمل 

ٌضمما أسممعار مخفضممة ، كممما أن الجامعممة تممدعم ؤالطممالب ب الكتمماب الجممامعً علممى
 الكتاب الجامعً عن طرٌق الدعم المالً للطالب .

هٌئمة التمدرٌس ، ال تسممح الكلٌمة بإنتمداب  أعضماء* وبالنسبة لمشمكلة انتمدابات 
هٌئمة التممدرٌس إال فمً حممدود ٌموم واحممد اسمبوعٌا وبممما ال ٌتعمارض مممع  أعضماء

 دب فً الكلٌة إدارٌا أو تدرٌسٌا عمل عضو هٌئة التدرٌس المنت
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للتؽلمب علمى مشمكلة ضمعؾ المموارد فمإن  -* وبالنسبة لمشكلة ضعؾ المموارد :
 ،وكمذلكالكلٌة قامت بإنشاء  مركز تنمٌة المهارات ؼاٌتمه زٌمادة المموارد للكلٌمة 

 مركز التحكٌم واالستشارات القانونٌة . 
خطمة   قامت بوضمعلكلٌة ا هٌئة التدرٌس فإن أعضاءلمشكلة نقص * وبالنسبة 
 س ، للتؽلب على هذه المشكلة هٌئة التدرٌ أعضاءٌن معاونى ٌخمسٌة  لتع

هٌئة التدرٌس  فى االقسمام الشماؼرة  أعضاءوالكلٌة بصدد اإلعالن عن تعٌٌن   
. 

 وبالنسبة لمشكلة ضعؾ حضور الطالب :
 ٌة للكلٌةقامت الكلٌة بتعدٌل الالئحة  الداخل

% ممن المجمموع 25لشفوى بها مقمرر لمه درجمات بنسمبة بوضع نظام إمتحان ا
 الكلى  لدرجات المادة مما ٌساعد على جذب الطالب لحضور المحاضرات . 

 برامج التدريب الميداني للطالب :  4/3

 برامج التدرٌب المٌدانً :  4/3/1
  معتمدة للتدرٌب المٌدانً للطالب ٌوجد بالمإسسة برامج ال -
وفقممما لمخرجمممات المممتعلم  البمممرامج التدرٌبٌمممة ٌمممتم تصممممٌم وتوصمممٌؾ همممذهال -

  المستهدفة 
  -تقوٌم التدرٌب المٌدانً : 4/3/2
  .نتائج التدرٌب المٌدانً للطالب  ٌوجد نظام معتمد لتقوٌمال -
  .تقوٌم التدرٌب المٌدانً للطالب  تشارك الجهات القائمة بالتدرٌب فًال -
 تقوٌم الطالب :  4/4
 .أسالٌب تقوٌم الطالب  4/4/1

المختلفمممة ممممن  متحانمممات قٌممماس المسمممتوٌاتإلاؼلمممب أ تصممممٌم ٌراعمممى فمممى 
 . التى تقٌس  هذه المهارات  من خالل  وضع االسئلةالمهارات 

 إلى حد المعلنة للطالب وافق أسالٌب تقوٌم الطالب مع محتوى المقررات تت 
سمئلة لممادة أسمتاذ كمل ممادة بمحتموى العلممى عمن وضمع أ، وحٌث ٌلتزم كبٌر
  .لما تضمنة السٌاسة العامة للتعلٌم والمقررات الدراسٌة بالكلٌة وفقا 

 تتصؾ دون التقوٌم المستمرحتى اآلن ٌتم االعتماد على التقوٌم النهائً و** 
متحمان إتمم تقموٌم الطمالب عمن طرٌمق بمالتنوع حٌمث أسالٌب تقوٌم الطمالب 
 تحرٌري وآخر شفهً 

 نظام الممتحنٌن :  4/4/2
عمن النسمب المعتماد عنمد تمدنى نسمب النجماح .  ان الممتحنٌناستخدام لج وٌتم**

إقمرار درجمات الممتحنمٌن قبمل فمض سمرٌة  أهمهمامحمدودة  إجمراءاتوذلك وفق 
 .اللجان
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 أعضمماءتحنٌن الخممارجٌن وذلممك للتؽلممب علممى الممنقص فممى وٌممتم االسممتعانة بممالمم 
م المعٌممار الخممامس وٌشممترط فممٌه فممًبٌانممه  سممٌؤتًهٌئممة التممدرٌس بالكلٌممة كممما 

 . زمةلالاوالخبرة  العلمًالتخصص 
 
 
 
 مراجعة وتحلٌل نتائج تقوٌم الطالب :  4/4/3

 تقمموٌم لتحسممٌن مسممتواهم األكممادٌمً تممتم التؽذٌممة الراجعممة للطممالب حممول نتممائج ال
،وكمذا وفقا لنظام التظلمات القائم التى ٌمتظلم بهما الطالمب  فمى النتمائج المختلفمة 

متحانممات ومحتواهمما اإلطالع رأى الطممالب حممول سممتإباالسممتبٌانات التممى ٌممتم فبهمما 
 .وطرق وضعها ونتائجها وذلك كل فصل دراسى

كمممما ٌمممتم مراجعمممة وتحلٌمممل نتمممائج تقممموٌم الطمممالب ممممن خمممالل تقمممارٌر البمممرامج 
 .(2010-2009) الجامعًوالمقررات وهو ما تم تطبٌقا على امتحانات العام 

حٌة فى ضموء مراجعمة ورؼم القصور فى ما ٌتخذ من قرارات وإجراءات تصحٌ
سمماتذه ألالنتممائج إال انممه قممد تتخممذ بعممض اإلجممراءات ومنهمما التنبٌممه علممى بعممض ا

بضممرورة االنتظممام فممى محاضممراتهم وذلممك بخطابممات موجهممة مممن السممٌد األسممتاذ 
 .الدكتور /عمٌد الكلٌة 

متحان الفصل الدراسً األول على الطالب لتحسٌن إٌتم إعالن نتٌجة  وكذلك *  
 الفصل الدراسً الثانً . مستواهم فً

