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لمحه عن المركز:

تأسس س س س س س سسس مركز تطوير اإلدارة العامة بموجب االتفاقيات بين و ازرات التخطيط والتعاون الدولي

والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية وجامعة صنعاء وبرنامج المساعدات الهولندية لدعم قدرات
التعليم العالي في اليمن ) .(NPTوالتي ترجمت بصس س سسدور قرار رئيس جامعة صس س سسنعاء رقم  ) 71لسس س سسنة
2006م بإنشس س سساء مركز تطوير االداة العامة .ضس س سسمن دلية جديدة تضس س سسمن العمل واالنجاز في ظل أفضس س سسل
الممارس س س س س س سسات واألس س س س س س سساليب المالية واإلدارية واألعاديمية المعمول بها في الجامعات والمراعز المرموقة في
العالم ،وفي مقدمتها الالمركزية واالستقاللية المالية واإلدارية في ظل الرقابة المرنة لرئاسة الجامعة ،وذلك
لتمكين إدارة المركز من تحقيق األهداف التي أنشئ من اجلها.
والتي من أبرزهسسا تسسأهيسسل القيسسادات االداريسسة العليسسا في الجهسساز اإلداري للسسدولسسة عبر تمكين طالب
المركز من إعداد بحوث تطبيقية سواء في التقارير المطلوبة من القادة اإلداريين ضمن المقررات الدراسية
أو في بحوث التخرج) يمكن من خاللهسسا إحسسداث ت ييرات جوهريسسة في مجسساالت تحسسديسسث اإلدارة العسسامسسة
وتطوير الفعالية التنظيمية في الجهاز اإلداري للدولة ،وتطوير عمليات صس سسناعة وتنفيذ وتقويم السس سسياسس سسات
العامة في اليمن  ،وبما يعزز من الثقافة التنظيمية والسس س س س س س سسلوكيات القيادية واإلدارية لد القيادات اإلدارية
اليمنية.
فتجربة المركز أظهرت امكانية كسر الحاجز الذي كان يحول دون عملية التواصل المثمر بين
القادة اإلداريين وص س س سسناس الس س س سسياس س س سسة العامة من جانب واألعاديميين والمؤسس س س سس س س سسات األعاديمية من الجانب
المقسسابسسل .ولعسسل الطلسسب المت ازيسسد من قبسسل القسسادة اإلداريين لاللتحسساب بسسالمركز لخير دليسسل عل ذلسسك .األمر
الذي يمثل خطوة في االتجاه الص س س س س سسحيف كونج يص س س س س سسب في اتجاه تفعيل دور الجامعة عل ص س س س س سسعيد تلبية
االحتياجات المتزايدة للمجتمع والحكومة ،و ذلك عبر البحوث العلمية والعملية واالسس س س س س سستشس س س س س سسارات والتأهيل
المناسسسبة لمواجهة تحديات بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق أهداف التنمية الشسساملة والمسسستدامة المنظورة
في خطط الدولة المستقبلية .وهذا ما سع ويسع المركز إل تحقيقج منذ إنشاؤه وحت يومنا هذا.
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الرؤية:

يسس س س س س س سسع المركز إل أن يكون متمي اًز ورائداً في تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقا ألفضس س س س س س سسل

المبادئ والممارسس س س س س س سسات والمعايير العالمية ،وفي مقدمتها الحكم الجيد واإلدارة الرشس س س س س س سسيدة ،وذلك في جميع
المجاالت الخاص س س س سسة بإدارة ش س س س سسئون الدولة والمجتمع في اليمن ،بما يس س س س سساهم في بناء الدولة اليمنية المدنية
الحديثة ،وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

الرسالة

ترس سسي األداء المؤسس سس سسي المتميز في الجهاز اإلداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني المس سستند

عل الحكم الجيد واإلدارة الرشس سسيدة وجعلج منهجا إدارياً مسس سستداماً لتحقيق مسس سستويات عالية من األداء وذلك
من خالل تقديم الخدمات التالية :التدريب والتأهيل ،والبحوث العلمية والتطبيقية ،والد ارسس س س س س س سسات الميدانية،
والد ارس س سسات االس س سستش س سسارية ،ومؤتمرات التنمية اإلدارية ،والندوات وور العمل ،وتوثيق المعلومات اإلدارية،
واصدار النشرات والدوريات العلمية.

