
  ةي سلم النجاح نحو العالمیالعالمیة ترتق ةالكویتی  القانون كلیة

  نم ةالجود تادشھا لتنا كادیمیةألا اھجبرام من أربعة

  افي بریطانیQAA  للتعلیم العالي ضمان الجودة ةمؤسس

  

ھذا اإلنجاز تتویج لسنوات من العمل والبذل  الخلیفة: ربد د. •
   والعطاء من كل العاملین بالكلیة

وبرامجھا  رلمعاییاالكلیة استوفت كافة الشروط و أ.د. المقاطع: •
  تاألكادیمیة توازي مثیالتھا في أرقى الجامعا

البریطانیة نظرا للسمعة  ةسمؤسلیوسف العلي: تم اختیارنا ل .د •
  االجیدة التي تحظى بھ

: كلیة القانون الكویتیة العالمیة تتمیز بالتركیز )QAA(  تقریر •
داخل وخارج المنھج الدراسي مما یعزز القوي على الممارسة المھنیة 
  ةقابلیة توظیف خریجي الكلی

كالوریوس بوبرامج ال جمناھ مجموعة من نقاط القوة تتمیز بھا •
  نالمدرسی تنوع خبراتوالیب التدریس سأوالماجستیر منھا تنوع 

   

  

Page Break  

لتعلیم ضمان الجودة ل أن مؤسسة لمقاطعأعلن رئیس كلیة القانون الكویتیة العالمیة األستاذ الدكتور محمد ا
بعد و ) البریطانیة والتي تعد واحدة من المؤسسات البریطانیة والعالمیة العریقة والموثوقة،QAA(العالي 

لمقررة بنجاح وتمیز للمعاییر العشرة ا ائھاستیفال المؤسسیة شھادة الجودة ةنیل الكلی مضي أقل من سنة على
على أربعة برامج أكادیمیة ھي: برنامج بكالوریوس القانون، وبرنامج  للكلیة ةالجود تادشھا  منحت سلفا،

ماجستیر القانون، وبرنامج دبلوم القانون، والبرنامج التمھیدي للغة اإلنجلیزیة في برنامج الماجستیر، مما 
ة القانون كلی المھنیة والكفاءة العالیة في تنفیذ وتطویر سیاسات وبرامج وإجراءات QAA یؤكد وفقا لمؤسسة
  .ت، كما أن ھذه البرامج تضاھي مثیالتھا في أرقى الجامعاةالكویتیة العالمی

أكد رئیس مجلس األمناء الدكتور بدر الخلیفة بأن كلیة القانون الكویتیة العالمیة تعد المؤسسة  من جانبھ
ھذا االعتماد على مستوى الخلیج والعالم العربي األكادیمیة الخلیجیة والعربیة األولى التي تحصل على 

  .مصاف الجامعات العالمیة المتمیزة يلتكون ف ومنطقة الشرق األوسط، مما یؤھلھا



وعبر الدكتور الخلیفة عن شعور إدارة الكلیة وأجھزتھا القیادیة بالفخر واالعتزاز بھذه االنجازات التي  
ذل والعطاء لكل العاملین في الكلیة، وال شك أن ذلك سیحفزھم التي تعد تتویجا لسنوات من البو تتوالى،

على مزید من العمل المتمیز خالل المراحل المقبلة. وشدد الدكتور الخلیفة على أن ھذا االنجاز یعد شھادة 
فخر واعتزاز على جبین الكویت التي تحتضن مثل ھذه الكلیة وتوفر لھا البیئة المناسبة للعمل، كما تعد دلیال 

  .على قدرة الكفاءات الوطنیة في النجاح والتمیز

الكلیة للعالقات الخارجیة والمشاریع الخاصة د. یوسف العلي: إن مبادرة مؤسسة  سرئی ومن جھتھ قال نائب
بمنح شھادة الجودة ألربعة من برامج الكلیة یؤشر إلى مضي الكلیة  QAA ضمان الجودة للتعلیم العالي

اتھ یضعنا ذبما یتوافق مع المعاییر المتبعة في أرقى الجامعات العالمیة، وھذا بحد قدما في تطویر برامجھا 
حافظ كلیة القانون الكویتیة العالمیة على مكانتھا كصرح أكادیمي متخصص في ت أمام تحد مع الذات كي

   تدریس القانون في الكویت والمنطقة نقدم لطلبتنا التعلیم القانوني المتمیز.

