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يصفىفت انعىايم اإلستراتيجيت انداخهيت 

وانخارجيت نكهيت رياض األطفال 

 2014 : 2009نألعىاو 
 

 

 

يصفىفت انعىايم اإلستراتيجيت انداخهيت  

تعد الخطوة الحالية ىي استخالص الدالالت اإلستراتيجية ليذا النوع من التحميل البيئي ، وقد تم االتفاق عمى 
: استخدام ما يعرف بمصفوفة العوامل الداخمية ، والتي تتطمب إعداد إتباع الخطوات التالية 

  % .100 % - 75تحديد أىم نقاط القوة التي تسيم في تطوير وتقدم الكمية بنسبة تتراوح من  (1)

  % .100 % - 75أىم نقاط الضعف  التي تؤثر سمبا  في تطوير وتقدم الكمية بنسبة تتراوح من تحديد  (2)

: أهى نقاط انقىة : أوال 

 االستراتيجي عمى التخطيط مدرب عمل فريق بالكمية يوجد . 1
  .أنشطتيا لحجم ونوع مالئم رسمي تنظيمي ىيكل لمكمية.  2
. وجود دليل ألخالقيات المينة  . 3
 .الرؤساء والمرؤوسين بين متميزة بيئية عالقات . 4
 .لمتدريس والتعميم التقنيات تعميمية مجيزة بأحدث ومعامل قاعات وجود . 5
توافر خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية  . 6
. الكمية جاذبة لمطالبات  . 7
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في مجال رياض األطفال معتمدة من مجمس الكمية  (  NARS) المرجعية القومية ةتتبنى الكمية المعايير األكاديمي . 8
 .األداء في عالية كفاءة ذو التدريس ىيئة أعضاء . 9
 القومية واحتياجات المجتمع المحيط  بالكمية توجود خطة لمبحث العممي مرتبطة بخطة الجامعة ، والتوجيا . 10
 . تنامي ثقافة الجودة بين الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس . 11

: أهى نقاط انضعف :ثانيا 

 ..والمادية العممية والنتاجات والخدمات التدريس ىيئة وأعضاء الطالبات من الكمية مخرجات لتسويق وحدة وجود عدم .1
 .بالكمية لمنظام اإلداري والمنتظم المستمر التقييم نظام ضعف .2
 .التدريس  ىيئة في نتيجة لمنقص األقسام مجالس ىياكل اكتمال عدم .3
 العممي  البحث وأخالقيات ، الفكرية الممكية بحقوق ، العميا الدراسات طالبات لتثقيف ؛ مقررات إلى االفتقار .4
  .الكمية لطالبات المتزايدة األعداد يستوعب مدرجات مبنى وجود عدم .5
 .المحيط لممجتمع الكمية تقدميا أن يمكن التي والخبرات لمخدمات تسويقية سياسة وجود عدم .6
 رسالتيا الكمية تحقق في مجال العموم األساسية لكي الالزمة الكفاءات لتوظيف ومعمنة واضحة خطة وجود عدم .7
.عدم مالئمة أعداد الطالبات المقبوالت مع الموارد المادية لمكمية  .8  
9.  
  انعدام نسبة الطالب الوافدين لمرحمة البكالوريوس .10
 .الخريجين لمتابعة ومفعمة موثقة آلية وجود عدم .11
.ال توجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية في البرامج التعميمية والمقررات الدراسية  .12  
 عميو التدريب إلى الحاجة عن فضال االلكتروني التعميم عمى االعتماد  ضعف .13
. نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة إلى الطالب ال تتفق مع المعدالت المرجعية  .14  
.ال تتوافق خطة البحث العممي بالكمية مع اإلمكانيات المتاحة  .15  
 نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في البحث العممي منخفضة  .16
 ال يتم قياس مردود المخصصات المالية المنفقة عمى البحث العممي بالكمية  .17
.ال يوجد لدى الكمية خطة لتسويق برامج الدراسات العميا .18  
.عدم توافر المخصصات المالية الكافية والتجييزات المالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتو  .19  
 عدم اشتراك الطالبات والجياز اإلداري والمجتمع المدني في إعداد ومناقشة التقرير السنوي  .20
،  (عامل استراتيجي  )ولكل نقطة من نقاط الضعف  (عامل إستراتيجية  )تم تحديد وزن نسبي لكل نقطة من نقاط القوة  (3)