األهداف االستراتيجية
 -1تدريب وتأهيل القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية والمؤس س س سس س سسات العامة والخاصسس سسة ومنظمات
المجتمع المدني من خالل إعسابهم المعرفة اإلدارية النظرية) والمهارات التخصصية التطبيقية)
المطلوبة لالرتقاء بمسس س س س س س سستو أدائهم ،مع التركيز عل دخر ما توصس س س س س س سسلت إليج المعرفة والتجربة
اإلدارية الناجحة في الدول الشقيقة والصديقة.
 -2القيام باألبحاث والد ارس سسات وتقديم االس سستش سسارات في مختلف جوانب اإلدارة والس سسياس سسة العامة التي
تتطلبها األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
 -3إقامة الندوات وحلقات العمل والمؤتمرات الهادفة إل مناقش سسة مختلف جوانب القص سسور والخلل في
منظومة اإلدارة والسس س س سسياسس س س سسة العامة في اليمن ،والعمل عل وضس س س سسع الحلول والمعالجات المنهجية
والعلمية والعملية الالزمة.
 -4العمل عل خلق مناخ اعاديمي محفز ومثمر ومسس س س سستدام ألعضس س س سساء هيئة التدريس الناشس س س سسطين في
المجاالت المختلفة التي تتطلبها عملية تطوير منظومة السس س س س سسياسس س س س سسات العامة ورفع مسس س س س سستو أداء
اإلدارة العامة في بالدنا.
 -5العمل عل التنسس سسيق مع المؤس س سسس سسات المحلية والخارجية المهتمة بمختلف جوانب تنمية واصس سسال
منظومة اإلدارة والسياسة العامة في اليمن.
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المهام الرئيسة:
أبرز المهام واألنشطة
المهمة
المساهمة في خلق
قيادة إدارية قادرة
على النهوض
بأعباء تحقيق
أهداف التنمية
الشاملة والمستدامة
في اليمن
التعرف عن كثب
على مجموعة
التحديات الحديثة
التي تواجه اإلدارة
العامة في اليمن
واالستراتيجيات
المالئمة للتعامل
معها ،على ضوء
التجارب الناجحة
في الدول األخرى

األنشطة
تقديم البرامج التدريبية واألعاديمية التي تهدف إل تزويد القيادات اإلدارية بالمعارف العلمية والمهارات
العملية في مجاالت اإلدارة والسياسة العامة المختلفة
تزويد القيادات اإلدارية برؤية شس س س س سساملة عن اإلدارة والسس س س س سسياسس س س س سسة العامة من منظورها المحلي واإلقليمي
والعالمي
تزويد القيادات اإلدارية بالمهارات الضس س س س س سسرورية للنهوا بأعباء ومهام القيادة في المرحلة الراهنة وفي

المس س س س سستقبل كالتحليل والتخطيط االس س س س سستراتيجي ،وتحليل الس س س س سسياس س س س سسات العامة ،اإلقناس والنقا

العلمي،

ومهارات التواصل الناجحة
إجراء الد ارس س س س س س س سسات والبحوث التنظيميسة واإلدارية وتوجيههسا واإلش س س س س س س سراف عليهسا ،بالتعساون مع الو ازرات

واألجهزة الحكومية األخر والهيئات والمؤسس سس سسات العامة ،وبما يلبي االحتياجات البحثية واالس سستش سسارية
لهذه الجهات
تش س س سسجيع ونش س س سسر البحوث والد ارس س س سسات والعتب والدوريات والنشس س س سرات العملية ،في مجال التنمية اإلدارية
وتطوير السياسات العامة
االطالس عن كثب عل دخر ما توصس سسلت إليج المعرفة العلمية الرصس سسينة والخبرة التطبيقية الناجحة في
الدول المتقدمة عل صسسعيد اإلدارة والسسسياسسسة العامة ،وجعل خالصسسة تلك التجارب الناجحة في متناول
صناس القرار والقادة اإلداريين في األجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية وور العمل التي تتناول مش سساعل اإلدارة والس سسياس سسة العامة في البالد

