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 مقدمة

الذي تطرحه كافة  ليسانس الحقوق /القانون تم إعداد هذه الدليل كمقترح ملواصفات برنامج البكالوريوس في 

 العربية.القانون بالجامعات /الحقوق الكليات األعضاء في الجمعية العلمية لكليات 

ت حول ؛ حيث يتضمن معلوماليسانس الحقوق /يتضمن هذا الدليل مواصفات برنامج البكالوريوس في القانون و 

 غيرها.، و التعليم والتعلم والتقييم، وأساليب ومكوناتهومخرجاته، أهداف البرنامج، 

به وكذلك الطلبة املتوقع التحاقهم ساس ي للطلبة امللتحقين بالبرنامج، ويمثل هذا الدليل مصدر املعلومات األ 

بعد  حققونهيوما الذي قد وما املتوقع منهم خالل البرنامج ، لاللتحاق بهشترط والذين يبحثون عن فهم للبرنامج؛ وما ي  

 اجتياز البرنامج.

يسمح . كما فيه تقييم مكوناته ومخرجات التعلمساعد املشاركين في تطوير منهج البرنامج على ي  كما أن هذا الدليل  

صدر معلومات لجهات هذا الدليل مللبرنامج ومكوناته. ويمثل  تعلممخرجات الللمراجعين الداخليين والخارجيين بفهم 

وجوانب الكفاءات التي يمكن  رات واملعارفول املهاوبصفة خاصة ح، عن البرنامج رها من العامة والخاصةالتوظيف وغي

 فإن هذا الدليل هو وسيلة تلقي مالحظات الطلبة . ن يتوقعوها من خريجي البرنامجأ
ً
ى إدراكهم أن فرص حول مدوأخيرا

 التعلم قد تمت تلبيتها.
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 محتويات الدليل
رقم  املوضوع ت

 الصفحة

 2 مقدمة -

 3 محتويات الدليل -

 معلومات عامة عن البرنامج: 1

  ورقمهاسم البرنامج 

 تاريخ إعداد الدليل 

 الفريق املسؤول( فريق العمل( 

 للبرنامج وتاريخ تجديد االعتماد تاريخ االعتماد األولي 

 الوحدة األكاديمية التي تطرح البرنامج 

 الجهات التي تشارك في طرح البرنامج 

4 

 4 طريقة طرح البرنامج 2

 4 التعليمية للبرنامجاألهداف  3

 5 مخرجات البرنامج 4

 5 )اإلطار العام للبرنامج( مكونات البرنامج 5

 6 محتويات توصيف مساقات البرنامج 6

 7 مصفوفة توضح عالقة مكونات البرنامج بمخرجاته التعليمية 7

 8 والتعلم ن جودة ومعايير التعليمطرق تقييم وتحسي 8

 9 البرنامجمؤشرات ومعايير جودة  9

 10 طرق التعليم والتعلم 10

 11 أعضاء هيئة التدريس 11

 12 مصادر التعلم 12

 13 التعليم القانوني وجودة البرنامجتحديد استراتيجيات  13
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 معلومات عامة عن البرنامج: -1

 وس في القانون/ليسانس الحقوق يالبكالور  اسم البرنامج ورقمه

 بالجمعية رقم البرنامج()تضع كل كلية عضو 

 2019نوفمبر  تاريخ إعداد الدليل

 أمانة الجمعية العلمية لكليات القانون/الحقوق العربية فريق العمل )الفريق املسؤول(

للبرنامج وتاريخ تجديد  تاريخ االعتماد األولي

 االعتماد

 تضع كل كلية عضو بالجمعية تاريخ االعتماد األولي لبرنامج البكالوريوس

 في القانون/ليسانس الحقوق، وتاريخ تجديد االعتماد

 جامعة ......... –كلية القانون  الوحدة األكاديمية التي تطرح البرنامج

وحدة املتطلبات الجامعية )إن  –األقسام العلمية بكلية القانون/الحقوق  الجهات التي تشارك في طرح البرنامج

 وجدت أو غيرها(

 

 البرنامج:طريقة طرح  -2

بنظام الحضور  ليسانس الحقوق /برنامج البكالوريوس في القانون  .........بجامعة  الحقوق /تطرح كلية القانون 