.  مع مالحظة أم مجموع األوزان النسبية لنقاط القوة ونقاط الضعف واحد صحيح 
.ترتيبا تنازليا  (القوة والضعف  )ترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخمية  (4)  
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 في حالة قدرة الكمية 4 ×تم حساب الوزن النسبي المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن النسبي   (5)
عمى  في حالة قدرة الكمية 3×، وبضرب الوزن النسبي  % 100 % - 90عمى االستفادة من نقطة القوة بنسبة 

  % .90 % - 75االستفادة من نقطة القوة بنسبة 
×أما بالنسبة لحساب الوزن النسبي المرجح لكل نقطة من نقاط الضعف فيكون عن طريق ضرب الوزن النسب  (6)  في 2

 في حالة قدرة الكمية 1×، وبضرب الوزن النسبي  % 100 % - 90حالة الكمية عمى التغمب عمى نقاط الضعف بنسبة 
  % .90 % - 75عمى التغمب عمى نقاط الضعف بنسبة 

تم جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف لموصول إلى الوزن الكمي المرجح بالنسبة لمكمية ، زىذا الرقم  (7)
.يعب عن قدرة الكمية عمى التعامل مع العوامل البيئية الداخمية   

 
 
 
 
 

 
 يصفىفت انعىايم اإلستراتيجيت انداخهيت ( 1 )جدول رقى 
انعىايم اإلستراتيجيت انداخهيت 

انىزٌ 

 اننسبي 
اندرجت 

انىزٌ  

انًرجح 
انتعهيق 

عىايم انقىة 

عمى  مدرب عمل فريق بالكمية يوجد . 1
 االستراتيجي التخطيط

مدربين ومؤىمين  0.8 4 0.1
أكاديميا 

لحجم  مالئم رسمي تنظيمي ىيكل لمكمية.  2
ىيكل تنظيمي مناسب  0.03 3 0.01           .أنشطتيا ونوع

يحتاج إلى تفعيل  0.06 3 0.02. وجود دليل ألخالقيات المينة  . 3
الرؤساء  بين متميزة عالقات بينية . 4

 .والمرؤوسين
ميزة تنافسية  0.06 3 0.02

 تعميمية مجيزة بأحدث ومعامل قاعات وجود . 5
 .لمتدريس والتعميم التقنيات

تحقيق المخرجات  0.06 3 0.02
التعميمية المستيدفة 

خطة مفعمة  0.4 4 0.1توافر خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية  . 6
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البيئة بالكمية 
ميزة تنافسية  0.4 4 0.1. الكمية جاذبة لمطالبات  . 7
 المرجعية ةتتبنى الكمية المعايير األكاديمي . 8

في مجال رياض األطفال  (  NARS)القومية 
 معتمدة من مجمس الكمية

مفعمة  0.4 4 0.1

ميزة تنافسية  0.06 3 0.01 .األداء في عالية كفاءة ذو التدريس ىيئة أعضاء . 9
وجود خطة لمبحث العممي مرتبطة بخطة  . 10