  ينوع قانوني متعلی

، ةسسات الناجحة والجادة والمتمیزؤانھ من المھم اإلشارة في البدایة إلى أن الم على محمد المقاطع .دأ. دشدو
تسعى إلى االستفادة من المعاییر المحلیة والعالمیة في مجال ضمان الجودة، وذلك من أجل التأكد من سالمة 

بالنسبة لمؤسسات التعلیم العالي، التي تتولى عملیة  ، وھذا األمر یصبح أكثر أھمیةاأدائھ خدماتھا وتطویر
 اختارت دقو تعلیم وتأھیل الطلبة لالندماج في سوق العمل الوطني والمساھمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

ي نكلیة القانون الكویتیة العالمیة منذ البدایة ھذا النھج وھذه السیاسة التعلیمیة التي تھدف إلى تقدیم تعلیم قانو
  .ایمة مضافة لحاضر ومستقبل بالدنقیشكلون  متمیزین نوعي، وتأھیل خریجین

د. المقاطع على أن الجودة األكادیمیة المؤسسیة نظام دقیق وموثق لتقییم آلیات عمل المؤسسات  دوأك
 لیة.یالجامعیة وفق معاییر معروفة ومحددة سلفا، تضمن جودة أعمالھا وأنظمتھا اإلداریة والدراسیة والتشغ

والخاصة بشھادة الجودة المؤسسیة  ،2017 رنوفمب ضمان الجودة التي نالتھا الكلیة في ةشھاد نإفوأضا
ا وتساعدنا سالمة إجراءاتن تؤكد شھادة التي حصلت علیھا في الوقت الحالي ألربعة برامجلللكلیة باإلضافة ل

 ت الخارجیة والسمعة المتمیزة، وھو ما ینعكسعلى تطویر أعمالنا وخدماتنا، وبالتالي تمنحنا الثقة لدى الجھا
  .إیجابا على كلیتنا وخریجینا خاصة وعلى بالدنا عامة

   جومزایا البرام ةنقاط القو

اھج بالمقارنة مع المن التي تتمیز بھا ھذه البرامج التي حظیت باالعتماد األكادیمي والمزایا نقاط القوة اأم
  :المقاطع بالتالي دمحم .دأ. د الكلیةفلخصھا رئیس وعمی والبرامج الدولیة

قدرة  زیعز امم ،ضمن نطاق المناھج الدراسیة وخارجھا ةالمھنی ةالممارس ىعل دالتأكی •
  .ةعلى الحصول على وظائف مناسبة لمؤھالتھم الدراسی ةالقانون الكویتیة العالمی ةكلی يخریج

  .ةوأسالیب تقییم الطلب مالتعل جونتائ ةالدراسی جللمناھ نالمتق قالتوثی •
داثتھا ح نومتابعتھا لضما اعلیھ ةوالموافق جواإلجراءات الجیدة لتصمیم البرام تالسیاسا •

  .يومالءمتھا للمنھج الدراس
 يف ةیالدراس جفعال للمناھ متھدف لتقدی يوالت موالتعل سالتدری بأسالی نم ةواسع ةمجموع •
  .ةالمطلوب مالتعل جنتائ قتحقی لسھی امم ،برنامج البكالوریوس والماجستیر نم لك

تفادة یؤھلھم لالس االبكالوریوس والماجستیر مم ةمرحل بلطال ةاإلنجلیزی ةاللغ مدع رتوفی •
  .ةباللغتین العربیة واإلنجلیزی ةالدراس صمن فر



لتقییم باإلضافة وا سوالقائم على التقییم في التعلم والتدری يوالنقد يقاالستبا جاستخدام النھ •
ات قدر ةومھنیین من مختلف المؤسسات من أجل اإلسھام في تنمی نإلى االستعانة بأكادیمیی

  .ملتعزیز أسالیب التفكیر النقدي والتحلیلي لدیھ بالطال
وضع خطتھم  يف بالطال ةلمساعد نالمرشدون األكادیمیو ھیقدم يالذ رالكبی مالدع •

  .امج باإلضافة إلى متابعة تقدمھم الدراسيالدراسیة خالل دراستھم في البرن
  .بلدى الطال مالتعل صفر زتعزی يف سالتدری ةھیئ ءأعضا تخبرا عتنو ىمد •
على إجراء  عیشج يوالذ سالتدری ةھیئ ءألعضا يالمھن رالكبیر المقدم للتطوی مالدع •

