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 الحوكمةو القيادة -3
 

 

 اختيار القيادات  أسلوب 3/1/1
القيـادات  ختيـارايير الوكـذلك تـم وضـع معـ.وفقا لقانون تنظيم الجامعات ةكاديمياألتم اختيار القيادات ي •

العلميــة ورفعهــا علــى موقــع  األقســامعنهــا بتوزيعهــا علــى  واإلعــالناالكاديميــه بالكليــة وقــد تــم توثيقهــا 
 :المعايير وتشتمل هذه, الكلية االلكتروني 

 .النشاط العلمي والبحث العلمي .1

 .والقيادية اإلداريةالقدرات  .2

 .المختلفة والخدمات األنشطةالمشاركة في  .3

 )المجتمع/ الجامعة / علي مستوي المؤسسة (اهمات في مجاالت الجودة والتطوير المس .4

 .القومية األنشطةالمشاركة في  .5

 .التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرءوسين .6

 .المشاركة في تنمية  الموارد الذاتية للكلية .7

 .ة في المجتمعوالخدمي اإلنتاجيةالعالقات المتبادلة مع القطاعات له دور فعال في  .8

 .السمعة الطيبة والحسنة .9

 .نظم إدارة الجودةز دورات تدريبية خاصة بتيااج .10

 .العمل في فريق ووضع استراتيجيات وآليات سير العملة علي ر القد .11

 يقدم خطة للتطوير والتحسين .12

 .والنزاهةالسجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام  .13

يرجع  أنويمكن  األكاديميةاختيار القيادات  دهيئة التدريس عن أعضاءال يوجد مشاركة من جانب  •
 . والجامعةالعليا للكلية  اإلدارةالسبب الى نقص الكوادر لتولى عملية القيادة وانه يتم الترشيح من 
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    القيادة  أسلوب 3/2/1

الطـالب والعـاملين و ونيهم هيئـة التـدريس ومعـا أعضـاء رأيباستقصـاء  الخاصـةبعد تحليـل االسـتبيانات 

بالكليـــة للعــــام  قيــــاديمــــن الجـــدول التــــالي الـــنمط الالقيــــادة المتبـــع بالكليــــة تبـــين  أســـلوببالكليـــة فــــي 

2010/2011: 

 سلبيال ةقيادال  نمط المركزي ةقيادال نمط  الديمقراطي ةقيادال  نمط الفئة

 عميد الكلية

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

 ميد الكليةع رئيس القسم

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

 عميد الكلية رئيس القسم

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

 رئيس القسم

No % No % No % No % No % No % No % No % No % 
 الطالب
 

58 24.3 71 29.6 61 25.4 56 23.4 70 29.2 56 23.5 64 26.7 70 29.1 48 20.1 

 اإلداريين
 

4 8.6 1 2.9 11 26 4 4.5 1 3.3 5 12.7 3 7.6 1 2.1 4 9 

أعضاء 
هيئه 
 التدريس

1 7.9 0 0 12 76.7 12 74.3 1 4.2 0 0 6 35.6 3 16.3 0 0 

ــادة ون أنيــر مــن الطــالب % 26.7يتضــح مــن الجــدول الســابق أن  • ــد هــو نمــط  نمــط القي بالنســبة للعمي

 .يرون ألن نمط القيادة مركزياً % 23.4ما نمط القيادة الديمقراطي بين %24.3القيادي السلبي و

مـــن اإلداريـــين يـــرون أن نمـــط القيـــادة لرؤســـاء األقســــام %26بالنســـبة لتقيـــيم اإلداريـــين لـــنمط القيـــادة  •

 ديمقراطي 

يــرون أن نمــط القيــادة بالنســبة للعميــد نمــط قيــادة % 74.3بالنسـبة لتقيــيم أعضــاء هيئــة التــدريس لــنمط  •

يـرون أن نمـط القيـادة بالنسـبة لرؤسـاء األقسـام % 76يـادة سـلبي ويـرون أن نمـط الق% 35.6مركـزي و

 .نمط ديمقراطي

ــالتعليم والــتعلم فهنــاك العديــد مــن  الخاصــةواتخــاذ القــرارات  مناقشــة فــيبالكليــة  الرســميةتســاهم المجــالس  ب

  .لس الكليةامجتعتمد بوالطالب  مولجنة شئون التعلي األقساممجالس بمحاضر القرارات المتميزة 

 )1-3(مرفق           

 القيادة وممارسات المجالس الرسمية  نمط  3/2
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 التدريب 3/3/1
وموثقـة للتـدريب وتنميـة المهـارات االداريـة ورفـع قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس  توفر الجامعة خطة معتمـدة

والـذي ينفـذ مـن خـالل  (FLDP)والهيئة المعاونة بالتعاون مع مشروع تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس 
بـــالبرامج التدريبيـــة  الخاصـــةيـــتم نشــر خطـــط التـــدريب تطـــوير األداء الجـــامعي بجامعـــة المنصـــورة و مركــز 