 القومية واحتياجات تالجامعة ، والتوجيا
المجتمع المحيط  بالكمية 

تحتاج الى تفعيل  0.03 3 0.01

تنامي ثقافة الجودة بين الطالبات وأعضاء  . 11
ىيئة التدريس 

غير مفعمة  0.02 2 0.01

  2.32  0.5إجًاني اننقاط انًرجحت 
 

انعىايم اإلستراتيجيت انداخهيت 
انىزٌ 

 اننسبي 
اندرجت 

انىزٌ 

انًرجح 
انتعهيق 

 عىايم انضعف
 من الكمية مخرجات لتسويق وحدة وجود عدم .1

 والخدمات التدريس ىيئة وأعضاء الطالبات
 ..والمادية العممية والنتاجات

غير كافية  0.3 2 0.1

لمنظام  والمنتظم المستمر التقييم نظام ضعف .2
 .بالكمية اإلداري

غير كافية  0.02 2 0.01

نتيجة  األقسام مجالس ىياكل اكتمال عدم .3
 .التدريس  ىيئة في لمنقص

عدم تحقيق المعايير  0.06 2 0.02

 طالبات لتثقيف ؛ مقررات إلى االفتقار .4
 ، الفكرية الممكية بحقوق ، العميا الدراسات
 العممي  البحث وأخالقيات

غير كافية  0.06 2 0.02

 األعداد يستوعب مدرجات مبنى وجود عدم .5
  .الكمية لطالبات المتزايدة

غير كافية  0.06 2 0.02
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 لمخدمات تسويقية سياسة وجود عدم .6
 الكمية تقدميا أن يمكن التي والخبرات
 .المحيط لممجتمع

غير كافية  0.06 2 0.02

 لتوظيف ومعمنة واضحة خطة وجود عدم .7
في مجال العموم األساسية  الالزمة الكفاءات

 رسالتيا الكمية تحقق لكي
غير متوفرة  0.04 2 0.02

عدم مالئمة أعداد الطالبات المقبوالت مع  .8
 .الموارد المادية لمكمية 

يطبق بشكل جزئي  0.2 1 0.1

 انعدام نسبة الطالب الوافدين لمرحمة  .9
 البكالوريوس

0.02 2 0.04 
 جذب نظام يتوافر ال

 الوافدين الطالب
غير مفعمة  0.04 2 0.02 .الخريجين لمتابعة ومفعمة موثقة آلية وجود عدم .10

 
 

 

ال توجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية في  .11
 .البرامج التعميمية والمقررات الدراسية 

0.02 2 0.04 
قمة الثقة في البرامج 

المقدمة 
 فضال االلكتروني التعميم عمى االعتماد  ضعف .12

 0.04 2 0.02 عميو التدريب إلى الحاجة عن
 استخدام ضعف

 في الحديثة التكنولوجيا
 والتعمم التعميم عممية

 نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة إلى  .13
 .الطالب ال تتفق مع المعدالت المرجعية 

عدم تحقيق معايير  0.04 2 0.02
الجودة 

ال تتوافق خطة البحث العممي بالكمية  .14
 .مع اإلمكانيات المتاحة 

0.02 2 0.04 
ضعف اإلنتاجية العممية 
ألعضاء ىيئة التدريس 

نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشاركين  .15
 في البحث العممي منخفضة 

ضعف اإلنتاجية العممية  0.02 2 0.01
ألعضاء ىيئة التدريس 

ال يتم قياس مردود المخصصات المالية  .16
 المنفقة عمى البحث العممي بالكمية 

ميزانيات ميدرة  0.04 2 0.02

غير مفعمة  0.04 2 0.02ال يوجد لدى الكمية خطة لتسويق برامج  .17
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 .الدراسات العميا
عدم توافر المخصصات المالية الكافية والتجييزات  .18

.المالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتو   
0.02 1 0.02 

عدم تحقيق المعايير 
المطموبة 

عدم اشتراك الطالبات والجياز اإلداري  .19
والمجتمع المدني في إعداد ومناقشة التقرير 

 السنوي 
غير مفعمة  0.04 2 0.02

  1.2  0.50إجًاني اننقاط انًرجحت 
  3.52  1اإلجًاني اننهائي 

 
 

 

 
 