 للخطة الدراسية full-time –)نظام الدوام الكامل 
ً
( وبنظام املحاضرات العامة؛ حيث يطرح البرنامج الدراس ي وفقا

 لنظام امل
ً
 عن املصادر  –حاضرات على مدار األسبوع. ويضمن تحقيق ذلك والخطة االسترشادية املعتمدة وفقا

ً
فضال

اء هيئة التدريس ؛ حيث يبلغ عدد أعضدد الكافي من أعضاء هيئة التدريستوافر الع -املادية ومصادر التعلم املناسبة 

 
ً
.  ....... حاليا

ً
من شك في أن طرح البرنامج بهذا ستاذ مشارك وأستاذ مساعد. وما وح رتبهم العلمية ما بين أستاذ وأوتتراعضوا

 الشكل يلبي احتياجات املجتمع املحلي.

ويتم التركيز على أساليب التدريس التفاعلي وانعكاس ذلك في الخطط الدراسية للمساقات واألنشطة التي تتضمنها 

 ملي أهمية خاصة.، مع إعطاء التدريب العتلك الخطط

املطلوبة لسوق العمل. لذا، ينبغي أن يوجه البرنامج الدراس ي نحو  كما يتم التركيز على إكساب الطالب املهارات

تحقيق عدة أهداف مهمة ومترابطة تشمل إكساب الطالب املعارف األساسية )املوضوعية واإلجرائية والفقهية 

همية املهن والفلسفية( في علم القانون، إكسابه مهارات التفكير والنقد والتسبيب والتفاوض والقيادة، إدراك طبيعة وأ

 القانونية وحكم القانون، وإكسابه مهارات الترافع واإلقناع.

 التأكيد على إعطاء الطالب دور أكبر في الفصل الدراس ي من خالل املشاركة والتفاعل في عملية التعلم.
ً
 وأخيرا

 

 األهداف التعليمية للبرنامج -3

ستهدف من  تحقيق األهداف التالية:البكالوريوس في القانون/ليسانس الحقوق برنامج  ي 

 تزويد الطلبة باملعارف واملهارات في مختلف فروع القانون. .1

تلبية احتياجات املجتمع بتخريج طلبة يجمعون بين املعارف النظرية واملهارات العملية ملزاولة مختلف املهن  .2

 القانونية.
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 طلبة للبحث العلمي الجاد واألصيل وفق منهجية علمية سليمة.تأهيل ال .3

 تأهيل الطلبة ملواصلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات القانونية. .4

 إرساء وتدعيم الجانب املنهي التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب. .5

 التي ينبغي لرجل القانون أن يتحلى بها في أدائه املنهي.األخالقية الطالب بالقيم  تزويد .6

ألهدافه ليسانس الحقوق /إلى التأكد من تحقيق برنامج البكالوريوس في القانون  الحقوق /تسعى كلية القانون و

 السابقة باستخدام الوسائل واألدوات التالية:

 وضع خطة دراسية مناسبة. .1

 استقطاب وتعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين. .2

 .اإلرشاد األكاديمينظام تفعيل  .3

 وضع جدول دراس ي مرن. .4

 املختلفة وخاصة قواعد البيانات القانونية.تعزيز مصادر التعلم  .5

 تشجيع البحث العلمي الجاد واألصيل. .6

 ستخدام وسائل وأساليب التدريس الحديثة.ا .7

 قياس مدى تحقق املخرجات التعليمية للبرنامج بشكل دوري منتظم. .8

خبرات أعضاء ستفادة من األعمال مع اال  وأصحابتوثيق العالقات مع سوق العمل من خالل الطلبة الخريجين  .9

 .)إن وجد مجلس استشاري( ستشاري للكلية في هذا الخصوصاملجلس اال 

 

 مخرجات البرنامج -4

 ا على أن:إلى أن يكون الطالب، بعد إنهاء دراسته، قادرً  ليسانس الحقوق /يسعى برنامج البكالوريوس في القانون 