ومتـاح أيضـا  0TUwww.fldp.orgU0Tعلـى موقـع المشـروع وأعضـاء هيئـة التـدريس الموجهة للقيادات األكاديميـة 
ويقـــوم المركـــز باختيـــار البـــرامج  0TUwww.udc.mans.edu.egU0Tمركـــز تطـــوير األداء الجـــامعي  علـــى موقـــع

ــ ــة الفعلي ويقــوم المركــز , ة للقيــادات األكاديميــة  بالجامعــةالتدريبيــة اســتنادا الــى دراســة االحتياجــات التدريبي
ــادات األكاديميــة  ــة لتــدريب القي علــى مســتوى الجامعــة بتطــوير األداء الجــامعي بتــوفير المخصصــات المالي

 .بدون أدنى تكلفة على الكلية
 

ـــادات  تـــدريب وتنميـــة المهـــارات اإلداريـــةلوجـــد خطـــة ليكمـــا  تضـــمنت هـــذه الخطـــة و  بالكليـــة األكاديميـــةللقي
   .شى مع البرامج التدريبية للجامعةحيث انها تتماللقيادات االكاديميه االحتياجات التدريبية الفعلية 

                                            )2-3(ق مرف                  
 :كالتالي ها الخطةتتضمن التيالدورات  اجمالى الى السنويةالتدريبية الدورات وعدد  

 فترة تنفيذ الدورات
 عدد الدورات 

 المطلوب تنفيذها
 عدد الدورات

 التي تم تنفيذها 
2011 8 8 
2012 10  -

 8 18 اإلجمالي
 .كافية إلى حد ماللتدريب  المتاحة الماليةصات وتعتبر المخص

 :مؤشرات تقييم التدريب 3/3/2
 

مـن بتنفيـذ دورات تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس قام مركز تطوير األداء الجـامعي بجامعـة المنصـورة 
أعضــاء هيئـة التــدريس والهيئــة المعاونـة الــذين تــم  وكــان عـدد 2010/2011لعــام  FLDP خـالل برنــامج

والتــي تتعلــق بالجوانــب  الفنيــة واإلداريــةتهــتم هــذه الــدورات بتنميــة المهــارات  حيــث, عضــو 125 يبهمتــدر 
 )3-13(مرفق          .ومهارات االتصالاألزمات وضغوط العمل  وٕادارةالقانونية والمالية 

ـــة لنســـبة أمـــا بال • ـــدورات التدريبي ـــيل ـــم الت ـــذها  ت ـــة  مـــن خطـــةتنفي ـــدريب للكلي للعـــام  %100 فهـــيالت
 :وهي كالتاليوالفنية  اإلداريةوالتي تضمنت دورات متعلقة  بتنمية المهارات  2010/2011

 

 تنمية المهارات اإلدارية 3/3
 

http://www.fldp.org/
http://www.udc.mans.edu.eg/
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 عدد الحضور البرنامج التدريبي

 قيادات األكاديمية ورؤساء األقسام االداريةلمن ا 7 التخطيط االستراتيجي

 من أعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري 4 الوقت واالجتماعات إدارة

 من أعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري 2 التغيير وٕادارةالقيادة المتميزة 

 من أعضاء هيئة التدريس 3 والعالمية المحلية التنافسيةمشروعات البحوث 

 من أعضاء هيئة التدريس 4 النشر العلمي

 رئيس قسم شئون الطالب شئون الطالب إلدارةنظام ابن الهيثم 

 رئيس قسم شئون الدراسات العليا الدراسات العليا رةإلدانظام ابن الهيثم 

 رئيس قسم شئون العاملين البشريةالموارد  إلدارةنظام الفاروق 

 مستوى الكلية ونسبة نجاح الطالب فييظهر  والذيالملحوظ  األداءتحسن مستوى  مردود التدريب
 والترقي إلي المستويات االعلي

 

 
 قواعد البيانات   3/4/1

والتـي تعمـل  اإلداراتالتـي تضـم جميـع االلكترونية تحرص الجامعة على استخدام عدد من قواعد البيانات 
الكليـة علـى تحـديث بياناتهـا علـى تلـك القواعـد فيمـا  إدارةالـربط بينهـا كمـا تحـرص توثيق المعلومـات و على 

 :لفعلبا المستخدمةقواعد البيانات  أنواع أهمومن يخصها 

 للجودة  رابياالفم نظا ◊

 نظام المستقبل للمكتبات  ◊

 الدراسات العليا وٕادارة شئون الطالب إلدارةنظام ابن الهيثم  ◊

 البشريةالموارد  إلدارةنظام الفاروق  ◊

 نظام الموازنة العامة ◊

 خزينة تحصيل الرسوم إدارةنظام  ◊

 .رة غرف الحفظ يدعى بنظام إدا واستدعاء الوثائق وتداوللحفظ  نظام أيضاويوجد 
 

 نظم المعلومات والتوثيق  3/4
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 الذاتيةخطه تنميه الموارد   3/5/1
 