یب وطرق المعرفتھم األكادیمیة وإتباع أس روتطوی والسعي نحو االستمرار في تحدیث ثالبحو
  .ةالتدریس الحدیث

  .يماألكادی متقدمھ يیساعد ف امم بللطال يإضاف مدع متقدی يف نالمساعدین العلمیی ردو •
 يالت ةالمنھجیة المتبعة للمراجعة الدوریة والمنتظمة للمقررات الدراسی تاآللیا ةمجموع •
  .ةبرامج الكلی اعلیھ متقو
 ءواألعضا نالخریجی يوممثل عالقطا اھذ يف نالمتخصصی لمن قب ةالواسع ةالمشارك •

 ربشكل دوري مما یوف ةالجود ةأنشطة دراس يف ياألكادیم ياالستشار سالمجل يف نالخارجیی
  .رمكانة الكلیة ودعم تقدمھا المستم زمن أجل تعزی ةنقاط مرجعیة خارجیة إضافی

  

  

  

  

  )QAA(مؤسسة  امزای

ھي ھیئة  ))The QualityAssurance Agency for Higher Education QAA نإ ىإل د. بدر الخلیفة روأشا
مستقلة غیر ربحیة، یناط إلیھا مھمة المراقبة والمتابعة وتقدیم المشورة من أجل تحقیق معاییر جودة التعلیم 
في مؤسسات التعلیم العالي في المملكة المتحدة، ومساعدة ھذه المؤسسات على تطویر سیاسات الجودة 

یم ؛ وال تستطیع أي مؤسسة تعلربھا، لضمان حصول الطالب على تعلیم أفضل وفق أعلى المعایی الخاصة
، ولذلك فإن QAA لم تحصل على شھادة الجودة من افي بریطانیا أن تحصل على دعم من الحكومة م لعا

، وغیرھا، تبلفاس جمیع الجامعات البریطانیة حتى العریقة منھا مثل أكسفورد وكامبریدج وواریك وكوین
  .)QAA(تخضع إلى التقییم الدوري من 

عملیة التقییم والتدقیق والتحقق من استیفاء المعاییر المحددة عملیة طویلة ومعقدة،  وأضاف د. الخلیفة أن
، وھو یتكون من أساتذة جامعات قانونیة وإداریة، یتولون دراسة النظم )QAA( لقد قام بھا فریق من خبراء

ائح الداخلیة المعتمدة من الكلیة والتي یجري العمل بھا. وقد قام ممثلون عنھم بزیارة واإلجراءات واللو
مبدئیة للكلیة لالطالع على مدى جدیتھا في تقدیم طلب الحصول على شھادة الجودة األكادیمیة، ثم قُدمت 

رات وغیرھا، رلھم وثائق ومستندات وكتب تعریفیة تتضمن بیانات بنظم القبول والتسجیل والتدریس والمق
ثم طلبوا من إدارة الكلیة إجراء دراسة ذاتیة لنظم وإجراءات العمل على أرض الواقع، وھو ما تم من 

صفحة. وقد قامت المؤسسة بدراسة  2500مختلف قطاعات الكلیة وتم تضمین نتائجھ في تقریر یقع في نحو 
لخبراء لدیھم الكلیة إلجراء سلسلة من دة، ثم زار وفد ادالموسع، وطلبت بیانات إضافیة مح ھذا التقریر

المقابالت مع مختلف قطاعات وإدارات الكلیة، وقد شمل ذلك ممثلي الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس وأعضاء 



المجلس االستشاري بما في ذلك أعضاءه األجانب من الجامعات البریطانیة واألمریكیة ومجلس األمناء، 
  .بقات الطالبیة وغیرھم، كما اطلعوا على مرافق وخدمات الكلیةباإلضافة إلى مسؤولي األنشطة والمسا

  يدول فاعترا

) لدیھا QAA( يللتعلیم العال ان مؤسسة ضمان الجودة  أوضح د. یوسف العلي وحول المعاییر البریطانیة
)، وھي أول وكالة ضمان ENQA(عضویة كاملة في الرابطة األوروبیة لضمان الجودة في التعلیم العالي 

نھا أ ، كما (ESG(ةمعاییر التوجیھیة للتعلیم العالي األوروبیلا جودة یتم االعتراف بھا دولیا بما یتوافق مع
)، في INQAAHE(عضو كامل العضویة في الشبكة الدولیة لوكاالت ضمان الجودة في التعلیم العالي 

