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 القدرة املؤسسية: احملور األول

 احلوكمةو القيادة -3
 

 

 اختيار القيادات  أسلوب 3/1/1

 القيعادات  ختيعارايير الوكذلك تم وضع  معع.وفقا لقانون تنظيم الجامعات ةكاديمياألتم اختيار القيادات ي
العةميععة ورفع ععا عةعع  مومعع   األمسععامعن ععا لتوعيع ععا عةعع   واإلععع ناالكاديميععب لالكةيععة ومععد تععم تو يق ععا 

 .الكةية االلكتروني 

  يرج   أنويمكن  األكاديميةاختيار القيادات  دهيئة التدريس عن أعضاءال يوجد مشاركة من جانب
العةيا  اإلدارةو يتم الترشيح من نظرا لحدا ة ع د الكةية القيادة السلب ال  نقص الكوادر لتول  عمةية 

 . والجامعةلةكةية 

 

 
 

  القيادة أسلوب 3/8/1
   
 الطعع ب والعععامةين و هيئععة التععدريس ومعععاوني م  أعضععاء رأيلاستقصععاء  الخاصععةتحةيععا االسععتليانات  تععم

  1022/1021لالكةية لةعام  قياديالنمط ال لحيث يوضحلالكةية القيادة المتل   أسةوبلالكةية في 
 (1-3)مرفق 

  لعالتعةيم والعتعةم ف نعاك العديعد معن  الخاصعةواتخاذ القعرارات  منامشة فيلالكةية  الرسميةتساهم المجالس

  .لس الكةيةامجتعتمد لوالط ب  مولجنة شئون التعةي األمساممجالس لمحاضر القرارات المتميعة 
 (8-3)مرفق                   

 اختيار القيادات األكاديمية  3/1
 

 القيادة وممارسات المجالس الرسمية  نمط  3/8
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 التدريب 3/3/1
توفر الجامعة خطعة معتمعدة ومو قعة لةتعدريب وتنميعة الم عارات االداريعة ورفع  معدرات أعضعاء هيئعة التعدريس 

 والعذي ينذعذ معن خع ا (FLDP)وال يئة المعاونة لالتعاون م  مشروع تنمية مدرات أعضاء هيئعة التعدريس 
لعععاللرامل التدريليعععة  الخاصعععةيعععتم نشعععر خطعععط التعععدريب مركعععع تطعععوير األداء الجعععامعي لجامععععة المنصعععورة و 

ومتعا  أيضعا  www.fldp.orgعةع  مومع  المشعروع وأعضعاء هيئعة التعدريس الموج ة لةقيادات األكاديمية 
ويقعععوم المركعععع لاختيعععار اللعععرامل  www.udc.mans.edu.egعةععع  مومععع  مركعععع تطعععوير األداء الجعععامعي 

ويقععوم المركعععع , ة لةقيعععادات األكاديميععة  لالجامعععةالتدريليععة اسععتنادا العع  دراسعععة االحتياجععات التدريليععة الذعةيعع
ديميععة عةعع  مسععتوم الجامعععة لتطععوير األداء الجععامعي لتععوفير المخصصععات الماليععة لتععدريب القيععادات األكا

 .لدون أدن  تكةذة عة  الكةية
 

تضعمنت هعذا الخطعة و  لالكةيعة األكاديميعةلةقيعادات  والذنيعة وجد خطة لتدريب وتنمية الم ارات اإلداريعةيكما 
   .ش  م  اللرامل التدريلية لةجامعةحيث ان ا تتمالةقيادات االكاديميب االحتياجات التدريلية الذعةية 

                                            (3-3)مرفق                   
 :كالتالي  ا الخطةتتضمن التيالدورات  اجمال  ال  السنويةالتدريلية الدورات وعدد  
 

 عدد الدورات  فترة تنفيذ الدورات
 المطلوب تنفيذها

 عدد الدورات
 التي تم تنفيذها 

1022 /1021(FLDP) _ 21 
 8 8 (خطب الكةية لةتدريب)1021/ 1022
 4 20 (لةتدريب الكةيةخطب )1021/ 1022

 .كافية إل  حد مالةتدريب  المتاحة الماليةوتعتلر المخصصات 
 
 :مؤشرات تقييم التدريب 3/3/8

 

معن لتنذيعذ دورات تنميعة معدرات أعضعاء هيئعة التعدريس مام مركع تطوير األداء الجعامعي لجامععة المنصعورة 
أعضععاء هيئععة التععدريس وال يئععة المعاونععة الععذين تععم  وكععان عععدد 1022/1021لعععام  FLDP خعع ا لرنععامل

والتعععي تتعةعععو لالجوانعععب  الذنيعععة واإلداريعععةت عععتم هعععذا العععدورات لتنميعععة الم عععارات  حيعععث, عضعععو 69 تعععدريل م
دارةالقانونية والمالية   (4-13)مرفق           .وم ارات االتصاااألعمات وضغوط العما  وا 

     

 تنمية المهارات اإلدارية  3/3
 

http://www.fldp.org/
http://www.udc.mans.edu.eg/
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وأتضح  ت الكةية لإجراء استليان لقياس فاعةية التدريب عة  أعضاء هيئة التدريس وال يئة اإلداريةمام
 :اآلت 

 :الستبيان فاعلية التدريب ألعضاء هيئة التدريس اإلحصائينتيجة التحليل   -*
 

رات أخ ميات اللحث العةمي يةي ا م ا–أسذرت النتائل لان أعة  نسلة حضور لدورات العرض الذعاا 
االتصاا في أنماط التعةيم المختةذة  م سةوكيات الم نة يةي ا النشر العةمي وأوضحت النتائل مدم 