عرف املبادئ األساسية للقانون بفروعه املختلفة. .1  ي 

  في ضوء املبادئ العامة للقانون. القانونيةالنصوص  فسري   .2

 .حلل النصوص التشريعية وأحكام القضاء ليقيم مدى فعاليتها في مواجهة مشكالت وقضايا املجتمعي   .3

 طبق املعارف القانونية النظرية على الحاالت العملية والقضايا املجتمعية.ي   .4

 مع.عد املذكرات والبحوث القانونية املرتبطة بقضايا املجتي   .5

عرف بصورة كاملة املعايير األخالقية في العمل القانوني، بما يمكنه من االلتزام بتطبيقها. .6  ي 

 يستخدم التكنولوجيا في املجال القانوني. .7

 يقود بإيجابية فريق عمل. .8

 

 اإلطار العام للبرنامج(:مكونات البرنامج ) -5

أو بنظام السنوات الدراسية على حسب  عتمدةالساعات امل)بنظام ساعة  140إلى  120عدد ساعات البرنامج: من  -1

 األحوال(.
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 % على األقل من ساعات البرنامج في تخصص القانون. 70يكون  -2

، القانون واملدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ،ال يخرج اإلطار العام للبرنامج عن البدء باملداخل )املدخل للقانون  -3

التي تحتوي على النظريات العامة )املصادر اإلرادية لاللتزام، قانون العقوبات العام،  املواد /.....(، ثم املساقات الدستوري،

 للنظريات العامة )قانون الجزاء الخاص، العقود املسماة، ........(، ثم مساقات املواد /..........(، ثم املساقات
ً
 /التي تمثل تطبيقا

مع وضع دليل للتدريب العملي  ريب العملي.جراءات الجزائية ....(، تم التدقانون اإل اإلجراءات )قانون اإلجراءات املدنية،  مواد

 التدريب العملي الخارجي(. -يتضمن شقين )التدريب العملي الداخلي 

يجب أن يتضمن البرنامج الدراس ي عناصر أساسية ثابتة موجهة لتدعيم الجانب العملي للعملية التعليمية  -3

والعيادات القانونية، إما في صورة مقررات ضمن البرنامج أو في صورة تكليفات وأنشطة يلزم بها الطالب كاملحاكمات الصورية 

 وتدخل ضمن أدوات تقييمه في املساقات.

 

 :البرامج مواد /اتمساقمحتويات توصيف  -6

 ما يلي: مادة /يجب أن يتضمن كل توصيف مساق

 رقمه؛و  ورمز املساق، املادة /عنوان املساق -1

 )أو ما يعادلها(؛ للمادة /الساعات املعتمدة للمساق -2

 املتطلبات املسبقة )إن وجدت( واملتطلبات املشتركة )إن وجدت(؛ -3

 ؛املادة /اسم ومعلومات االتصال الخاصة بمدرس أو مدرس ي املساق -4

 ؛للمادة /وصف مختصر للمساق -5

 ؛املادة /مخرجات التعلم املستهدفة من املساق -6

 مع مخرجات البرنامج؛ املادة /ط ومدى مساهمة مخرجات املساقرب -7

يتم تخصيص على أن  ومحتوياتها على أساس أسبوعي، بما في ذلك مواعيد التقييم؛ املادة /تقسيم موضوعات املساق -8

 ملية حسب طبيعة املساق.وقت كاف للتطبيقات الع

ات( بما في ذلك الجلسات عبر اإلنترنت، حسب غير املحاضر جدول خاص بالزيارات الخارجية وغيرها من األنشطة ) -9

 االقتضاء؛

 معلومات عن التكليفات خارج القاعة الدراسية مع تواريخ تقديمها؛ -10

طرق ومواعيد االمتحانات والتقييمات األخرى للطالب، بما في ذلك الوزن النسبي لكل نوع من أنواع التقييم املختلفة  -11

 ؛املادة /اقفي تحديد درجة املس

 أساليب التدريس، بما في ذلك أي استخدام للتدريس عبر اإلنترنت؛ -12

 ساس ي، وقائمة املراجع املوص ى بها، وأي مصادر تعليمية أخرى.املرجع األ  -13
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 مصفوفة توضح عالقة مكونات البرنامج بمخرجاته التعليمية: -7