 الدولي للجودة متقییال .)APQN() كمراقب في شبكة آسیا والمحیط الھادئ للجودة QAA(حین تعمل 
)IQR) لمؤسسات التعلیم العالي خارج المملكة المتحدة وفق معاییر الجودة األوروبیة ESG وذلك تحقیقا ،

لرسالتھا في نشر ثقافة الجودة، وإلعطاء ھذه المؤسسات الفرصة إلثبات أن أنظمة وسیاسات الجودة لدیھا 
لیل عالي التي تخضع لھذا النوع من التقییم، تتمكن من تحالتعلیم ال تفمؤسسا تتوافق مع المعاییر الدولیة.

  .وتحسین نظم ضمان الجودة لدیھا، وتقارنھا مع أفضل الممارسات الدولیة

بأن كلیة القانون الكویتیة العالمیة حرصت ومنذ المراحل األولى من نشأتھا (حیث تأسست  يالعل .وأضاف د
)، وذلك على عدة أصعدة، وعندما QAA(تي تتطلبھا ) على تحقیق مواصفات الجودة ال2008في عام 
لب للخضوع تقدیم الط مؤسسة البریطانیة بتنفیذ التقییم الدولي خارج أوروبا، "بادرت" الكلیة إلىلا بدأت

اإلعداد للتقییم فقد بدأ منذ ثالث سنوات واستغرقت وقتا طویال وتطلبت جھدا  اأم .إلى ھذا النوع من التقییم
في  بدأنا بالبحث دلق ف العاملین في الكلیة، الذین عملوا بشكل مبكر ومنظم ومخطط لھ.كبیرا من مختل

البریطانیة، بالنظر للسمعة  )QAA( ةمؤسسل الجھات الخارجیة التي یمكنھا القیام بذلك، وقد تم اختیارنا
     ي.بي والعالمالجیدة التي تحظى بھا وموقعھا القیادي والعریق في النظام التعلیم البریطاني واألورو

  يالمجلس االستشاري األكادیم مسؤولیات

د. المقاطع بأن "المجلس االستشاري األكادیمي"یتكون من عدد من األساتذة العالمیین والعرب في  ولفت
مجال القانون من ذوي الرأي والمعرفة القانونیة والخبرة الكافیة من خالل العمل التطبیقي، ومن الجامعات 

الزمیلة، ویھدف المجلس االستشاري إلى إبداء الرأي وتقدیم المشورة في مختلف القضایا  العالمیة أو
األكادیمیة القانونیة والتعلیمیة التي تتعلق بدراسة القانون والتي تقع ضمن برامج الكلیة، األمر الذي یؤدي 

لیات نھا مع الجامعات والكإلى خلق أفكار جدیدة لتطویر وازدھار الكلیة وتوثیق العالقات وزیادة فرص تعاو
  .في مختلف البلدان  العالمیة

  :ویمكن تلخیص مسؤولیات المجلس االستشاري في النواحي اآلتیة

  .للكلیة يمراجعة األداء األكادیم .1

مراجعة وتقییم وتطویر البرامج األكادیمیة والمناھج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة وھي:  .2
بلوم العلوم القانونیة، شاملة مراجعة وصف دو ،الماجستیر بتشعباتھ، ولیسانس في القانون

  .المقررات الدراسیة ومحتویاتھا ومخرجات التعلیم ومتطلبات التخرج

 الجامعات علىوالمعاھد والكلیات  العالقات مع مختلف تقدیم المشورة الخاصة بتوثیق  .3
  .الصعید المحلي والعالمي والتي ستؤدي إلى تقویة وإثراء البرامج األكادیمیة للكلیة



االسھام والمساعدة في مراجعة وتوجیھ النظم واإلجراءات الالزمة لمراقبة الجودة ولتقییم  .4
  .المعاییر السلیمة للتعلیم القانوني

  زواالعتزا بالفخرالشعور 

صول ح عن شعور المسؤولین والعاملین والطلبة في الكلیة بالفخر واالعتزاز ألن يیوسف العل د. روعب
یمثل شھادة عالمیة من جھة عریقة ومرموقة تتوج جھودا متراكمة  ةأربعة من برامج الكلیة على شھادة الجود