 .جعة وتحلٌل نتائج تقوٌم الطالب تتم مرا ال -
 .ٌتم اتخاذ قرارات وإجراءات تصحٌحٌة فً ضوء مراجعة النتائج  ال -
 
  -التسهٌالت المتاحة للتعلٌم والتعلم : 4/5
  -المكتبة : 4/5/1
  تبة لتقدٌم خدمة اإلطالع للطالب تكفً المساحة المتاحة للمك ال -
الجٌممدة للمتممرددٌن علممى  وافر التجهٌممزات المادٌممة الالزمممة لتقممدٌم الخدمممةتتمموال  

همزة حاسمب أج( 2وعدد)/واحدة )ماكٌنات تصوٌر إذا توجد على نحو كافى المكتبة
 آلً/حوامل وأرفؾ للمراجع /وال توجد خدمة االنترنت (

دورٌمممات الكترونٌمممة  فمممى كنولوجٌممما المعلوممممات ) اإلنترنمممت / اشمممتراكت أمممماو -
ؼٌر موجودة كتب إلكترونٌة .... الخ ( المستخدمة فً المكتبة وة / متخصص
 المستهدفة. للفئات
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وتحتاج الى فرٌمق ممن  هلة من العاملٌن فً المكتبةالكوادر المإٌوجد نقص فً 
خطمة االسمتراتٌجٌة تعٌمٌن عمدد المتخصصٌن ممن همذه الكموادر ، وتمم تضممٌن ال

   كافى من المظفٌن المتخصصٌن فى المكتبة
تتنوع المراجع والدورٌات العربٌة كما أنها حدٌثة الى حد كبٌر ، بٌنما تعمانً و*

 .المكتبة من نقص فً المراجع والدورٌات األجنبٌة 
متوسط نسبة المسمتفٌدٌن ممن خمدمات المكتبمة إلمى العمدد اإلجممالً ) طمالب /  -

 الهٌئة المعاونة ( : أعضاءدرٌس / هٌئة الت أعضاء
 %  25رحلة اللٌسانس اقل من * بالنسبة لطالب م  
 %  75* بالنسبة لطالب الدراسات العلٌا   
 % 80 الهٌئة المعاونة   عضاءبة أل* بالنس  
  اك سجالت للمترددٌن على المكتبة هنو 

عممن طرٌممق  بممة ٌممتم قٌمماس مسممتوى رضمما المسممتفٌدٌن مممن خممدمات المكتو
   تقٌٌم الخدمات التعلٌمٌة الذي ٌتم كل فصل دراسً استبٌان

  -قاعات الدراسة والمعامل : 4/5/2
وتحتاج  لٌست كافٌة هذه المساعدات ٌتوافر فقط معامل الحاسب اآللى و **  -

  للتحدٌث المستمر فى البرامج
 ألعممدادإلممى حممد ممما  مممةمالئالفصممول الدراسممٌة مسمماحة قاعممات المحاضممرات و و

د تطبٌق نظام بع مالئمة  الى حد مامساحات المعامل مع أعداد الطالب والطالب 
التسمهٌالت الالزممة لممارسمة و المجموعات الدراسٌة والٌوم الدراسى الطوٌمل. 

) مثممال ذلممك  .العملٌممة التعلٌمٌممة فممً قاعممات المحاضممرات والفصممول الدراسممٌة 
وسائل اإلٌضاح / الوسائط السمعٌة / وسائل اإلضاءة والتهوٌة / وما شابه ذلك 

  معقول.( متوافرة إلى حد 
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 )5( أعضبء هيئت التدريش
كفاية أعضاء ىيئة التدريس /الييئة المعاونة: 3/1  
: أعضاء ىيئة التدريس 3/1/1  

بخصوص نسبة أعضاء ىيئة التدريس فإنيا التتفق حاليا مع  -
المعدالت المعترف بيا وفقا لمعايير الجودة ونظرا الن النسبة 

 في مرحمة الميسانس ونسبة 241:1 تقريبا الحالية والتي تعادل
ومن المنتظر ان تنخفض النسبة بالنظر  في الدراسات العميا 24:1

الى توقع انخفاض عدد طالب االنتظام المقبولين من مكتب 
 تقريبا  111:1التنسيق لتصاللى 

ويتم إتخاذ إجراءات لمتعامل مع العجز سواء بالنسبة العباء  -
نصاب اإلشراف العممي التدريس كل فصل دراسى اوبالنسبة لتحديد 

لكل عضو عمى الرسائل العممية وفقا لموائح الجامعية  عن طريق 
ندب أعضاء ىيئة تدريس من الكميات المناظرة في التخصصات 
المطموبة  كما تم وضع خطو خمسيو لتعيين معيدين روعي فييا 

، وفيما يتعمق باإلشراف سد حاجة األقسام من التخصصات العممية 
االشراف المشترك ونظام المشرف  العممى فإنو يتم االستعانة بنظام

الخارجى عمى رسائل الدكتوراه كما سيأتى الحديث عنو فى معيار 
    البحث العممى .

لعضو ىيئة التدريس  العمميالتخصص ويتم مراعاة المالئمة بين  -
لممقررات التى يشارك فى تدريسيا حيث يتولى أعضاء ىيئة تدريس 
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وال يجوز لمعضو  ،تدريسيا متخصصون فى المقررات التى يقومون ب
 تدريس مادة خارج تخصصو 

   أعضاء الييئة المعاونة : 5/1/2

ال تتفق نسبة أعضاء الييئة المعاونة من المعيدين والمدرسين 
المساعدين مع احتياجات الخطة التعميمية ويوجد عجز فى عدد أعضاء 

 الييئة المعاونة نظرا اللتحاقيم بالييئات القضائية .
( فى اطار الخطة  0111/0113وضع خطة خمسية)وقد تم 

االستراتيجية لمكمية لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين فى كافة 
)مرفق( . التخصصات  