املادة /رقم املساق ت املادة /اسم املساق   P.L.O 1 P.L.O 2 P.L.O 3 P.L.O 4 P.L.O 5 P.L.O 6 P.L.O 7 P.L.O 8 

         املدخل لدراسة القانون  0301120  .1

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            
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 :والتعلم ييم وتحسين جودة ومعايير التعليمطرق تق -8

ما إذا كان البرنامج األكاديمي يحقق املخرجات  ىتنوعة من أدوات القياس للوقوف علمجموعة ميتم استخدام 

. ويبدأ التقييم من مخرجات املســاق وينتهي باألهــــداف
ً
 للجامعة.  اإلستراتيجية التعليمية املحــددة سلفا

 

 

 

 

 

 

 

 :أدوات القياس املباشرة 

 االختبارات القصيرة. .1

 امتحان املنتصف. .2

 االمتحان النهائي. .3

 املناقشات الصفية. .4

 الواجبات. .5

 التقارير. .6

 .املادة /بحث املساق .7

 العروض. .8

 الحاالت العملية. .9

 الزيارات امليدانية. .10

 :أدوات القياس غير املباشرة 

 املتوقع تخرجهم.استبانة الطلبة  .1

 الخريجين.استبانة  .2

 العمل. جهات استبانة .3

 .املادة /الطلبة للمدرس واملساقتقييم  .4

 .املادة /تقرير مدرس املساق .5

الذي يقوم بتدريسه، ويحتوي  للمادة /وباإلضافة إلى ذلك يلتزم كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بإعداد ملف للمساق

 على:

 .املادة /توصيف املساق .1

 املادة العلمية. .2

 أهداف البرنامج

 أهداف الجامعة

 مخرجات البرنامج

 مخرجات املساقات
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 النهائي(. –املنتصف  –السعي  -أدوات التقييم )صورة من املهام  .3

 اإلجابات النموذجية وتوزيع العالمات. .4

 نماذج من إجابات الطلبة والتقارير والبحوث. .5

 حضور وغياب الطلبة. .6

 ، ويشمل:املادة /تقرير مدرس املساق .7

o للمادة /مدى مالءمة املخرجات التعليمية للمساق. 

o .إلى أي مدى تمت تغطية موضوعات املنهج 

o مع األدلة(. للمادة /ليمية للمساقمدى تحقق املخرجات التع( 

o .مدى مالءمة الكتاب املنهجي ومصادر التعلم األخرى 

o .مالءمة أدوات التقييم وعالقتها بمخرجات التعلم 

o .مالءمة الوزن النسبي ألدوات التقييم 

o للمادة /مالءمة املتطلبات السابقة للمساق. 

o املادة /املساق تعليقات عامة على أي مشاكل واجهها املدرس أثناء تدريس. 

 التحليل الكمي ألداء الطلبة، بما في ذلك الدرجات الفردية  واإلجمالية لكل طالب، ولكل أداة تقييم. .8

 ومدرسه. للمادة /نموذج تقييم الطلبة للمساق .9

 لتطوير املساق. املادة /مقترحات مدرس املساق .10

بناء على املقترحات التي قدمت في الفصل الدراس ي  املادة /لتطوير املساق املادة /مدرس املساق قام به ملخص ملا .11

 أو العام الجامعي السابق.

  وصف لألدوات املستخدمة للحصول على بيانات محددة عن البرنامج واآللية التي بواسطتها سيتم تحليل

 هذه البيانات للوصول إلى قرارات تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج ومخرجاته.

على  كنها تركز( نهاية الفصل، وهي اختبارات تقليدية ول3( منتصف الفصل، 2( القصيرة، 1: االختبارات بأنواعها .1

وهي عملية مستمرة تعقد في أوقات محددة. ومن واجب املدرس أن يقوم بتسكين  املواد /تقويم مخرجات املساقات

 برنامج.وكذلك أهداف ومخرجات ال املادة /أسئلة هذه االختبارات على أهداف ومخرجات املساق

: تستخدم العروض في التدريس لتقويم أداء الطلبة ومهاراتهم ومعارفهم لضمان توفرها بشكل جيد لدى العروض .2

 الطلبة.