ریب أن تنال باقي البرامج مثل ھذه الشھادة، أنھا بال ونأمل في المستقبل الق من العمل الجاد امتدت لسنوات،
   تشكل حافزا لنا للعمل أكثر نحو مزید من التطویر واالنفتاح لكلیتنا.  شك

كما ان ھناك أثرا مباشرا سواء على الكلیة أو على خریجیھا، فالحصول على شھادة الجودة یجعل الكلیة في 
من سمعتھا ومن حضورھا المحلي والدولي، وأما بالنسبة للخریجین فإنھ یوفر لھم عزز یومستوى متقدم، 

فرصا وظیفیة أكبر وأكثر خاصة لدى الجھات القانونیة التي تشترط مؤھالت متمیزة بسبب نوعیة الخدمات 
الھیئات وفي الوزارات  التي تقدمھا مثلما ھو الحال بالنسبة للنیابة العامة والقضاء والقطاعات القانونیة
  .واإلدارات الحیویة وكذلك في شركات القطاع الحكومي والنفطي والقطاع الخاص

 مواصلة دراساتھم العلیا في فرص الخریجیھ روفیالكلیة على ھذه الشھادة  أربعة من برامج كما أن حصول
  .برامج الماجستیر والدكتوراه في أرقى وأبرز الجامعات العالمیة

  

أكد رئیس مجلس األمناء الدكتور بدر الخلیفة بأن كلیة القانون الكویتیة العالمیة تعد المؤسسة  من جانبھ
ة الخلیجیة والعربیة األولى التي تحصل على ھذا االعتماد على مستوى الخلیج والعالم العربي األكادیمی

  .مصاف الجامعات العالمیة المتمیزة يلتكون ف ومنطقة الشرق األوسط، مما یؤھلھا

ي توعبر الدكتور الخلیفة عن شعور إدارة الكلیة وأجھزتھا القیادیة بالفخر واالعتزاز بھذه االنجازات ال 
التي تعد تتویجا لسنوات من البذل والعطاء لكل العاملین في الكلیة، وال شك أن ذلك سیحفزھم و تتوالى،

على مزید من العمل المتمیز خالل المراحل المقبلة. وشدد الدكتور الخلیفة على أن ھذا االنجاز یعد شھادة 
تعد دلیال  لھا البیئة المناسبة للعمل، كمافخر واعتزاز على جبین الكویت التي تحتضن مثل ھذه الكلیة وتوفر 

  .على قدرة الكفاءات الوطنیة في النجاح والتمیز

الكلیة للعالقات الخارجیة والمشاریع الخاصة د. یوسف العلي: إن مبادرة مؤسسة  سرئی ومن جھتھ قال نائب
ؤشر إلى مضي الكلیة بمنح شھادة الجودة ألربعة من برامج الكلیة ی QAA ضمان الجودة للتعلیم العالي

اتھ یضعنا ذقدما في تطویر برامجھا بما یتوافق مع المعاییر المتبعة في أرقى الجامعات العالمیة، وھذا بحد 
حافظ كلیة القانون الكویتیة العالمیة على مكانتھا كصرح أكادیمي متخصص في ت أمام تحد مع الذات كي

   التعلیم القانوني المتمیز. تدریس القانون في الكویت والمنطقة نقدم لطلبتنا

  يقانوني نوع متعلی

، ةسسات الناجحة والجادة والمتمیزؤانھ من المھم اإلشارة في البدایة إلى أن الم على محمد المقاطع .دأ. دشدو
تسعى إلى االستفادة من المعاییر المحلیة والعالمیة في مجال ضمان الجودة، وذلك من أجل التأكد من سالمة 

، وھذا األمر یصبح أكثر أھمیة بالنسبة لمؤسسات التعلیم العالي، التي تتولى عملیة اأدائھ وتطویرخدماتھا 
 اختارت دقو تعلیم وتأھیل الطلبة لالندماج في سوق العمل الوطني والمساھمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.