 
تعيين أعضاء ىيئة التدريس/ الييئة المعاونة: 3/0  
قواعد و إجراءات التعيين : 3/0/1  

مكمية يتم التعين فى مختمف التخصصات طبقا لالحتياجات الفعمية ل -
 عمى طمب األقسام العممية  ووفقا لمخطة اإلستراتيجية )مرفق( بناءً 

القانونية المنصوص عمييا فى  واإلجراءاتويتم التعين وفقا لمقواعد  -
الطالب التكميف الذي يطبق باالعتماد عمى نظام القانون وذلك 

 تين  .يأحداث دفعتين دراساألوائل في 
يئة التدريس :تنمية قدرات وميارات أعضاء ى 3/1  

خطة التدريب 3/1/1  
مية )مرفق( فعحتياجات الاالتوجد بالكمية خطة معتمدة لمتدريب عمى    

بإدارةخطة الجامعة والتى تعقد  طارإويتم تنفيذ برامج تدريبية فى   
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icdl    الجامعة ومنيا دورات 
 

عدد محدد من شيادات كما يمتزم أعضاء الييئة المعاونة بالحصول عمى   

.Fldp  التدريب فى اطار مشروع 
المغات إلحدى المستوى المغوي المطموب بالنسبة والحصول عمى  

. فى الدكتوراه األجنبية كشرط لمتسجيل  
    تعقد التى عملالمدورات وورش لكما تقوم الكمية بإيفاد معاوني الييئة 

ومشروع البوابة االلكترونية .   Mis بالجامعو ،في مجاالت الجوده و 
 

التدريب:م يتنفيذ وتقي 3/1/0  
سواء من األعضاء أو الييئة  بوجو عامونسبة المتدربين سنويا متدنية -
م ي( وال توجد حاليا آلية لتقي%تقريبا11المعاونة حيث تبمغ النسبة ) 

مردود التدريب سواء ذلك الذي يتم داخل الكمية  أو خارجيا لحداثة 
يم في ىذا المجال لحداثة وضعف آليات التقي ،الخطط التدريبية بالكمية

 عيد الكمية بنظام الجودة .
 

:م أداء أعضاء ىيئة التدريس/ الييئة المعاونةيتقي  3/2  
م األداء :يإجراءات تقي و معايير  3/2/1  
م أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة  فى يتستند المؤسسة فى تقي 

المحاضرات و االنتظام في األنشطة التعميمية و الخطة البحثية لمكمية 
الجودة . أنشطةالمشاركة فى و متحانات  ، إلوا  

 إدارةم أعضاء ىيئة التدريس من خالل يالموثقة لتقي اإلجراءاتيتم اتخاذ 
ستبيانات التى إلوكذلك من خالل ا ،أعضاء ىيئة التدريس ألداءالكمية  
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م المحاضر والمقرر يتجرييا وحدة الجودة بالكمية  كل فصل دراسي لتقي
متحان ويتم  تحميل االستبيانات إحصائيا واستخالص إلي واالدراس

)مرفق ( ويعتمد عمى تمك النتائج في مناقشة أوضاع ىيئة  .نتائجيا
قتراحات عن طريق االستبيانات التي تجرى كل فصل إلالتدريس وتقديم ا

.دراسي   
 

ألعضاء ىيئة التدريس / الييئة المعاونة : الوظيفيالرضاء  3/3  
ىيئة التدريس أعضاء 3/3/1  
مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة يم لتقي متكامل يوجد حاليا نظام ال

وبعض  م ذلك األمر أيضا  من خالل المقابالتيالتدريس ، ولكن يتم تقي
  االستبيانات.)مرفق(

أعضاء الييئة المعاونة : 3/3/0  
 يوجد قصور في تقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء الييئة المعاونة -

ستبيانات والمقابالت ويعد اإلقبال المتزايد من الييئة إلوذلك لعدم كفاية ا
 الوظيفيالمعاونة لمعمل بالييئات القضائية مؤشرا عمى عدم رضائيم 

 ألسباب مادية 
 
 
 
 ( البحث العلمي واالنشطت العلميت االخري : 6

 خطت البحث العلمي :  -: 6/1
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 : تىافر خطط البحث العلمي :  6/1/1
    .17/4/2010خ ( بتار8ٌتوجد خطة بحثٌة للكلٌة معتمدة من مجلس الكلٌة رقم ) *

 ) مرفق(
* وتم إرسال هذه الخطط البحثٌة للجامعة إلعتمادها فً إطار قٌام الجامعة بإعداد 

 ) مرفق (  .خطتها البحثٌة
* وفً ضوء الخطة البحثٌة للكلٌة قامت األقسام العلمٌة بإعداد خططها البحثٌة 

 السنوٌة بما ٌتوافق مع خطة الكلٌة .

 : التزام األقسام العلمٌة بتنفٌذ خطة المإسسة للبحث العلمً -: 6/1/2
 2015-2010( محورا رئٌسٌا عن الفترة من 15* تتضمن الخطه البحثٌة للكلٌة )

وقد تم إعداد أبحاث وتسجٌل رسائل دكتوراه وماجستٌر فً معظم تلك المحاور سواء 
اث الترقٌة لألعضاء والمإتمرات العلمٌة واألبحاث المنشورة فً المجلة من خالل أبح

 ) مرفق (  .العلمٌة واألطروحات المسجلة لدى الدراسات العلٌا

 كفبءة العمليت البحثيت : -/ :6/2
 : مؤشراث الكفبءة :  6/2/1

  ًوتبلػ نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس والمعاونٌن المشاركٌن فً البحث العلم
65. % 

 وتوجد قاعدة بٌانات  1:  8.5تبلػ نسبة عدد األبحاث المنشورة محلٌا ودولٌا و
 للبحوث العلمٌة بالكلٌة من خالل البوابة األلكترونٌة للجامعة ) مرفق ( .