: هو وسيلة مناسبة لتشجيع الطالب على التعاون مع اآلخرين وتقييم استعداده لتطوير اتجاهات مشروع الفريق .3

في املجموعة  الطالبموجهات ومعايير للمهام املوكلة إلى  إيجابية نحو العمل في فريق. ويتضمن هذا األسلوب

 املقبولة بشكل محدد. ( rubricsومستويات األداء )

مشكلة وكيفية  وتحديدتهدف هذه الوسيلة إلى التحقق من قدرة الطالب على تحليل ظاهرة  :واجبات وأبحاث قصيرة .4

 تناولها وتحديد الطريقة التي تطبع تفكير الطالب عند مواجهة مشكلة وطريقة حلها.

من أهم الوسائل في تقويم فعالية البرنامج تعد وهذه الوسيلة  :التعليق على أحكام القضاء )الحاالت العملية( .5
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. وهي تتضمن تقييم أحكام قضائية مختارة وتمكن الطالب من تطبيق املعارف واملفاهيم النظرية على الواقع العملي

 في ضوء املبادئ القانونية املستقرة.

وهي تستهدف قياس مدى تحقق املخرجات التعليمية بشكل موجه من خالل أسئلة استبانة الطلبة املتوقع تخرجهم:  .6

 محددة للطلبة املتوقع تخرجهم.

التعليمية للبرنامج من خالل مجموعة من األسئلة وهي تستهدف قياس مدى تحقق املخرجات   العمل: جهاتإستبانة  .7

 املحددة التي يتم توجيهها إلى جهات العمل.

  –ويتم في نهــايــة كــل فصـــــــــــــــل دراســــــــــــــ ي أو عــام جــامعي 
ً
تقييم نتــائج  –لنظــام كــل كليــة  على حســـــــــــــــب األحوال ووفقــا

 مخرجات التعلم ووضع املقترحات بناء على نتائج التقييم ليتم تنفيذها في العام التالي.

 

 :البرنامج مؤشرات ومعايير جودة -9

يحدد معيار اإلنجاز املستهدف حيث يتم تحديد معايير النجاح أو مستوى اإلنجاز املستهدف لكل مخرج تعليمي؛ 

في تحقيق املخرج التعليمي كمًيا.  ويمكن أن يكون معيار اإلنجاز املســــــــتهدف درجة النجاح املســــــــتوى املقبول لعمل الطالب 

ـــــر وخر عن جودة عمل الطالب.  ــ في امتحان، أو مقياس تقدير ملدى "تحقق معايير البرنامج" في ورقة بحثية للطالب أو مؤشـ

التدريس بالبرنامج من تحديد املتوقع من  ولذلك، فإن وضـــع معايير إنجاز مســـتهدفة ملخرجات التعلم تســـمح ألعضـــاء هيئة

 الطالب.
ً
 الطلبة بدقة، ومن ثم تحديد ما يشكل نجاحا

 ومن أمثلة معايير أو مؤشرات اإلنجاز املستهدفة ما يلي:

 % أو أعلى في االمتحان النهائي.75% من الطلبة الذين يكملون البرنامج سيحصلون على نسبة درجات  80أ.  

الخريجين يشــــــــــــــيرون إلى أنهم واثقون من قــــدرتهم على أن يعرفوا، ويفســــــــــــــروا، يحللوا،  % أو أكثر من80ب.  

ويطبقوا النصــــــــــــوص التشــــــــــــريعية وأحكام القضــــــــــــاء، وأنهم قادرون على إجراء البحوث القانونية بشــــــــــــكل 

 منفرد، واقتراح التعديالت املناسبة.