لیم قانوني التعلیمیة التي تھدف إلى تقدیم تع كلیة القانون الكویتیة العالمیة منذ البدایة ھذا النھج وھذه السیاسة
  .ایمة مضافة لحاضر ومستقبل بالدنقیشكلون  متمیزین نوعي، وتأھیل خریجین

د. المقاطع على أن الجودة األكادیمیة المؤسسیة نظام دقیق وموثق لتقییم آلیات عمل المؤسسات  دوأك
 عمالھا وأنظمتھا اإلداریة والدراسیة والتشغیلیة.الجامعیة وفق معاییر معروفة ومحددة سلفا، تضمن جودة أ

والخاصة بشھادة الجودة المؤسسیة  ،2017 رنوفمب ضمان الجودة التي نالتھا الكلیة في ةشھاد نإفوأضا
ا وتساعدنا سالمة إجراءاتن تؤكد شھادة التي حصلت علیھا في الوقت الحالي ألربعة برامجلللكلیة باإلضافة ل

وخدماتنا، وبالتالي تمنحنا الثقة لدى الجھات الخارجیة والسمعة المتمیزة، وھو ما ینعكس على تطویر أعمالنا 
  .إیجابا على كلیتنا وخریجینا خاصة وعلى بالدنا عامة

   جومزایا البرام ةنقاط القو

لمناھج ابالمقارنة مع  التي تتمیز بھا ھذه البرامج التي حظیت باالعتماد األكادیمي والمزایا نقاط القوة اأم
  :المقاطع بالتالي دمحم .دأ. فلخصھا رئیس وعمید الكلیة والبرامج الدولیة

قدرة  زیعز امم ،ضمن نطاق المناھج الدراسیة وخارجھا ةالمھنی ةالممارس ىعل دالتأكی •
  .ةعلى الحصول على وظائف مناسبة لمؤھالتھم الدراسی ةالقانون الكویتیة العالمی ةكلی يخریج

  .ةوأسالیب تقییم الطلب مالتعل جونتائ ةالدراسی جللمناھ نالمتق قالتوثی •
داثتھا ح نومتابعتھا لضما اعلیھ ةوالموافق جواإلجراءات الجیدة لتصمیم البرام تالسیاسا •

  .يومالءمتھا للمنھج الدراس
 يف ةیالدراس جفعال للمناھ متھدف لتقدی يوالت موالتعل سالتدری بأسالی نم ةواسع ةمجموع •
  .ةالمطلوب مالتعل جنتائ قتحقی لیسھ امم ،مج البكالوریوس والماجستیربرنا نم لك

تفادة یؤھلھم لالس االبكالوریوس والماجستیر مم ةمرحل بلطال ةاإلنجلیزی ةاللغ مدع رتوفی •
  .ةباللغتین العربیة واإلنجلیزی ةالدراس صمن فر

لتقییم باإلضافة وا سوالقائم على التقییم في التعلم والتدری يوالنقد يقاالستبا جاستخدام النھ •
ات قدر ةومھنیین من مختلف المؤسسات من أجل اإلسھام في تنمی نإلى االستعانة بأكادیمیی

  .ملتعزیز أسالیب التفكیر النقدي والتحلیلي لدیھ بالطال
ضع خطتھم و يف بالطال ةلمساعد نالمرشدون األكادیمیو ھیقدم يالذ رالكبی مالدع •

  .الدراسیة خالل دراستھم في البرنامج باإلضافة إلى متابعة تقدمھم الدراسي
  .بلدى الطال مالتعل صفر زتعزی يف سالتدری ةھیئ ءأعضا تخبرا عتنو ىمد •
على إجراء  عیشج يوالذ سالتدری ةھیئ ءألعضا يالمھن رالكبیر المقدم للتطوی مالدع •

 معرفتھم األكادیمیة وإتباع أسالیب وطرق روتطوی والسعي نحو االستمرار في تحدیث ثالبحو
  .ةالتدریس الحدیث

  .يماألكادی متقدمھ يیساعد ف امم بللطال يإضاف مدع متقدی يف نالمساعدین العلمیی ردو •
 يالت ةالمنھجیة المتبعة للمراجعة الدوریة والمنتظمة للمقررات الدراسی تاآللیا ةمجموع •
  .ةبرامج الكلی اعلیھ متقو
 ءواألعضا نالخریجی يوممثل عالقطا اھذ يف نالمتخصصی لمن قب ةالواسع ةالمشارك •

 ربشكل دوري مما یوف ةالجود ةأنشطة دراس يف ياألكادیم ياالستشار سالمجل يف نالخارجیی
  .رمكانة الكلیة ودعم تقدمھا المستم زمن أجل تعزی ةنقاط مرجعیة خارجیة إضافی

  



  

  

  