 نً اوٌعانً البحث العلمً بالكلٌة قصور فً مجال األبحاث العلمٌة المشتركة وتع
واهر والمشكالت اإلجتماعٌة وأبحاث أنشطة البحث العلمً بالكلٌة برصد وتحلٌل الظ

التنمٌة اإلجتماعٌة وخدمة البٌئة ، ومن ذلك األبحاث واألطروحات التً تتم على 
مستوى أقسام الشرٌعة اإلسالمٌة واإلقتصاد والمدنً والمرافعات والجنائً 

والتجاري والدولً الخاص بالكلٌة ، وكذلك الموضوعات التً ٌتم إختٌارها لتكون 
حث فً المجلة العلمٌة نصؾ سنوٌة والمإتمر العلمً السنوي للكلٌة كما محال للب

 ٌتضح من قاعدة البٌانات المرفقة .

  وتتمٌز الكلٌة بوجود عدد من أعضاء هٌئة التدرٌس سبق حصولهم على جوائز
 ) مرفق ( .الدولة والجامعة

 تشجيع وحتفيز البحث العلمي :  -: 6/2/2 
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ن العلمً بٌن األقسام العلمٌة فً مجال اإلشراؾ وتنتهج الكلٌة أسلوب التعاو
 .)مرفق(ى رسائل الماجستٌر والدكتوراه المشترك عل

 : وتقوم الكلٌة بدعم الباحثٌن من خالل الوسائل التالٌة-  

 اإلستفادة من الخدمات البحثٌة التً توفرها البوابة اإللكترونٌة للجامعة  -
 لكترونٌة للجامعة نشر ملخص األبحاث العلمٌة على البوابة اإل -

 نشر األبحاث العلمٌة فً المجلة العلمٌة المحكمة للكلٌة  -

اإلستعانة باألساتذة من خارج الكلٌة لإلشراؾ على الرسائل العلمٌة فً األقسام  -
 التً تخلو من األساتذة ) مرفق( 

 تٌسٌر حصول الباحثٌن على البعثات العلمٌة والمهام والمنح العلمٌة  -

 تباعا بؤحدث الموسوعات والدورٌات القانونٌة المتخصصة تزوٌد المكتبة  -

 تشجٌع الباحثٌن على اإلشتراك فً المإتمرات العلمٌة بالكلٌة  -

 تحمل الجامعة لجانب من التكلفة للسفر فً المإتمرات العلمٌة الدولٌة  -

تفعٌل نظام التفرغ لمعاونً هٌئة التدرٌس بنظام البعثات الداخلٌة وإضافة الى  -
بحث العلمً التً من شؤنها تشجٌع ال تفاقٌاتإلاتهتم الكلٌة بعقد ما سبق 

  -والمشروعات البحثٌة المشتركة ومن ذلك :

 تفاقٌة التعاون مع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ) وتهتم بالبحوث القانونٌة فً مجال إ
 النشاط الرٌاضً مثل إصابات المالعب وؼٌرها وعقود اإلشراؾ ( 

 اب ) وتتضمن بندا بخصوص التعاون بٌن بعض األقسام مع كلٌة اآلد االتفاقٌة
العلمٌة وأهمها قسم التارٌخ فً كلٌة اآلداب وقسم فلسفة القانون وتارٌخه بكلٌة 

 الحقوق ( 

 التفاق مع كلٌة الزراعة ) وتتضمن بندا بخصوص البحث العلمً والنشاط العلمً إ
 فً مجال تبسٌط المعارؾ القانونٌة العلمٌة ( .

 فاقٌة مع المإسسة المصرٌة للتعاون القانونً ) وتتضمن بنود تمشروع إ
مرفق  –بخصوص دعم وتموٌل البحث والنشر العلمً اإللكترونً والورقً ( 

–  

 .ومن ضمن برامج الكلٌة لتنمٌة مهارات البحث لدى معاونً هٌئة التدرٌس 
التدرٌب على مهارة إعداد البحوث العلمٌة من خالل قاعات البحث فً  -

 ومات الدراسات العلٌا .دبل
تً تعقد بالجامعة تكلٌفهم للحصول على دورات تنمٌة قدراتهم البحثٌة ال -

 ة أحد شروط ترقٌتهم فً الدرجات الوظٌفٌة .باوالتً تعد بمث
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تكلٌفهم بإعداد ملخص ) سٌمٌنار ( عن الرسائل العلمٌة كشرط لتسجٌلها  -
 وذلك للوقوؾ على استعدادهم البحثً والعلمً .

ٌة مهارات البحث العلمً والتدرٌس من خالل تكلٌفهم بتدرٌس مادة تنم -
 التمرٌنات العملٌة بالكلٌة .

 مسبهمت البحث العلمي يف دعم وتعزيز العمليت التعليميت : -: 6/2/3
تعد األبحاث العلمٌة بالكلٌة رافدا رئٌسا لتطوٌر المقررات الدراسٌة ألنها تمدها 

المعاصرة والحلول المقدمة للمشاكل  واالقتصادٌةة بالتطورات التشرٌعٌة والقضائٌ
ال والظواهر اإلجتماعٌة وٌساهم هذا اإلتجاه فً اإلرتقاء بمهارة خرٌجً الكلٌة فً مج

 للتوافق مع سوق العمل . همالعمل القانونً بما ٌإهل
وتحرص الكلٌة على مشاركة طالبها وخرٌجٌها والباحثٌن الواعدٌن على المشاركة فً 

تها وندواتها العلمٌة سواء بتقدٌم أوراق العمل البحثٌة أو بتوزٌع بعض المهام مإتمرا
 التنظٌمٌة ) مرفق ( 

ولدى الكلٌة ووحدة الجودة بها برامج لتشجٌع طالبها على اإلشتراك فً األبحاث 
العلمٌة وذلك من خالل برنامج اإلرشاد األكادٌمً أو من خالل تكلٌؾ الطالب بإعداد 

امج الدراسات المواد الدراسٌة سواء فً برنامج اللٌسانس أو برنبحوث فً بعض 
 .( العلٌا ) مرفق