اإلسهام في تنفيذ
الفعاليات ذات
الصلة ببرنامج
اإلصالح اإلداري
وتحقيق أهداف
التنمية الشاملة
والمستدامة

والسياسات الناجعة لتحقيق التنمية اإلدارية

دعم جهود اإلصس س س س س س سسال والتطوير اإلداري ،من خالل القيام بعدة فعاليات منها عقد الحلقات التطبيقية

واللقاءات العلمية ،وخصوصا عل مستو اإلدارة العليا في الحكومة

التنس س سسيق مع كافة الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ومؤسس س سس س سسات القطاس العام ،والحص س سسول منها
عل أية بيانات أو إحصس س سسائيات أو د ارسس س سسات تتعلق ببرنامج اإلصس س سسال اإلداري وتحقيق أهداف التنمية

الشاملة والمستدامة
إنشس سساء مكتبة متخص س سصس سسة تعون في متناول الباحثين والمهتمين ببرنامج اإلصس سسال اإلداري والمجاالت
المتعلقة بالتنمية اإلدارية وتطوير منظومة السياسات العامة
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برنامج الدراسة في المركز
 -1معلومات عامة عن برنامج الدراسة:
يعد البرنامج إضافة علمية وعملية في مجال اإلدارة العامة في الجمهورية اليمنية باعتباره الوحيد في

الجمهورية اليمنية المعني بتأهيل القيادات في الجهاز اإلداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني.

يساهم البرنامج في إعادة تشكيل الثقافة اإلدارية لد القيادات في الجهاز اإلداري للدولة ومنظمات المجتمع
المدني.

أهمية
البرنامج

إبراز أهمية التوجج العملي والمنهجي والتقني داخل الجهاز اإلداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني
وانعكاس ذلك عل مستو أداء هذه األجهزة والمؤسسات.
إتاحة المجال للقيادات في الجهاز اإلداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة دراستهم العليا محلياً.
إطالس القيادات في الجهاز اإلداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني عل المستجدات في عالم اإلدارة
والسياسة العامة عالمياً والعيفية التي يمكن من خاللها تقليص الفجوة بين األداء العالمي وأداء اإلدارة
العامة في بالدنا.

الو ازرات وأجهزة السلطة المحلية & المؤسسات العامة والمختلطة
منظمات المجتمع المدني & مؤسسات القطاس الخاص

الجهات
المستفيدة من
المنظمات الدولية العاملة في اليمن & السفارات العربية المعتمدة في اليمن
البرنامج
الطالب الوافدين
الحصول عل درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة صنعاء أو من أي جامعة معترف بها ،وذلك في
جميع فروس المعرفة العلمية المختلفة.

معايير
التسجيل
والقبول

خبرة ال تقل عن أربع سنوات في العمل الحكومي ،أو خمس سنوات في العمل في منظمات المجتمع
المدني وذلك في مقابل الت اضي عن شرط الحصول عل تقدير جيد).
حصول المتقدم عل درجة مدير عام فما فوب أو أن يكون مرشحا لها.
اجتياز امتحان القبول أو المقابلة الشخصية.
استعداد المتقدم أو الجهة التي يعمل بها لتسديد الرسوم الدراسية.
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 -2تعريف بالبرامج الدراسية:
أوال :برنامج الشهادات التخصصية
يقوم المركز حاليا بتقديم سبع ( )7شهادات تخصصية في اإلدارة العامة والسياسة العامة ،وذلك في المجاالت
التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اإلدارة العامة
اإلدارة المحلية
إدارة المنظمات العامة
تطوير المنظمات العامة
السياسة العامة
اإلصالح اإلداري
مناهج البحث في اإلدارة العامة