  )QAA(مؤسسة  امزای

ھي ھیئة  ))The QualityAssurance Agency for Higher Education QAA نإ ىإل د. بدر الخلیفة روأشا
مستقلة غیر ربحیة، یناط إلیھا مھمة المراقبة والمتابعة وتقدیم المشورة من أجل تحقیق معاییر جودة التعلیم 

تحدة، ومساعدة ھذه المؤسسات على تطویر سیاسات الجودة في مؤسسات التعلیم العالي في المملكة الم
یم ؛ وال تستطیع أي مؤسسة تعلرالخاصة بھا، لضمان حصول الطالب على تعلیم أفضل وفق أعلى المعایی

، ولذلك فإن QAA لم تحصل على شھادة الجودة من افي بریطانیا أن تحصل على دعم من الحكومة م لعا
، وغیرھا، تبلفاس تى العریقة منھا مثل أكسفورد وكامبریدج وواریك وكوینجمیع الجامعات البریطانیة ح

  .)QAA(تخضع إلى التقییم الدوري من 

عملیة التقییم والتدقیق والتحقق من استیفاء المعاییر المحددة عملیة طویلة ومعقدة،  وأضاف د. الخلیفة أن
معات قانونیة وإداریة، یتولون دراسة النظم ، وھو یتكون من أساتذة جا)QAA( لقد قام بھا فریق من خبراء

واإلجراءات واللوائح الداخلیة المعتمدة من الكلیة والتي یجري العمل بھا. وقد قام ممثلون عنھم بزیارة 
مبدئیة للكلیة لالطالع على مدى جدیتھا في تقدیم طلب الحصول على شھادة الجودة األكادیمیة، ثم قُدمت 

تعریفیة تتضمن بیانات بنظم القبول والتسجیل والتدریس والمقررات وغیرھا،  لھم وثائق ومستندات وكتب
ثم طلبوا من إدارة الكلیة إجراء دراسة ذاتیة لنظم وإجراءات العمل على أرض الواقع، وھو ما تم من 

صفحة. وقد قامت المؤسسة بدراسة  2500مختلف قطاعات الكلیة وتم تضمین نتائجھ في تقریر یقع في نحو 
دة، ثم زار وفد الخبراء لدیھم الكلیة إلجراء سلسلة من دالموسع، وطلبت بیانات إضافیة مح ا التقریرھذ

المقابالت مع مختلف قطاعات وإدارات الكلیة، وقد شمل ذلك ممثلي الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس وأعضاء 
مریكیة ومجلس األمناء، المجلس االستشاري بما في ذلك أعضاءه األجانب من الجامعات البریطانیة واأل

  .باإلضافة إلى مسؤولي األنشطة والمسابقات الطالبیة وغیرھم، كما اطلعوا على مرافق وخدمات الكلیة

  يدول فاعترا

) لدیھا QAA( يللتعلیم العال ان مؤسسة ضمان الجودة  أوضح د. یوسف العلي وحول المعاییر البریطانیة
)، وھي أول وكالة ضمان ENQA(ضمان الجودة في التعلیم العالي عضویة كاملة في الرابطة األوروبیة ل

نھا أ ، كما (ESG(ةمعاییر التوجیھیة للتعلیم العالي األوروبیلا جودة یتم االعتراف بھا دولیا بما یتوافق مع
)، في INQAAHE(عضو كامل العضویة في الشبكة الدولیة لوكاالت ضمان الجودة في التعلیم العالي 

 الدولي للجودة مالتقیی .)APQN() كمراقب في شبكة آسیا والمحیط الھادئ للجودة QAA(حین تعمل 
)IQR) لمؤسسات التعلیم العالي خارج المملكة المتحدة وفق معاییر الجودة األوروبیة ESG وذلك تحقیقا ،

إلثبات أن أنظمة وسیاسات الجودة لدیھا لرسالتھا في نشر ثقافة الجودة، وإلعطاء ھذه المؤسسات الفرصة 
 التعلیم العالي التي تخضع لھذا النوع من التقییم، تتمكن من تحلیل تفمؤسسا تتوافق مع المعاییر الدولیة.