 متىيل البحث العلمي :  6/3
 مصبدر متىيل البحث العلمي -: 6/3/1

جال فً موازنة وٌتم تموٌل البحث العلمً باإلعتماد على المبالػ المخصصة فً هذا الم
 :الجامعة 
 .مكتبة المضافة للراتب البدالت الخاصة بالبحث العلمً وال -
 .تموٌل الجامعة للبعثات والمهام العلمٌة  -

تحمل الجامعة لجانب من نفقات السفر للمشاركة فً المإتمرات العلمٌة   -
 .بالخارج 

 .الحوافر المقدمة من الجامعة لتشجٌع النشر بالدورٌات األجنبٌة   -

 مساهمة الجامعة فً المشروعات التنافسٌة .  -
لك تقدم محافظة القلٌوبٌة بدعم المإتمر العلمً السنوي للكلٌة وذلك وباإلضافة إلى ذ

، وفٌما ٌتعلق بالتموٌل الذاتً فإن الكلٌة تسعى  ،بتحمل الجانب األكبر من نفقاته 
 -للبحث عن مصادر تموٌل للبحث والنشر العلمً من خالل :
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االتحاد العربى إتفاقٌات التعاون مع بعض الهٌئات فى مجال التدرٌب ومنها    -    
للتدرٌب وفرع منظمة بست اورا الكندٌة فى بنها . فقد حققت للوحدة بعض 

  الموارد المالٌة فى الشهور االولى للتطبٌق .)مرفق( 
اإلتفاقٌة مع المإسسة المصرٌة  مشروع اتفاقٌات التعاون العلمً ) ومن ذلك -

 للتعاون القانونً ( 
لتموٌل البحث العلمً بالكلٌة ) أول  اإلعداد إلنشاء وقؾ علمً بخصوص رٌعها -

(  9فقة علٌة فى مجلس الكلٌة رقم ) وقد تمت الموا وقؾ علمً فً جامعة بنها ( 
 . 2010/   5/  23بتارٌخ 

 قيبس عىائد البحث العلمي :   -: 6/3/2
لدى الكلٌة عدة وسائل لقٌاس وتقٌٌم عائد الدعم المالً المخصص للبحث العلمً منها 

:-  
  وإنتظام الدعم المالً المقدم من الجهات المانحة والممولة ومن ذلك دورٌة  -

 الدعم المنتظم من محافظة القلٌوبٌة للمإتمرات العلمٌة للكلٌة .
التقارٌر السنوٌة للمشرفٌن على الرسائل العلمٌة المسجلة باألقسام العلمٌة  -

 نً المحدد .بالكلٌة للتثبت من كفاءة الباحث وإنجاز رسالته فً اإلطار الزم

اإلستبٌانات التً تجرٌها الكلٌة لتقٌٌم مجلتها العلمٌة والمإتمر السنوي  -
العلمً من جهة جودة البحوث وإرتباطها بالمشكالت القانونٌة المعاصرة 

ونسبة عدد المشاركٌن فٌها والجوانب التنظٌمٌة ومدى أهمٌة وفاعلٌة نتائج 
  .معها  تفاعل المجتمع المحٌط وتوصٌات المإتمر ومدى

نسبة الباحثٌن المشاركٌن فً أعمال وبحوث المإتمر والمجلة العلمٌة و -
 ) مرفق(من خارج مصر .

  : أنشطت علميت اخري : 6/4

 مشروعبث حبثيت ممىله واتفبقيبث : -: 6/4/1
تسعى الكلٌة إلبرام إتفاقٌات  تعاون مع بعض الهٌئات المحلٌة لتموٌل جانب من 

ا اإلطار فإن الكلٌة فً سبٌلها إلبرام اتفاقٌة تعاون مع أنشطتها البحثٌة وفً هذ
المجلس القومً لحقوق اإلنسان فً القاهرة وتتضمن اإلتفاقٌة بنود خاصة بتموٌل 

 ) مرفق (  .األبحاث التً تعنً بحقوق اإلنسان وقضاٌا االسرة والمرأة والطفل
قومً للمرأة ( لتموٌل جلس الكما تجري الكلٌة مفاوضات لعقد إتفاقٌة مماثلة )مع الم

 )مرفق(  .القانونٌة فً مجال المرأة والمجتمع ثوالبح
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و اتفاقٌة ثالثة مع معهد الدراسات االسٌوٌة بجامعة الزقازٌق لتموٌل البحوث فى مجال 
 قضاٌا الشرق االوسط .)مرفق(

،  وال توجد حالٌا إتفاقٌات مفعلة بٌن الكلٌة ومإسسات التعلٌم العالً والبحث بالدولة
 إال ان هناك مشروع بحثى مقدم الى صندوق العلوم والتنمٌة .

 املؤمتراث والندواث العلميت : -: 6/4/2
وتتمٌز الكلٌة بمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس بها فً كثٌر من المإتمرات والندوات 
العلمٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة سواء من خالل أوراق العمل البحثٌة أو األبحاث 

مٌة المحكمة والمقبولة من تلك المإتمرات ) مرفق قاعدة بٌانات خاصة بهذا العل
 النشاط ( 

من بعض مإسسات القطاع الخاص فً مجال النشاط  اوقد تلقت الكلٌة دعما مالٌ
العلمً بالكلٌة ومن ذلك دعم شركة موبٌنٌل للمإتمر العلمً السنوي الرابع للكلٌة 

 .) مرفق ( 27-28/4/2010
 

 
 -اسات العلٌا :الدر (7

  -الدرجات الممنوحة : 7/1
  -التعرٌؾ ببرامج الدراسات العلٌا : 7/1/1

ٌتم التعرٌؾ ببرامج الدراسات العلٌا عمن طرٌمق : الالئحمة الداخلٌمة للكلٌمة دلٌمل 
 .اإلعالن الداخلى بالكلٌة دلٌل الدراسات العلٌا ،، الطالب

  -الدبلومات والدرجات العلمٌة الممنوحة : 7/1/2
عممدد الممدبلومات والممدرجات العلمٌممة التممً منحتهمما المإسسممة خممالل السممنوات  -