 يصفىفت انعىايم اإلستراتيجيت انخارجيت ( 2 )جدول رقى 
انعىايم اإلستراتيجيت انخارجيت 

انىزٌ 

 اننسبي 
اندرجت 

انىزٌ  

انًرجح 
انتعهيق 

انفرص انًتاحت 

تزايد إقبال دور الحضانة ورياض  . 1
 األطفال عمى خريجات الكمية

ثقة المجتمع في  0.03 3 0.01
خريجي الكمية 

 لقبول مييأ الجامعي العام المناخ . 2
 مع لمتوافق اليياكل التنظيمية تطوير

االعتماد  متطمبات
ميزة تنافسية  0.03 3 0.01

الميارات  تدريبية لتنمية وبرامج حزم توافر . 3
 .واألكاديمية  لمقيادات اإلدارية اإلدارية

ميزة تنافسية  0.4 4 0.1

 الممكية الفكرية، بحقوق الوعي تنامي . 4
السائد بشأنيا  والمناخ العام

ميزة تنافسية  0.03 3 0.01

 الغتنام المفتوح التعميم برامج تطبيق في البدء . 5
 جذب طريق عن الحالية الكمية موارد لزيادة الفرصة
 القادرين الطالب

ميزة تنافسية  0.08 4 0.01
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ميزة تنافسية  0.24 4 0.06بالجامعة  بيانات وقواعد الكترونية بنية وجود . 6
التشجيعية  والدولة الجامعة جوائز وجود . 7

  تمنحيا التي الجوائز وبعض والتقديرية،
ميزة تنافسية  0.8 4 0.1

وجود تخصص رياض األطفال في  . 8
. الدراسات العميا عمى مستوى صعيد مصر 

ميزة تنافسية  0.8 4 0.1

 يتبناه الذي الداخمية المراجعة نظام . 9
 يتم والذي بالجامعة الجودة مركز ضمان
سنويًا  بصفة دورية

ميزة تنافسية  0.8 4 0.1

  3.21  0.5إجًاني اننقاط انًرجحت 
 
 
 

يتضح من تحميل العوامل الداخمية لمكمية حصوليا عمى درجة أكبر من المتوسط وىذا يعني أن أداء الكمية قريب 
. من األداء الجيد مقارنة بالكميات األخرى 

انعىايم اإلستراتيجيت انخارجيت 
انىزٌ 

 اننسبي 
اندرجت 

انىزٌ  

انًرجح 
انتعهيق 

انتهديداث 

التغيرات في األوضاع االقتصادية  . 1
 .والمتالحقة واالجتماعية المتسارعة

0.01 2 0.02 
التكيف مع 
األوضاع  

 المالية الدرجات تدبير صعوبة . 2
اإلدارية  في اليياكل لموظائف

0.01 2 0.02 
ارتفاع ميزانية التعميم 

الجامعي 
 ودائرة المحيط المجتمع طبيعة . 3

 وتأثيراتو والمعارف العالقات االجتماعية
المصالح  تعارض عمى تجنب السمبية

0.01 2 0.02 
تفعيل برامج خدمة 

المجتمع 

 عمل بالداخل والخارج  صتوافر فر . 4
 0.01 1 0.01تستقطب الكفاءات المتميزة 

تؤدة إلى نقص نسبة 
أعضاء ىيئة التدريس 

إلى الطالبات 
 الخاصة الموازنات كفاية عدم . 5

بمؤسسات التعميم 
0.02 1 0.02 

عدم تحقيق معايير 
الجودة بدرجة مرضية  



 
 

                                                      
  

  -9-  

 رياض األطفالكهيت 
مكتب العميد 

 

Faculty of Kindergarten 

Faculty of Kindergarten 

Dean’s Office 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جامعة المنيا – رياض األطفالعميد كلية / ترسل جميع المراسالت باسم األستاذ الدكتور 