  -االجتماعات  وأإدارة الومت  –االستذادة من الدورات التدريلية حيث سجةت دورات العرض الذعاا 
التدريس  درجة استذادة  فيأخ ميات اللحث العةمي واستخدام التكنولوجيا الحدي ة  -الساعات المعتمدة 

 :في وكان مردود تةك الدورات يظ ر.عالية
 أمسامم ا   Problem based learning:العةمية  التدريس عن طريو األمساماستخدام معظم  -      

تمريض حاالت – األطذااتمريض – األمومة وأمراضتمريض النساء –تمريض صحة مجتم  )
 (تمريض إدارة–حرجة 

    وأمراضتمريض النساء –تمريض صحة مجتم  ) أمسامالعةمية م ا   ألمسامااستخدام معظم  -
لنظام االمتحانات العمةية عن (تمريض إدارة–تمريض حاالت حرجة – األطذااتمريض – األمومة
جراء OSCE examطريو   . لحوث عةمية تطليقية  متعةقة لالنظام وا 

 .العةمية الئحة لرنامل الدراسات العةيا لنظام الساعات  المعتمدة األمسامتج يع كا  -

 .العةمية الئحة لرنامل اللكالوريوس لنظام الساعات المعتمدة األمسامتج يع كا  -

 .لجنة لرامل مستحد ة لالكةية إنشاء -
 
 :الستبيان فاعلية التدريب للهيئة اإلدارية اإلحصائينتيجة التحليل   -*

 

 األمساممعظم  فينسلة االستذادة عالية من الدورات التدريلية   أن اإلحصائيحةيا نتائل الت أسذرت
من ا تطوير وتجديد وعيادة كذاءة العديد من العامةين  أ ارلالكةية  وان التدريب كان لب عدة  اإلدارية

ريض ومرفو كةية التم أمين األستاذوذلك لناء عة  رد السيد  والم ني  ال قافيوعيادة مستوم العامةين 
 (5-13)مرفق         .صورة من الرد طيب

 
 قواعد البيانات   3/4/1

والتعي تعمعا  اإلداراتالتعي تضعم جميع  االلكترونيعة تحرص الجامعة عة  استخدام عدد من مواعد الليانات 
ليانات عا عةع  تةعك القواععد فيمععا  الكةيععة عةع  تحعديث إدارةالعرلط لين عا كمعا تحعرص تو يعو المعةومعات و عةع  

 :لالذعا المستخدمةمواعد الليانات  أنواع أهمومن يخص ا 

 نظم المعلومات والتوثيق  3/4
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 لةجودة  رالياالذم نظا 

  نظام المستقلا لةمكتلات 

  دارة شئون الط ب إلدارةنظام الن ال ي م  الدراسات العةيا وا 

  اللشريةالموارد  إلدارةنظام الذاروو 

 نظام المواعنة العامة 

  خعينة تحصيا الرسوم إدارةنظام 
 .يدع  لنظام إدارة غرف الحذظ  واستدعاء الو ائو وتداوالحذظ  نظام أيضاويوجد 

 
 الذاتيةخطه تنميه الموارد   3/5/1

الوحعععدات ذات الطعععال  الخعععاص دور ت عععدف إلععع  تذعيعععا  الذاتيعععةتوجعععد لالكيعععة خطعععب مو قعععب لتنميعععة المعععوارد 
ات الليئيعة واالمتصعادية واالجتماعيعة وتسعويو خعدمات الوحعدات ذات الطعال  الخعاص لتعوفير وتطوير الخدم

عيعادة التععاون مع   إلع  لاإلضعافةمصادر التمويا الذاتي لةكةية وأيضا نشر الوعي لقضعايا المجتمع  والليئعة 
 (6-3)مرفق                                         .منظمات وشركات سوو العما 

 لعب معن تمت الموافقة عة  ال ئحة الداخةيةذات طال  خاص وهي مركع الخدمة العامة وحدة د لالكةية يوج
 . إدارتبملا رئيس الجامعة وتمت الموافقة عة  التشكيا لمجةس 

  (7-3)مرفق .  واللح ية التعةيمية العمةيةالقدرة المؤسسية و وسوف يستخدم التمويا الذاتي في دعم      

 المجتمع  في والخدمية اإلنتاجيةق ات والتف اعل مع القطاعات  العال 3/5/8
تذعيعا منعوات االتصعاا  ولعالمجتم  المحعيط  واإلنتاجية الخدميةالمؤسسات م  التعاون تحرص الكةية عة  

تقديم العديد من الخلرات ال  الليئعة المحيطعة وذلعك معن خع ا ععدد معن القوافعا الطليعة وتنذيعذ واالتذاميات و 
 .واالستشارات الصحيةت التدريلية لعض الدورا

 ويتضح من الجدوا التالي الج ات التي تم التعاون مع ا ومجاالت التعاون: 
 مجال التعاون الجهة التي تم التعاون معها

 دورات تدريبية/ بروتوكول التعاون  وزارة الصحة
 قافلة صحية الفتيات والسيدات بمدينة المنصورة

 تدريبية عمل دورات مستشفى الطوارئ
 قافلة صحية دار األمل للمسنين

 دورة تدريبيةعمل  أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات
 ندوة توعية مدرسة حسين حماد

 ندوة تثقيفية المدن الجامعية بجامعة المنصورة

 دور القيادة في تنميه التمويل الذاتي  3/5
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 نقاط القوة
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 .تدريب القيادات  ضمن لرامل تدريلية فعالة .9
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