مع مالحظة ،أن كل شهادة تخصصية تحتوي علي أربعة ( )4مقررات دراسية تدرس في فصل
دراسي كامل ،أي ما يعادل ( )12ساعة معتمدة تدرس في ( )20أسبوعا.
ولتوفير المتطلبات الخاصة بالقادة اإلداريين واالحتياجات التخصصية التي تتطلبها األجهزة
الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة التي يعملون بها في المرحلة الراهنة والتي تشهد عدة تغيرات
هامة ،فقد روعيت المرونة في تصميم الشهادات التخصصية بحيث:
أ -يحق لكل طالب (أكمل بنجاح أربعة ( )4دبلومات تحتوي على جميع المقررات الدراسية
الخاصة بالماجستير بتقدير جيدجدا ،فما فوق ،باإلضافة إلى إعداد بحث التخرج) الحصول
على شهادة الماجستير التنفيذي.
ب -تتكون كل شهادة تخصصية من مقررين إلزاميين في التخصص المرغوب مع إعطاء
الطالب فرصة الختيار مقررين آخرين حسب ما يراه هو أو الجهة التي يعمل بها .وعليه،
تصبح المقررات اإللزامية لكل شهادة تخصصية على النحو التالي:
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المقرارات االلزامية للشهادات التخصصية
نوع الشهادة التخصصية املقررات اإللزامية

م
1

اإلدارة العامة

2

اإلدارة المحلية

3
4
5
6
7

إدارة المنظمات العامة
تطوير المنظمات العامة
السياسة العامة
اإلصالح اإلداري

 مبادئ اإلدارة العامة
 اإلدارة العامة المعاصرة
 مبادئ اإلدارة المحلية
 اإلدارة المحلية المعاصرة
 إدارة الموارد البشرية
 إدارة المالية العامة
 التطوير التنظيمي
 اإلدارة االستراتيجية
 مبادئ السياسة العامة
 تحليل السياسة العامة
 مبادئ اإلصالح اإلداري
 أساليب اإلصالح اإلداري

مناهج البحث في اإلدارة

 مناهج البحث الكمية

العامة

 مناهج البحث النوعية
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ثانيا :برنامج الماجستير التنفيذي
فيما يلي ،تعريف مختصر ببرنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة للقيادات اإلدارية في األجهزة
الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1بيانات أولية عن برنامج الماجستير التنفيذي:

أهداف
البرنامج

اللغة
أيام الدراسة

إكساب القادة اإلداريين فهما متعمقًا لإلدارة والسياسة العامة محليا وإقليمياً وعالمياً.
االرتقاء بقدرات القادة اإلداريين وإكسابهم المعرفة والتقنيات الضرورية لمواجهة المستجدات في ميدان
العمل الحكومي.
تشجيع ودعم البحوث التطبيقية في مجاالت اإلدارة والسياسة العامة المختلفة ،وفي مقدمتها التنمية
اإلدارية والتطوير التنظيمي وتحليل السياسات العامة.
االهتمام بقضايا اإلدارة والسياسة العامة المعاصرة والمشكالت التي تواجه المجتمع والحكومة في
اليمن.
بناء جسور الثقة مع األجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتعرف عن كثب على نوعية
وطبيعة التحديات التي تواجها ،والعمل على تقديم الحلول الالزمة لمواجهتها.
إكساب القادة اإلداريين المهارات اإلدارية والتحليلية التي تمكنهم من التعامل بإيجابية مع هذه التحديات.
التركيز على غرس القيم االيجابية واألخالقيات والسلوكيات المرغوبة في الوظيفة العامة على ضوء
التحديات التي تواجه اإلدارة العامة في اليمن ،والتأكد من استيعاب وفهم القيادات اإلدارية للطبيعة
االستثنائية والمتميزة لعمل الحكومة في المرحلة الراهنة وفي المستقبل.
اللغة العربية مع امكانية تخصيص بعض القراءات باللغة اإلنجليزية
يوم الخميس (وأي يوم آخر حسب الحاجة)