 هو الخمس األخٌرة من الداخل / الخارج 

 )  عــــــام  +  خاص  (             عدد الدبلومات إجمالً    
 عام    خاص                                              

)                              171             2008/2009الدبلومات  
52  +179  ) 
  2007/2008        125                                    (47  +
78 ) 

  2006/2007        121                         (28  +
83 ) 
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  2005/2006               50                                           
  (28    +22 ) 

  2004/2005                 53                                          
  (16    +37  ) 
 

 2008/2009     الماجستٌر 
  2007/2008           1 
  2006/2007           1 
  2005/2006         - 
  2004/2005          - 

 2                  2008/2009     الدكتوراه 
  2007/2008    2 
  2006/2007    - 
  2005/2006  1    
  2004/2005             1 
ة الهٌئمم أعضمماءنسممبة الممدرجات العلمٌممة التممً منحتهمما المإسسممة للدارسممٌن مممن  

  المعاونة والمسجلٌن من الخارج 

عممدد اإلجمممالً         مممن الخممارج       الهٌئة المعاونة
 الهٌئة المعاونة

 النسبة     
        165    0.962    0.038     2008/2009الدبلومات  

6 
  2007/2008               0.04             0.996    12  
                   5 
  2006/2007               0.1             0.90        

111         12 
  2005/2006   0.09    0.91      111 
       10 
  2004/2005    0.15    0.85         52
        8 

 -  -  -  -   2008/2009الماجستٌر  
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 -  -  1  صفر    2007/2008  
 -  -  1  صفر    2006/2007  
  2005/2006  -  -  -  - 
  2004/2005   -  -  -  - 

 -  -  2  صفر  2008/2009الدكتوراه  
 -  -  2  صفر    2007/2008  
  2006/2007    50%  2  -  1 
 -  -  1  صفر  2005/2006  
 -  -  1  صفر   2004/2005  
 التعلٌمٌة فً الدراسات العلٌا :العملٌة  7/2
 تحدٌث اللوائح وأعداد الطالب : 7/2/1

حٌث أعمدت الكلٌمة مشمروع الئحمه جدٌمدة بنظمام تحدٌث للوائح الدراسات العلٌا  ٌوجد
الموافقمة علمى الالئحمة واإلجمراءات  همى ها  الساعات المعتمدة وجارى الموافقة علٌ

 من مجلس الكلٌة ، ثم مجلس الجامعة ثم لجنة القطاع للدراسات القانونٌة )مرفق(
معدل الطالب المسجلٌن فً برامج الدراسات العلٌا فً تزاٌد مستمر ، وداللة  **

،  ذلممك األعممداد الممنوحممة بالفعممل لممدرجات الممدبلومات والماجسممتٌر والممدكتوراه 
 .دبلومات الجدٌدة وزٌادة اعداد الطالب فى كل دبلومة وكذلك زٌادة عدد ال

  انسبة الطالب الوافدٌن إلى إجمالً عدد الطالب فً الدراسات العالٌ -

  نسبة     العدد
 اجمالً العدد 

  0.004   2    2008/2009الدبلومات  
 445 
  2007/2008      -             -            - 
  2006/2007                        -           -    
 - 
  2005/2006             -   -   
  - 
  2004/2005              -  -         
    - 

          0.007  1             2008/2009الماجستٌر  
141 
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  2007/2008    -  -   - 
  2006/2007    -  -   - 
  2005/2006  -  -   - 
  2004/2005            -  -  
 - 

  -   -  -    2008/2009الدكتوراه  
  2007/2008    1          0.05   18 
  2006/2007    -            -   - 
  2005/2006  1         0.06   15 
  2004/2005           -  -   - 
  -برامج الماجستٌر : 7/2/2

والمقممررات  )نظام الممدبلومٌن(الماجسممتٌر هنمماك توصممٌؾ موثممق ومعتمممد لبممرامج
وتوثٌقها وإعتمادها من مجالس االقسمام  اتحٌث ٌتم توصٌؾ المقرر الدراسٌة 

 ومجلس الكلٌة . 
تتناسمممب بمممرامج الماجسمممتٌر فمممً المإسسمممة ممممع إحتٌاجمممات المجتممممع والتطمممورات 

حٌممث أنهمما تؽطممى مجموعممة مممن المهممارات المعرفٌممة والذهنٌممة  األكادٌمٌممة الحدٌثممة
 .هىء الخرٌج لسوق العملوالعلمٌة التً من شؤنها أن ت

وهمى المسممتمدة ممن معمماٌٌر  اٌٌر أكادٌمٌمة لدرجممة الماجسمتٌر ٌمتم تطبٌمق معمم
  .الهٌئة القومٌة للجودة 

 قمدم كملوقد  اجستٌر بواسطة مراجعٌن خارجٌٌنمراجعة برامج الم وقد تمت -
  )مرفق(تقرٌرا .منهما 

 مناسبة  لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة مخرجات التعلم المستهدفة  -
ات الممتعلم المسممتهدفة لكممل توافممق محتمموى المقممررات الدراسممٌة مممع مخرجممتو -

ستمرار فً عمل وظٌفمة منمدوب مسماعد إلكبٌر حٌث ٌتطلب احد  إلًبرنامج 
  .بمجلس الدولة الحصول على درجة الماجستٌر

دراسمٌة وعممدد المقمررات الٌعتممد نظمام الماجسممتٌر علمى نظمام الرسممالة ، و و 
 تدرٌس مالئم لإلشراؾ على رسائل الماجستٌر .هٌئة ال أعضاء

للرسمممائل التمممً ٌقممموم هٌئمممة التمممدرٌس مناسمممب  عضممماءالتخصمممص العلممممً ألو**
 . شراؾ على رسائل الماجستٌر إلبتدرٌسها وا

 برامج الدكتوراه :  7/2/3
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وذلمك توصٌؾ موثق ومعتممد لبمرامج المدكتوراه والمقمررات الدراسمٌة  ال ٌوجد 
 . االعداد الموضوع متخصص ٌنتج عنه رسالة متخصصة تقوم على نظامنها أل
حتٌاجممات المجتمممع والتطممورات إتتناسممب بممرامج الممدكتوراه فممً المإسسممة مممع و -

حٌث تعالج الرسالة كل المستحداث الحدٌثة فى مجاالت التحكٌم  األكادٌمٌة الحدٌثة
مممممراض الجذعٌممممة والضممممرٌبة العقارٌممممة ألوالهندسممممة الوراثٌممممة والخصخصممممة وا

 . ات المالٌةواالزم
لدرجة الدكتوراه من خمالل تطبٌمق معماٌٌر  المعاٌٌر األكادٌمٌة الخاصة تطبقو**

  الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد .

وقممد تممم تقممدٌر  مراجعممة بممرامج الممدكتوراه بواسممطة مممراجعٌن خممارجٌٌن تممتمو -
  .تقارٌر عن ذلك

ممممع الدرجمممة  هالمممدكتورا برنمممامج فمممًتوافمممق مخرجمممات المممتعلم المسمممتهدفة تو -
 . ومتطلبات سوق العمل الممنوحة  تماما

قموم علمى ممنح الدرجمة ٌامج المدكتوراه نمال توجد مقررات دراسمٌة ، حٌمث أن بر**
 رسالة البعد إعداد 

ال توجد مقررات دراسٌة ، حٌث ٌعتممد  نظمام المدكتوراه علمى فكمرة الرسمالة ** 
 ل .هٌئة التدرٌس مالئم لإلشراؾ على الرسائ أعضاءوعدد 
هٌئممة التممدرٌس  عضمماءال توجممد مقممررات دراسممٌة ، والتخصممص العلمممً ألو** 

 مالئم لإلشراؾ على الرسائل التً ٌقوم باإلشراؾ علٌها .
  -نظام التسجٌل واإلشراؾ العلمً : 7/3
 إجراءات التسجٌل واإلشراؾ : 7/3/1
هنمماك قواعممد بٌانممات لطممالب الدراسممات العلٌمما والمسممجلٌن للممدرجات العلمٌممة  -

 )مرفق( .بالمإسسة 
العلممى  على الرسائل وفقما للتخصمصتلتزم األقسام العلمٌة بتوزٌع اإلشراؾ  -

  . الدقٌق
 المتابعة والتقٌٌم :  7/3/2

 تقرٌر متابعة سنوي للمسجلٌن لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه  لمٌتم عو** 
ٌر وكممذلك التقممارٌممتم إجممراء سمممٌنار للباحممث قبممل تسممجٌل الرسممالة العلمٌممة ** 

 السنوٌة التلى ٌقدمها المشرفٌن على الرسالة . 
 
  -تقوٌم طالب الدراسات العلٌا : 7/4
  -فاعلٌة أسالٌب تقوٌم طالب الدراسات العلٌا : 7/4/1
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حٌث ٌتم تقوٌم الطالب بنظمام توافق طرق التقوٌم مع المخرجات المستهدفة ت -
 متحان شفوي.إمتحان التحرٌري ٌعقبه إلا
فً دبلومات الدراسات العلٌا  ستخدام نظام الممتحنٌن الخارجٌٌنإٌتم  حٌاناوأ** 
لجنتمممً  فمممً بالنسمممبة للرسمممالةفمممً نظمممامً الماجسمممتٌر والمممدكتوراه  ووجوبٌممما، 

 .  ٌن فً وظٌفة مدرس بالكلٌةٌاإلنتاج العلمً للتع صحفالمناقشة و
 حٌمث ٌلتمزمتمامما   .توافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنمة للطمالب تو

 .الدراسً للمقرر العلمًمتحان من داخل المحتوى إلأستاذ كل مادة بوضع ا
 
  -رضاء طالب الدراسات العلٌا : 7/5
  -قٌاس وتقٌٌم رضاء طالب الدراسات العلٌا : 7/5/1
عممن طرٌممق قٌمماس رضمماء طممالب الدراسممات العلٌمما وسممائل معٌنممة ل إتبمماعٌممتم  -

 ٌمل نتمائج همذه االسمتبٌاناتوٌتم تحل دراسًتجرى كل فصل  التً ستبٌاناتإلا
علممى حممل المشممكالت التممً تواجممه وذلممك للعمممل  واسممتخالص النتممائج منهمما 

مثمل تطموٌر بمرامج الدراسمات العلٌما وكمذلك  الطالب والواردة فً االستبٌانات
بنممماء علمممى نتٌجمممة اإلسمممتبٌانات   دٌمممد الممممادة االختٌارٌمممة فمممى كمممل دبلوممممةحت

 ومناقشتها فى مجلس الكلٌة.
حٌممث توجممد سممبل  وبات فممً إجممراءات مممنح الممدرجات العلمٌممةصممعال ٌوجممد  -

  مٌسرة لمنح الدرجة. وإجراءات
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 التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة: 8
 شمولٌة واستمرارٌة التقوٌم : 8/1

 أسالٌب التقوٌم : 8/1/1
خطة موثقه للتقوٌم الشامل والمستمر  وٌجرى االعداد حالٌا لعمل

من واقع تجربة الكلٌة وما اجرته من تقوٌم تستقى  للفاعلٌة التعلٌمٌة
للعملٌة والخدمات التعلٌمٌة للفصل الدراسى االول والثانى للعام 

(2009/2010) 
 نتائج التقوٌم وخطط التحسٌن والتعزٌز :  8/1/2

تم اتخاذ إجراءات تصحٌحٌه لألداء الكلى للمإسسة فً ضوء نتائج 
جات المخصصة للتدرٌس التقوٌم الذاتً تتمثل فً زٌادة عدد المدر

وتقسٌم المدرج الكبٌر بمقر الكلٌة الجدٌد إلى مدرجٌن وتم زٌادة 
 القاعات التدرٌسٌة الستٌعاب األعداد المتزاٌدة من الطالب .