ـــةتوجـــد بالكيـــة خطـــه موثقـــه لتنميـــة المـــوارد  الوحـــدات ذات الطـــابع الخـــاص دور تهـــدف إلـــى تفعيـــل  الذاتي

فير وتطوير الخدمات البيئيـة واالقتصـادية واالجتماعيـة وتسـويق خـدمات الوحـدات ذات الطـابع الخـاص لتـو 

زيـادة التعـاون مـع  إلـى باإلضـافةمصادر التمويل الذاتي للكلية وأيضا نشر الوعي بقضايا المجتمـع والبيئـة 

 )4-3(مرفق                                         .منظمات وشركات سوق العمل 

وتمـت الموافقـة  مـن قبـل رئـيس الجامعـةالعامـه  الخدمـة مركـز إلنشـاءتمت الموافقة علـى الالئحـة الداخليـة 

القـدرة وسوف يسـتخدم التمويـل الـذاتي فـي دعـم  وحدة ذات طابع خاص ىوهعلى التشكيل لمجلس ادارتها 

 )5-3(مرفق                         .   والبحثية التعليمية العمليةالمؤسسية و 

 المجتمع  في والخدمية اإلنتاجيةالعالقـات والتفـاعل مع القطاعات   3/5/2

حيـث ان الكليـة , بـالمجتمع المحـيط  الخدميـةمـن التعـاون واالتفاقيـات بـين الكليـة والمؤسسـات  يوجد العديد

والخدميـة بـالمجتمع المحـيط وذلـك مـن خـالل  صـحيةتحرص على تفعيل قنـوات االتصـال مـع القطاعـات ال

بعــض تقــديم العديــد مــن الخبــرات الــى البيئــة المحيطــة وذلــك مــن خــالل عــدد مــن القوافــل الطبيــة وتنفيــذ 

 .واالستشارات الصحيةالدورات التدريبية 
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 :ويتضح من الجدول التالي الجهات التي تم التعاون معها ومجاالت التعاون •

 
 مجال التعاون الجهة التي تم التعاون معها
 مشاركة في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية االدارية

 دورات الطبيةمشاركة بال معهد تنمية القوى العاملة الطبية بليبيا

 التمريضتدريب أخصائيات  مركز جراحة الجهاز الهضمي

 دورات تدريبية المشاركة في تنفيذ مستشفى التأمين الصحي

 ألخصائيات التمريض عمل دورات تدريبية مستشفى الجامعة بالمنصورة

 ندوات نوعية/  عمل دورات تدريبية مستشفى الطلبة بجامعة بالمنصورة

 عمل دورات تدريبية مستشفى الدولي

 اعداد ورشة عمل مستشفى األطفال الجامعي

 عمل دورات تدريبية مدينة األمل

 عمل دورات تدريبية مصنع الجالي للمالبس

 توعية عمل ندوة جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية

 توعية عمل ندوة مدرسة برمبال القديمة

 وعيةت عمل ندوة المجلس القومي للمرأة بميت غمر

 التدريب على اإلسعافات األولية المدن الجامعية بجامعة المنصورة

 تدريب مجموعة من الموظفين على اإلسعافات األولية كلية الهندسة بجامعة المنصورة

 تدريب الطلبة على اإلسعافات األولية كلية الصيدلة بجامعة المنصورة

 
 
 
 
 
 

 نقاط القوة
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 .دعم القيادات لوحدة ضمان الجودة .2
 .مشاركة ممثلين عن المستفيدين من المجتمع المحلى في مجلس الكلية .3
ـــداول الوثـــائق .4 ـــة باإلضـــافة إلـــي بـــاق تـــوافر نظـــام فعـــال لحفـــظ واســـتدعاء وٕاتاحـــة ت ي األنظمـــة االلكتروني

 .لمختلف اإلدارة
 . وجود معايير معلنة الختيار القيادات األكاديمية .5
 .تدريب القيادات  ضمن برامج تدريبية فعالة .6

 نقاط تحتاج إلى تحسين 
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 مقترحات التحسين

 .قديرية للعميدتطبيق معايير ترشيح واختيار القيادات التي يقع تعيينها في نطاق السلطة الت .1
 .تفعيل األنظمة االلكترونية الغير مستخدمة بالكلية .2
 .العمل على مشاركة أعضاء هيئة التدريس عند ترشيح واختيار القيادات  .3
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 .تفاقيات وشراكات مع المؤسسات اإلنتاجية والخدميةعقد ا .7

 
 