مرحلة تأهيل أكاديمي وتطبيقي تمتد على مدى سنتين للحصول على تمهيدي الماجستير التنفيذي في
اإلدارة العامة ،وتشمل (محاضرات ونقاشات ،وإعداد تقارير ،ودراسة حاالت عملية ،وتقديم عروض
نظام التدريس للتقارير النهائية في كل مادة).
مرحلة اإلعداد لبحث تخرج تطبيقي كمرحلة أخيرة للحصول على درجة الماجستير التنفيذي في اإلدارة
العامة.
سنتان للحصول على تمهيدي الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة ،والتي تنقسم إلى  4فصول دراسية
مدة الدراسة كاملة ( ،(4 semestersكل فصل دراسي مدته  20أسبوع ،ويحتوي على أربعة مقررات .وبدوره،
كل فصل دراسي مقسم إلى قسمين :كل قسم عبارة عن  10أسابيع ،بحيث تدرس فيه مادتين.
عدد المواد
 16مادة للحصول على الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة ،باإلضافة إلى بحث التخرج.
المطلوبة
كل مادة عبارة عن  3ساعات معتمدة ،بحيث يصبح عدد الساعات المعتمدة للمواد  48ساعة ،باإلضافة
الساعات
إلى بحث التخرج والذي هو عبارة عن  12ساعة معتمدة .وعليه ،يصبح عدد الساعات المعتمدة
المعتمدة
المطلوبة للحصول على درجة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة  60ساعة.
عبارة عن بحث تطبيقي حول أحدى المشاكل التي تواجه اإلدارة أو السياسة العامة في اليمن والحلول
المقترحة من خالل االستفادة من مناهج البحث الكمية والنوعية التي يتم دراستها في البرنامج ،ويفضل
بحث التخرج أن يكون بحث التخرج عن مشكلة تواجه الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة التي يعمل فيها الطالب،
مع عدم االكتفاء بسرد أبرز االستنتاجات والتوصيات (كما هو الحال في البحوث األكاديمية) بل
التركيز على وضع خطة متكاملة لتطوير الفعالية التنظيمية واألداء المؤسسي (أي تحويل كل ما خرج
به الباحث من استنتاجات وتوصيات إلى برنامج عمل لحل المشكلة التي تم بحثها).
الرسوم
تبلغ الرسوم الدراسية االجمالية  4،330دوالر ( يمكن أن تدفع على أقساط)
الدراسية
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 -2المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة
العام الدراسي األول
الفصـل الدراسـي األول
القسم الثاني
القسم األول
اإلدارة العامة المعاصرة
مبادئ اإلدارة العامة
اإلدارة المحلية المعاصرة
مبادئ اإلدارة المحلية
عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات
عدد المحاضرات10 :

الفصـل الدراسي الثانـي
القسم الثاني
القسم األول
مبادئ اإلصالح اإلداري أساليب اإلصالح اإلداري
تحليل السياسة العامة
مبادئ السياسة العامة
عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات
عدد المحاضرات10 :

عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات
عدد المحاضرات10 :

عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات
عدد المحاضرات10 :

العام الدراسي الثاني
الفصل الدراسي األول
القسم الثاني
القسم األول
إدارة الموارد البشرية
التطوير التنظيمي
المالية العامة
اإلدارة االستراتيجية

الفصل الدراسي الثاني
القسم الثاني
القسم األول
اإلدارة العامة المقارنة
مناهج البحث الكمية
قاعة البحث
مناهج البحث النوعية
(بحث التخرج)

عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات

عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات

عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات

عدد الساعات المعتمدة:
 6ساعات

عدد المحاضرات10 :

عدد المحاضرات10 :

عدد المحاضرات10 :

عدد المحاضرات10 :

