نشاطات كلية الحقوق في مجال الجودة واالعتمادية

 -1انشاء نظام المكتبة المعلوماتية االلكترونية لتسهيل عملية البحث للطلبة عن المصادر واالستغناء عن
النظام الكالسيكي الموجود سابقا ليكون حاف از لدعم الطلبة والباحثين لمواكبة التطور التكنولوجي
وللتواصل مع المستجدات على الساحة العلمية شملت كافة االقسام العلمية وتوفير الكتب الحديثة
والمتطورة في مجال اختصاص القانون العام والخاص ونصب اجهزة الحاسبات مع االنترنيت في
المكتبة وتحديث المكتبة بثالثة االف كتاب  ,واضافة اجهزة استنساخ مجانية للطلبة والباحثين دعما

لمحدودي الدخل .

 -2أقامة كلية الحقوق ورشة العمل القانونية المتعلقة بمشروع قانون عقد المعاهدات مع كلية القانون
والسياسة  /جامعة السليمانية من خالل برنامج التواصل االلكترونية ( ( Skypeبتاريخ 2112/3/3
بمشاركة مجموعة من طلبة المرحلة الثالثة وبأشراف استاذ مادة القانون الدولي العام م.م .سلوان جابر

هاشم وبتجربة فريدة من نوعها الورشة القانونية .

 -3انشاء الصفوف االلكترونية في كل القاعات الدراسية كافة لتحديث المواد الدراسية وايصال االفكار
للطلبة .
 -2انشاء المحكمة االفتراضية االولى من نوعها بتاريخ  2113/11/31لتطبيق الدراسة النظرية والعملية
على ارض الواقع لتدريب طلبة الكلية على اجراء المرافعات والمحاكمات .

 -5انجاز ملف اليوبيل الفضي من سنة تأسيس الكلية الى سنة . 2112
 -6انجاز الملف التقويمي من سنة االساس وسنة التقويم . 2113/2112
 -7عمل نتاجات كلية الحقوق .
 -8الزيارة الميدانية الى كلية القانون /جامعة بغداد والحاصلة على شهادة اعتمادية من جامعة اكسفورد
البريطانية بواسطة منظمة  IAOالعالمية التي قامت بها اللجنة المشكلة بموجب االمر االداري المرقم

 1788في  2112/5/12برئاسة االستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي وعضوية المدرس المساعد
سلوان جابر هاشم والسيد وليد خالد صبحي  /شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي والهدف من االيفاد
هو تطوير شعبة ضمان الجودة مما ينعكس على اداء كليتنا ومكانتها بين الجامعات العالمية ومن اجل

الحصول على هذه الشهادة اسوة بهذه الجامعة .

 -9عمل الخطة التطويرية لكلية الحقوق  /جامعة النهرين وهي خطة ادارية متبعة لالرتقاء بمستوى االداء
العلمي واالداري والخدمي للكلية .
 -11عمل الية ضبط جودة التدريس للفصل االول والفصل الثاني التي تتضمن نموذج رقم ( )2ورقم (.)3
 -11تدقيق استمارات تقييم اداء التدريسيين من  2119-2118الى . 2112-2111

 -12عمل صحة بيانات العداد الموظفين والتدريسيين لشعبة الموارد البشرية والدراسات االولية والدراسات
العليا .
 -13انجاز التصنيف الدولي ( )QSالذي يتضمن التدريسيين وطلبة الدراسات االولية والدراسات العليا .
 -12انجاز تقييم اداء القيادات العليا والتدريسيين للعام . 2113-2112
 -15عمل التقرير السنوي الخاص بأقسام وشعب ووحدات الكلية كافة .

 -16عمل الكتاب السنوي الذي يتضمن السيرة الذاتية للتدريسيين واالقسام العلمية ومجلس الكلية ونشاطات
الكلية والدراسات االولية والدراسات العليا .
 -17عمل دليل كلية الحقوق والخاص بأقسام وشعب ووحدات الكلية كافة .
 -18انجاز تصحيحات لغوية للموقع االلكتروني لكلية الحقوق .

 -19انجاز جمع بحوث التدريسيين وبحوث التخرج للطلبة ومعلومات عن التدريسيين لنشرها في الموقع
االلكتروني لجامعة النهرين .
 -21انجاز استمارة المعلومات للدراسات االولية والدراسات العيا والمجالت العلمية والخدمات المجتمعية
والنشاط العلمي والبحثي للكلية والتوثيقات .