وتم تفعٌل مشاركة الطالب فً وضع جداول الدراسة وجداول 
التى ٌعقدها عمٌد الكلٌة  االمتحانات من خالل الندوات المفتوحة

 .بها األكادٌمٌةدات والقٌا
كما تم تحدٌد مجاالت مستقبلٌة للتعزٌز والتطوٌر فً ضوء نتائج 

جدٌدة  استحداث إدارات التقوٌم الذاتً لألداء الكلى للمإسسة حٌث تم 
ودعم الخرٌجٌن واالهتمام بمجال  مثل إدارة األزمات والكوارث

 والعاملٌن بالكلٌة واالرتقاء بمهارتهم.
التقوٌم بعرضها على مجلس الكلٌة الذي ٌضم  وٌتم مناقشة نتائج

مجلس  ومن ذلك ممثلٌن عن القٌادات األكادٌمٌة والهٌئات القضائٌة 
( بتارٌخ 1ورقم )    19/1/2010( بتارٌخ 5رقم  ) الكلٌة 
26/9/2010.            
 
 
 
 
 النظام الداخلً إلدارة الجودة:   8/2
 :توافر نظام داخلً إلدارة الجودة   8/2/1
توجد وحدة إلدارة الجودة بالكلٌة ومن أهم مهامها العمل على  -

تحقٌق جودة التعلٌم والتعلم ومتابعة تقارٌر البرامج والمقررات 
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منسق وحدة الجودة للقٌام  سمإبولذلك تم استحداث منصب 
 بالتنسٌق مع األقسام العلمٌة فً هذا المجال .

والمقررات وما  وتقوم وحدة الجودة بعرض نتائج تقٌٌم البرامج -
ٌثور من عقبات فً هذا المجال على مجلس الكلٌة من خالل ممثل 

او وحدة الجودة لوحدة الجودة فً مجلس الكلٌة  المدٌر التنفٌذي 
 .من ٌنٌبه

وتعتمد وحدة الجودة على أسلوب االستبٌانات فً مجال جمع  -
ستكمال هذا األسلوب بالمقابالت إوٌتم  ، البٌانات بصفه أساسٌة

 . والندوات المختلفة شخصٌة ومن خالل ورش العملال

ولذلك قامت وحدة الجودة بتعمٌم مجموعه متنوعة من االستبٌانات  -
 تؽطى معظم جوانب العملٌة التعلٌمٌة والخدمٌة بالكلٌة ) مرفق( 

 
 -مساهمات النظام ومإشرات تقٌٌم أدائه : 8/2/2

فضال   ،ة بالكلٌةعند تطبٌق نظام الجود ةنظرا لعدم وجود كوادر كافٌ
داها بعض العاملٌن بالكلٌة فإن أداء وحدة الجودة بعن المقاومة التً أ

ثقافة الجودة لم ٌكن على المستوى المتوقع ، ومع ذلك فقد  فً نشر
تضمنت خطة العمل بوحدة الجودة مجموعة من ورش العمل للتوعٌة 

 بثقافة الجودة
 وتم تفعٌل بعضها . 

على نشر بعض مطبوعاتها ورقٌا أو على  كما اعتمدت وحدة الجودة
.( لنشر  ثقافة hokokbenha.comالمنتدى المعتمد من الكلٌة )
وتعتمد وحدة الجودة  خرٌجٌهاو طالبها الجودة بٌن العاملٌن بالكلٌة

فً تقٌٌم أدائها عل تخصٌص مجموعة من االستبٌانات بٌن العاملٌن  
 ) مرفق (  .       دراسًو طالب الكلٌة لتقٌٌم أداء الوحدة كل فصل 

كما تقوم وحدة الجودة من خالل أعضائها بتقٌٌم نتائج تقارٌر  
، وذلك اثناء المتابعة وزٌارات الدعم لبرنامج التطوٌر المستمر

اجتماعات مجالس الوحدة وعلى رأسها مجلس الوحدة ومجلس إدارة 
 الوحدة )لجنة تسٌٌر الجودة (.

 
 المساءلة والمحاسبة 8/3
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وٌتم مرجعة وتفعٌل اللوائح الخاصة بالثواب والعقاب بٌن العاملٌن  8/3/1
وقد ساهمت  بالكلٌة وطالبها بالتنسٌق بٌن عمٌد الكلٌة ومجلس الكلٌة .

التطورات المستجدة بالكلٌة فى تفعٌل نظام الثواب والعقاب ، وذلك من خالل 
لٌن بالكلٌة ربط مكافآت جودة العمل ومكافآت امتحانات الشفوى بؤداء العام

 بوجه عام ، وادائهم فى وحدة الجودة بوجه خاص .
بعض البرامج فً إطار أنشطة وحدة الجودة  ثاستحدا قد تمو -

تتضمن إثابة المتمٌزٌن من العاملٌن بالكلٌة وطالبها ومن ذلك 
ختٌار أفضل مدٌر إدارة وموظؾ وعامل بالكلٌة كل فصل إمسابقة 
منح بمقتضاه مكافؤة لمن ٌقدم وبرنامج عندي فكرة الذي ت ،دراسً

 )مرفق(فكرة متمٌزة فً مجال تطوٌر العمل بالكلٌة .
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  بٌان المرفقات والمالحق -3
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 إرشبداث عبمت -1

روعممً فممً ترتٌممب المرفقممات والمالحممق أن تممؤتً مرتبممة تبعمما  -أ

 تقٌٌم المعاٌٌر  لإلشارة التً وردت بخصوصها عند

واحممد  موضممعكممما روعممً جمممع المرفقممات والمالحممق فممً  -ب

متتابعة إذا كانت من نوع واحد ، وذلمك لعمدم التكمرار ولحصمول 

 الفائدة منها 

وهناك نوع من المرفقات والمالحق لم ٌرد هنا ، وذلك ألنه  -جـ

  -موجود فً موضعه ضمن :

 الخطة اإلستراتيجية وخطتها التنفيذية  -

 كل التنظيمي والتوصيف الوظيفي الهي -

 قاعدة البيانات  -
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 فهرس املرفقبث واملالحق -2
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