 -3نظام التدريس
 يقوم نظام التدريس في المركز على التأهيل األكاديمي والتطبيقي والذي يشمل المحاضرات والنقاشات،
وإعداد التقارير ،ودراسة وتحليل الحاالت العملية ،وتقديم العروض للتقارير النهائية في كل مادة .ويعتمد
المركز في التدريس على أسلوب المناقشة والحوار والحاالت العملية واالبتعاد عن التلقين ،كذلك يتم التركيز
على المعارف والمهارات وتطوير الثقافة التنظيمية والسلوكيات القيادية.
 ونظرا للطبيعة الخاصة للبرنامج الذي يستهدف القيادات العليا اإلدارية في أجهزة الحكومة المختلفة ،يتم
تدريس المواد على هيئة حلقة دراسية لمجموعة صغيرة من الطالب الذي ال يزيد عددهم عن  20طالبا،
وذلك من أجل رفع مستوى النقاش والتفاعل بين الدكتور والطالب إلى أعلى مستوى ممكن.
 وينطلق نظام التدريس في المركز من فكرة تزويد القيادات اإلدارية بالمهارات الالزمة لرفع قدراتهم.
ولتحقيق هذا الهدف ،يتم التركيز على أساليب اإلدارة التشاركية وآليات التفكير والتحليل المنهجي والعمل
ضمن فريق لممارسة المهارات والمعارف المكتسبة في التواصل مع اآلخرين ،إضافة لتطوير الذات بما
ينسجم مع نظم وأساليب اإلدارة الحديثة والشعور بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة ،وتحديث اإلدارة العامة،
وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
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 -4الخطط الخاصة بتدريس المواد المقررة
على الرغم من حداثة المركز ،فإنه يقوم بإعداد وتنفيذ سياسات متجددة لبرامج الدراسة ،تتسم بالشمولية
والفعالية لمواكبة عملية التطوير المستمرة في المجاالت التي يتم التركيز عليها في برنامج الدراسة :اإلدارة
العامة ،إدارة وتطوير المنظمات العامة ،تحليل السياسات العامة ،اإلدارة المحلية ،اإلصالح المالي واإلداري.
ولتحقيق الفائدة القصوى منها ،يتم تدريس مقررات البرنامج من المواد الدراسية وفقا لخطط دراسية محددة،
وفيما يلي ملخص للعناصر التي تتضمنها خطة التدريس لكل مادة ،وذلك وفقا للجدول التالي:
لمحة عن أبرز مكونات خطة التدريس للمواد المقررة
لمحة عامة عرض مختصر للتعريف بالمادة وأهميتها للقائد اإلداري والجهاز اإلداري الذي يعمل به،
عن المادة عالوة على أهميتها بالنسبة لمنظومة اإلدارة العامة في اليمن
التعرف على خالصة التراكم المعرفي في موضوع المادة
األهداف
العامة للمادة دراسة أبرز التطبيقات والممارسات والتجارب العالمية الناجحة في نفس الموضوع
تشجيع الطالب على مناقشة خالصة التجربة التي مر بها في العمل الحكومي ،واالستفادة من
المعارف والتجارب التي تعلمها في المركز لتطوير الجهاز اإلداري الذي يعمل به
المتطلبات حضور جميع المحاضرات والمشاركة بفعالية في النقاش
الخاصة
التحضير المسبق ،من خالل قراءة الموضوع المطلوب قبل كل محاضرة
بالمادة
إعداد تقرير أسبوعي لكل محاضرة ومناقشته في القاعة الدراسية
إعداد تقرير نهائي وعرضه في المحاضرتين األخيرتين
%15
الحضور والمشاركة في النقاش
التقييم
وتوزيع
%20
التقارير األسبوعية وتسليمها في موعدها المحدد
الدرجات
%25
امتحان نهائي للمادة ( ) Case Study
التقارير
األسبوعية
التقرير
النهائي

%40
التقرير النهائي
ثمانية تقارير أسبوعية في كل مادة ،ال تزيد عن  10صفحات وال تقل عن ثالث صفحات في
كل تقرير
إعداد تقرير نهائي للمادة في حدود ثالثين صفحة يلتزم فيه الطالب بشروط ومعايير إعداد
التقارير ،مع التركيز على تحليل مشكلة أو قضية حيوية في موضوع المادة تهم الجهاز اإلداري
الذي يعمل به الطالب والخروج بمقترحات لتلك المشكلة أو القضية
*****