ـــــاق C% من الطلبة يحصــــــــــــــلون على نتيجة 80ج.   ــ ــ ــ ــ مي ياملتعلقة باملخرج التعل املادة /أو أعلى في تكليفات املسـ

.
ً
 مثال

ـــــاقات ــ ــــتيفاء املســ ــ ـــط اســـ ــ ــ والبرامج ملخرجاتها التعليمية؛ أي تحديد  املواد /غير أنه يتعين مالحظة أن تحديد متوســ

 لطبيعة كل مخرج تعليمي ووزنه ال
ً
 نسبي.مستوى اإلنجاز املستهدف يختلف من مخرج تعليمي إلى وخر وفقا

ــــتهــدف من كــل مخرج وبتطبيق ذلــك على برنــامج البكــالوريوس في القــانون، يمكن تحــديــد مســــــــــــــتوى اإلنجــاز  ــ ــ ــ ــ املســ

 رجات البرنامج كما يلي:ختعليمي من م

 مؤشر اإلنجاز املخرج التعليمي

عرف املبادئ األساسية للقانون بفروعه املختلفة -1  % 70 ي 

 % 70 في ضوء املبادئ العامة للقانون  يفسر النصوص القانونية -2

 % 75يحلل النصوص التشريعية وأحكام القضاء ليقيم مدى فعاليتها في مواجهة مشكالت وقضايا  -3
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 املجتمع

 % 75 يطبق املعارف القانونية النظرية على الحاالت العملية والقضايا املجتمعية -4

 % 75 بقضايا املجتمعيعد املذكرات والبحوث القانونية املرتبطة  -5

عرف بصورة كاملة املعايير األخالقية في العمل القانوني، بما يمكنه من االلتزام بتطبيقها. -6  % 80 ي 

 % 75 التكنولوجيا في املجال القانوني يستخدم -7

 %  75 يقود بإيجابية فريق عمل -8

 

 والتعلم: التعليمطرق  -10

البرنامج كل  بحسب تتخصصه، بحيث ال تقل درجة  مواد /مختلف مساقاتيتولى أعضاء هيئة التدريس تدريس  -

من يقوم بالتدريس في مختلف مساقات البرنامج عن درجة أستاذ مساعد؛ حيث تتراوح الرتب العلمية ألعضاء هيئة 

 أستاذ.إلى مساعد إلى استاذ مشارك التدريس من أستاذ 

طبق أعضاء هيئة التدريس أسلوب املحاضرة العا - البرنامج، مع إتاحة  مواد /مة في تدريس مختلف مساقاتي 

إدارة املناقشات  املادة /فرصة كافية للطلبة للتعلم التفاعلي وذلك من خالل املناقشة وإبداء الرأي، ويتولى مدرس املساق

ظهر مختلف جوانب املوضوع محل النقاش والفلسفة الكامنة خلفه، ويتم استخدام الوسائ ل واألساليب والتعقيب الذي ي 

 التقنية الحديثة في التدريس. 

 لبحث املساق -
ً
، املادة /يكون ذا صلة بأحد املوضوعات الواردة في توصيف املساق املادة /يختار الطالب موضوعا

 .املادة /وينجز الطالب البحث ضمن الفترة الزمنية املقررة من قبل مدرس املساق

وباإلضافة إلى ذلك، يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، وكذلك نظام  -

من خالل طرح الواجبات وتلقي أعمال وبحوث الطلبة من خالل عدد من التطبيقات  (e-learning) اإللكترونيالتعليم 

 اإللكترونية.

 وتتمثل أهم طرق التدريس فيما يلي:

 املحاضرات العامة باستخدام الوسائل اإللكترونية. .1

 املناقشة والحوار. .2

 التعليم التعاوني. .3

 التعلم الذاتي. .4

 التدريب على النماذج املعدة سلًفا. .5

 دراسة القضايا الواقعية أمام املحاكم. .6
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 :والهيئات املعاونة أعضاء هيئة التدريس -11

القانون/ليسانس الحقوق ألهدافه ومخرجاته التعليمية، يجب أن تحرص لوريوس في الضمان تحقيق برنامج البك

 كلية القانون/الحقوق على ما يلي:

 .القانونية ر كادر تدريس ي متفرغ مناسب من حيث العدد والخبرة وتنوع التخصصاتيتوف .1

 لتخصصة لكافة املجاالت املعرفي -والهيئات املعاونة على حسب األحوال  -لتدريس تغطية أعضاء هيئة ا .2

 .القانون 

 .والهيئات املعاونة على حسب األحوال التأهيل التربوي واملنهي واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس الجدد .3