  0107479957:          موبايل(086)2342544: فاكس    ( 086)2342544: تليفون 

 في  عوالتكنولوجي السري العممي التطور . 6
التدريس  طرق وفى مجاالت  التخصص

برامج تعميمية   0.02 1 0.02
مستحدثة 

االعتماد  متطمبات . 7
0.1 2 0.2 

الطريق لتحقيق الميزة 
التنافسية والحصول 

عمى االعتماد 
الحادة عمى المستوى المحمي  المنافسة . 8

والعالمي 
ارتفاع مستوى المعايير  0.2 2 0.1

المراد تحقيقيا  
برامج مستحدثة  0.2 2 0.1.  تعميم الكترونية أنماط نحو  االتجاه9
مكانيات الكمية  0.2 2 0.1سنويًا  المقبولين الطالبات أعداد زيادة . 10 ال يتوافق وا 

 
 

التدريس  ىيئة ألعضاء الوجوبية اإلجازات . 11
0.02   1 0.02 

تؤدة إلى نقص نسبة 
أعضاء ىيئة التدريس 

إلى الطالبات 
  0.93  0.5إجًاني اننقاط انًرجحت 

  4.14  1اإلجًاني انكهي نهنقاط انًرجحت 
 وىذا يعني أن الكمية لدييا 4.14يتضح من التحميل السابق لعوامل البيئة الخارجية لمكمية حصوليا عمى درجة 

. قدرة جيدة في المنافسة مع الكميات األخرى بالجامعات المصرية 
 التالي بالجدول موضح ىو كما والخارجية، الداخمية البيئة تحميل نتائج تمخيص ويمكن

البيئة الخارجية البيئة الداخلية المعيار م 
التهديدات الفرص المتاحة نقاط الضعف نقاط القوة 

 2 4 0 8 .اإلستراتيجي التخطيط 1
ال يوجد فجوة  % 100نسبة االستيفاء 

 1 2 4 8 .التنظيمي الهيكل 2
فجوة متوسطة  % 66.7نسبة االستيفاء 

 1 3 1 7 .والحكومة القيادة 3
فجوة صغيرة  % 87.5نسبة االستيفاء 

 1 5 2 9المصداقية واألخالقيات  4
فجوة صغيرة  % 81.8نسبة االستيفاء 
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 3 1 3 3الجهاز اإلداري  5
فجوة متوسطة  % 50نسبة االستيفاء 

 4 5 6 10 .والبشرية المادية الموارد 6
فجوة متوسطة  % 62.5نسبة االستيفاء 

 1 2 5 10 .البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة 7
فجوة متوسطة  % 66.7نسبة االستيفاء 

 5 3 6 10 .والخريجون الطالب 8
فجوة متوسطة  % 62.5نسبة االستيفاء 

 4 5 3 7 . الدراسيةجاألكاديمية والبرام المعايير 9
فجوة متوسطة  % 70نسبة االستيفاء 

 2 4 11 9 المادية والتسهيالت والتعلم التعليم 10
فجوة كبيرة  % 45نسبة االستيفاء 

 
 

 

 2 3 5 6 .التدريس هيئة أعضاء 11
فجوة متوسطة  % 54.5نسبة االستيفاء 

 4 5 8 6 .العلمية واألنشطة العلمي البحث 12
فجوة كبيرة  % 42.8نسبة االستيفاء 

 1 2 8 9 .العليا الدراسات 13
فجوة متوسطة  % 53نسبة االستيفاء 

 1 4 6 9إدارة الجودة  14
فجوة متوسطة  % 60نسبة االستيفاء 

 32 48 68 111اإلجمالي 
فجوة متوسطة  % 62.5نسبة االستيفاء 

 

عميد الكمية مدير وحدة الجودة الرئيس التنفيذي لممعيار 
   

د احمد شحاتة محمد .أ
وفاء رشاد . د 

راوي 

د نبيل .أ

السيد حسن 
 