10

أسالب المتابعة والتقييم
لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية وإدارية ممكنة للقادة اإلداريين المسجلين في المركز ،تقوم
إدارة المركز في نهاية كل فصل دراسي بتوزيع استمارتي استبيان يقوم الطالب بتعبئتها بصورة سرية
وتسليمها في ظرف مغلق للموظف المختص ،حيث يتم تفرغيها في برنامج الكتروني خاص يظهر نتيجة
االستبيان ،والذي يسمح إلدارة المركز بتطوير أساليب وآليات األداء في المركز ،وتقييم الكادر األكاديمي
واإلداري ،واتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.
 -1االستبيان الخاص بالفصل الدراسي
يتضمن االستبيان بيانات كاملة حول المكونات األساسية التي تسمح بتقييم جميع العوامل
والمتغيرات الخاصة بالعملية التدريسية في الفصل الدراسي وامكانية تطويرها بما يتناسب مع توقعات
ورغبات أولئك القادة اإلداريين ،إذ يحوي االستبيان بيانات حول محاور أساسية من أبرزها:
 تقييم للبيئة الدراسية ،من حيث أسلوب تعامل أستاذ المادة للطالب والجو العام الدراسي
في القاعة ...وغيرها.
 تقييم للمادة العلمية والمعرفية ،من حيث وضوح المقرر ،وأسلوب شرح ومناقشة األستاذ
ومدى التوافق خطة المادة وما تم خالل الفصل الدراسي ..وغيرها.
 أبرز االقتراحات التي يمكن أن يقدمها الطالب لتطوير المادة العلمية وأسلوب المناقشة
والشرح ....وغيرها.
 -2االستبيان الخاص بتقييم أداء إدارة المركز
يتضمن االستبيان بيانات تسمح بتقييم أبرز العوامل والمتغيرات الخاصة بالعملية اإلدارية
واألكاديمية في المركز خالل الفصل الدراسي وامكانية تطويرها بما يتناسب مع توقعات ورغبات أولئك
القادة اإلداريين ،إذ يحوي االستبيان بيانات حول محاور أساسية من أبرزها:
 تقييم إلدارة المركز ،من حيث مستوى الخدمة المقدمة ومستوى ونوعية التعامل ومدى
توفر التجهيزات.
 تقييم لمحتويات المكتبة والخدمات المقدمة.
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المكتبة
تم تجهيز مكتبة إدارية حديثة تضم حوالي ( )7621عنوان تقريباً بما فيها الدوريات عربية
واجنبية حتى تاريخ 2016 /1/1م  .وتحتوي المكتبة على عدة نسخ للعنوان الواحد قد تصل إلى عشر
نسخ ،للكتب المتعلقة بالمواد المقررة ،وذلك لتوفير إمكانية االستعارة ألكبر عدد ممكن من القادة اإلداريين
الذين يفرض عليهم ضغط الوقت وكثرة األعمال استعارة الكتب عوضا عن الجلوس والتصفح في المكتبة.
ويتم فهرسة مصادر المعلومات وتصنيفها حسب قواعد الفهرسة االنجلو-أمريكية والطبعة
العربية الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ،ونظام تصنيف ديوي العشري ،وقائمة
رؤوس الموضوعات العربية الكبرى لــ شعبان عبد العزيز خليفة .كما يتم استخدام رقم الطلب والباراكود
لكل مصادر المكتبة ،مما يسهل عملية اإلعارة.
 .Iنظام المكتبة االلكتروني ((libsys
ولتحقيق أهداف إنشاء المكتبة ،فقد تم شراء نظام آلي يسمى (  )libsysالذي يحتوي على
الوحدات التالية:
 وحدة التزويد:تساعد على تسجيل المزودين وعناوينهم ،وعمل قوائم باحتياجات المكتبة ،وتسجيل
سعر الكتاب والمبلغ المستلم ،وغيرها من العمليات األخرى.
 وحدة الفهرسة:يتم فيها تسجيل بيانات الكتاب كرقم التسجيل ،اسم الكتاب ،المؤلف ،رقم التصنيف،
الموضوع ،بيانات النشر ،المستخلص ،عدد النسخ.
 وحدة اإلعارة:يتم من خاللها تسجيل بيانات المستفيدين ،ويسمح بتسجيل المواد المعارة وعددها
وعدد األيام وغرامات التأخير وعملية اإلرجاع.
 وحدة البحث:حيث يمكن للمستفيد البحث عن الكتاب إما بالفهارس أو البحث في المحتوى أو
استعراض حسب العناوين الجديدة أو الدوريات .وهناك نوع أخر يستخدمه أمين المكتبة
كالبحث برقم الطالب أو الناشر أو الموضوع أو العنوان ،وكذلك البحث بصورة عامة.