ملواكبة التطورات  -والهيئات املعاونة على حسب األحوال  -التطوير األكاديمي املستمر ألعضاء هيئة التدريس  .4

 .القانون الحديثة في مجال 

 هيئة التدريس والكوادر الفنية واإلدارية املساندة. التواصل بين أعضاء .5

 والطلبة. -والهيئات املعاونة على حسب األحوال  -التواصل بين أعضاء هيئة التدريس  .6

 وجود وليات مناسبة للتعيين والترقية. .7

 واالرتقاء بهم .8
ً
ب والهيئات املعاونة على حس وجود نظام متكامل لتقويم أعضاء الهيئة التدريسية دوريا

 .األحوال

 استمرارهم في عملهم.و الكادر التدريس ي  ثبات .9

 العلمية. واألنشطةفي املؤتمرات  -والهيئات املعاونة على حسب األحوال  -مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية  .10

 أعضاء الهيئة التدريسية في تقويم وتطوير املنهاج الدراس ي. ومسؤوليةحرية  .11

للتطوير املنهي  -والهيئات املعاونة على حسب األحوال  -التدريسية ر البيئة والوقت ألعضاء الهيئة يتوف .12

 والنشاط البحثي.

 .والهيئات املعاونة على حسب األحوال اء هيئة التدريسضرنامج للتطوير املنهي ألعبوجود  .13

 .والهيئات املعاونة على حسب األحوال وجود ولية الستقطاب أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءة .14

 التدريس.هيئة  إجازات التفرغ العلمي وأية حوافز أخرى متوفرة ألعضاءتفعيل  .15

 

 مصادر التعلم: -12

تعتبر مصادر التعلم من العوامل الضرورية لطرح برنامج البكالوريوس في القانون/ليسانس الحقوق ونجاحه في 

 ما يأتي:كلية القانون/الحقوق التي تطرح البرنامج على  تحرص. وفي هذا الشأن يجب أن تحقيق أهدافه ومخرجاته

 توفير األجهزة والتجهيزات املناسبة لتخصص القانون. .1

 مالءمة مصادر التعلم لتخصص القانون. .2

 حسن استخدام مصادر التعلم في العملية التعليمية. .3

 لتخصص القانوني.توفر الكتب والدوريات وتنوعها وحداثتها وتغطيتها لجميع مجاالت املعرفة في ا .4
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 توفر مكتبة متكاملة من حيث أوعية املعلومات والتجهيزات والكوادر الفنية املتخصصة لخدمة التخصص. .5

 .القانون االشتراك في قواعد املعلومات اإللكترونية في مجال  .6

 وجود نظام إلكتروني إلدارة املحتوى التعليمي وتوفر املواد اإللكترونية. .7

 للبحث عن املعلومات في املكتبة باإلضافة إلى املكتبات اإللكترونية.ر نظام إلكتروني يتوف .8

 

 تحديد استراتيجيات التعليم القانوني وجودة البرنامج: -13

 املراجعة الدورية للبرنامج في ضوء التطورات التشريعية والقضائية. .1

 مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات ممارسة املهن القانونية. .2

املعنية بمخرجات كليات القانون في عملية تطوير وتحديث البرنامج الدراس ي، بما في ذلك إشراك الجهات  .3

 أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملؤسسات املجتمعية الحكومية والخاصة واملهنية ذات العالقة.

لعيادة أساليب التعلم التطبيقية والتفاعلية، والتي قد تخصص لها مقررات )مساقات( معينة، مثل ااعتماد  .4

 القانونية، املحاكمات الصورية، التدريب الخارجي.

االنفتاح على املهنة من خالل دعوة محاضرين من املهنيين، تنظيم ورش تدريبية للطالب مع املنظمات املهنية،  .5

 إشراك الطالب في تمثيل كليات القانون في اللقاءات والنشاطات املهنية.

من خالل إثراء املقررات املساندة بلغة أجنبية أو إتاحة التركيز في تخصص تهيئة الطالب للمنافسة في سوق العمل  .6

 معين من خالل املتطلبات االختيارية.