  .وتحسین نظم ضمان الجودة لدیھا، وتقارنھا مع أفضل الممارسات الدولیة

ت ومنذ المراحل األولى من نشأتھا (حیث تأسست بأن كلیة القانون الكویتیة العالمیة حرص يالعل .وأضاف د
)، وذلك على عدة أصعدة، وعندما QAA() على تحقیق مواصفات الجودة التي تتطلبھا 2008في عام 
لب للخضوع تقدیم الط مؤسسة البریطانیة بتنفیذ التقییم الدولي خارج أوروبا، "بادرت" الكلیة إلىلا بدأت

إلعداد للتقییم فقد بدأ منذ ثالث سنوات واستغرقت وقتا طویال وتطلبت جھدا ا اأم .إلى ھذا النوع من التقییم



في  بدأنا بالبحث دلق كبیرا من مختلف العاملین في الكلیة، الذین عملوا بشكل مبكر ومنظم ومخطط لھ.
عة البریطانیة، بالنظر للسم )QAA( ةمؤسسل الجھات الخارجیة التي یمكنھا القیام بذلك، وقد تم اختیارنا

     الجیدة التي تحظى بھا وموقعھا القیادي والعریق في النظام التعلیم البریطاني واألوروبي والعالمي.

  يالمجلس االستشاري األكادیم مسؤولیات

د. المقاطع بأن "المجلس االستشاري األكادیمي"یتكون من عدد من األساتذة العالمیین والعرب في  ولفت
والمعرفة القانونیة والخبرة الكافیة من خالل العمل التطبیقي، ومن الجامعات مجال القانون من ذوي الرأي 

العالمیة أو الزمیلة، ویھدف المجلس االستشاري إلى إبداء الرأي وتقدیم المشورة في مختلف القضایا 
لذي یؤدي ااألكادیمیة القانونیة والتعلیمیة التي تتعلق بدراسة القانون والتي تقع ضمن برامج الكلیة، األمر 

إلى خلق أفكار جدیدة لتطویر وازدھار الكلیة وتوثیق العالقات وزیادة فرص تعاونھا مع الجامعات والكلیات 
  .في مختلف البلدان  العالمیة

  :ویمكن تلخیص مسؤولیات المجلس االستشاري في النواحي اآلتیة

  .للكلیة يمراجعة األداء األكادیم .1

مراجعة وتقییم وتطویر البرامج األكادیمیة والمناھج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة وھي:  .2
بلوم العلوم القانونیة، شاملة مراجعة وصف دو ،الماجستیر بتشعباتھ، ولیسانس في القانون

  .المقررات الدراسیة ومحتویاتھا ومخرجات التعلیم ومتطلبات التخرج

 الجامعات علىوالمعاھد والكلیات  العالقات مع مختلف تقدیم المشورة الخاصة بتوثیق  .3
  .الصعید المحلي والعالمي والتي ستؤدي إلى تقویة وإثراء البرامج األكادیمیة للكلیة

االسھام والمساعدة في مراجعة وتوجیھ النظم واإلجراءات الالزمة لمراقبة الجودة ولتقییم  .4
  .المعاییر السلیمة للتعلیم القانوني

  زواالعتزا بالفخرالشعور 

صول ح عن شعور المسؤولین والعاملین والطلبة في الكلیة بالفخر واالعتزاز ألن يیوسف العل د. روعب
یمثل شھادة عالمیة من جھة عریقة ومرموقة تتوج جھودا متراكمة  ةأربعة من برامج الكلیة على شھادة الجود

ریب أن تنال باقي البرامج مثل ھذه الشھادة، أنھا بال ونأمل في المستقبل الق من العمل الجاد امتدت لسنوات،
   تشكل حافزا لنا للعمل أكثر نحو مزید من التطویر واالنفتاح لكلیتنا.  شك

كما ان ھناك أثرا مباشرا سواء على الكلیة أو على خریجیھا، فالحصول على شھادة الجودة یجعل الكلیة في 
ا المحلي والدولي، وأما بالنسبة للخریجین فإنھ یوفر لھم عزز من سمعتھا ومن حضورھیومستوى متقدم، 

فرصا وظیفیة أكبر وأكثر خاصة لدى الجھات القانونیة التي تشترط مؤھالت متمیزة بسبب نوعیة الخدمات 
ئات في الوزارات والھی التي تقدمھا مثلما ھو الحال بالنسبة للنیابة العامة والقضاء والقطاعات القانونیة

  .الحیویة وكذلك في شركات القطاع الحكومي والنفطي والقطاع الخاصواإلدارات 

 مواصلة دراساتھم العلیا في فرص الخریجیھ روفیالكلیة على ھذه الشھادة  أربعة من برامج كما أن حصول
  .برامج الماجستیر والدكتوراه في أرقى وأبرز الجامعات العالمیة

  



	