وفي األخير يمكن عمل التقارير السنوية أو الشهرية أو اليومية عن طريق التقارير البيبلوغرافية،
أو تقارير الوحدات اإلحصائية.
 نظام الفهرسة: استالم الكتب بعد مطابقتها مع الفواتير للتأكد من استالمها كاملة.
 فرز الكتب إلى مجموعات حسب الموضوعات.
 إدخال بيانات الكتب والدوريات إلى النظام اآللي للمكتبة.
 عمل األشرطة األمنية لكل كتاب.
 ختم الكتب لثبات ملكيتها للمكتبة.
 ترتيب الكتب على الرفوف حسب رمز التصنيف .
 .IIنظام الحماية لموجودات المكتبة
لحماية مصادر المكتبة من الفقدان أو الضياع فقد تم شراء نظام البوابة االلكترونية.
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 .IIIاختيار الكتب والمواد األخرى
تتبع المكتبة في نظام التزويد بالكتب والمصادر األخرى:
 إشراك أعضاء هيئة التدريس في االختيار.
 مالحظات أمين المكتبة على الكتب التي تطلب أكثر من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك
على الطلبات المقدمة من طالب المركز
 مقارنة القوائم الجديدة لدور النشر مع محتويات المكتبة تفاديا للتكرار
 اختيار كل ما هو جديد في مجال اإلدارة العامة.
 .IVنوعية مصادر المعلومات
 الكتب العلمية المتخصصة في مجال اإلدارة العامة.
 الدوريات المتخصصة.
 المادة العلمية المحفوظة على أقراص .CD
 المواد العلمية المحفوظة على أشرطة فيديو.
 الرسائل الجامعية.
 المعاجم والقواميس.
 الجرائد اليومية.
 .Vقواعد البيانات والمعلومات
قاعدة المعلومات االلكترونية (إبداع)
المكتبة مشتركة في الشبكة العربية اإللكترونية للمعلومات اإلدارية (المعروفة بـ "إبداع") والتي
تم إعدادها من قبل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامعة العربية ،والتي تحتوي على قواعد
البيانات االلكترونية التالية:
 قاعدة البيانات الخاصة بالدوريات ،والتي تحتوي على  45مجلة عربية في المجاالت المختلفة
لإلدارة.
 قاعدة البيانات الخاصة باإلصدارات اإلدارية ،والتي تحتوي على جميع إصدارات المنظمة
منذ تأسيسها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
 قاعدة البيانات الخاصة بالمؤتمرات اإلدارية ،والتي تحتوي على جميع المؤتمرات التي
أقامتها المنظمة اإلدارية منذ تأسيسها.
 قاعدة البيانات الخاصة بالرسائل العلمية ،والتي تحتوي على عدد من رسائل الماجستير
والدكتوراه في المجاالت المختلفة لإلدارة.
 قاعدة البيانات الخاصة بالموسوعات ،والتي تحتوي على جميع األجزاء الخاصة بالموسوعة
العربية اإلدارية.
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 .VIالخدمات التي تقدمها المكتبة
إن من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة هي خدمة اإلعارة للمستخدم ،وسهولة البحث من
خالل شبكة االنترنت حيث أن إدارة المكتبة قد عملت على:
 توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر المربوطة بشبكة انترنت سريعة  ASDLمن اجل إمكانية
البحث والحصول على المعلومات المطلوبة.
 تزويد الطالب بقرص الكتروني بجميع محتويات المكتبة ،وذلك كلما تم إضافة مصادر جديدة،
األمر الذي يحفز الطالب على االستفادة من محتويات المكتبة.
 تسهيل االمكانية ألي طالب لالتصال تلفونيا بأمينة المكتبة ،لتحضير الكتب التي يرغب في
استعارتها ،وذلك توفيرا لوقت القادة اإلداريين وكادر التدريس في المركز.
 تسهيل امكانية الحصول على المعلومات والمصادر المطلوبة وذلك بواسطة النظام المتبع في
المكتبة للبحث اآللي إما بالمؤلف أو العنوان أو الموضوع أو الناشر.
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الموقع اإللكتروني:
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