
 
 
 

 مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية 

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

 % . 111 -%  75التي تسيم في تطوير وتقدم الكمية بنسبة تتراوح من ( تحديد أىم نقاط القوة 1)

 % . 111 -%  75أىم نقاط الضعف  التي ثؤثر سمبا  في تطوير وتقدم الكمية بنسبة تتراوح من تحديد  (2)

 

 أوال : أهم نقاط القوة :

 االستراتيجي عمى التخطيط مدرب عمل فريق بالكمية يوجد.  1
  أنشطتيا. لحجم ونوع مالئم رسمي تنظيمي ىيكل . لمكمية 2
 .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
 لكونيا كمية معتمدة وتتضمن برنامجين دراسيين فى مرحمة البكالريوس. . الكمية جاذبة لمطالبات 7
معتمةدة مةن مجمةس التربيةة لمطفولةة المبكةرة  ( في مجال  NARSالمرجعية القومية ) ة. تتبنى الكمية المعايير األكاديمي 8

 الكمية
 .األداء في عالية كفاءة ذو التدريس ىيئة . أعضاء 9
 القومية واحتياجات المجتمع المحيط  بالكمية تالعممي مرتبطة بخطة الجامعة ، والتوجيا. وجود خطة لمبحث  01
 . . تنامي ثقافة الجودة بين الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس 00
 تتضمن الكمية وحدات ذات طابع خاص كثيرة . .1
 والطالبات.تسخدم الكمية نظام االداارة االلكترونية مع أعضاء ىيئة التدريس والعالممين  .2
 م.2116حصول الكمية عل االعتماد االكاديمى فى عام  .3
 من أعضاء ىيئة التدريس عمى الترقيات العممية فى مختمف االقسام. 8حصول  .4
 فتح برنامج معمم التربية الخاصة بمرحمة البكالريوس. .5
 فتح برنامج التعميم المدمج بالكمية بجانب التعميم المفتوح. .6
 دراسية فى التعمم االلكترونى .اشتراك بعض المقررات ال .7
 استخدام سياسة التحول الرقمى فى كافة المجاالت داخل الكمية . .8



 تبنى سياسة التعمم اليجين فى تقديم المحاضرات بالكمية. .9
 

 ثانيا :أهم نقاط الضعف :

 .والمادية  العممية والنتاجات والخدمات  التدريس ىيئة وأعضاء الطالبات من الكمية مخرجات لتسويق وحدة وجود عدم .0
 .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
 لعدم وجود خطة لجذب الطالب الوافدين من الخارج. انعدام نسبة الطالب الوافدين لمرحمة البكالوريوس  .8
 .الخريجين لمتابعة ومفعمة موثقة آلية وجود عدم .9
 ال توجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية في البرامج التعميمية والمقررات الدراسية . .01
 .عميو التدريب إلى الحاجة عن فضال االلكتروني التعميم عمى االعتماد ضعف  .00
 . الى حد ما نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة إلى الطالب ال تتفق مع المعدالت المرجعية  .02
 ال تتوافق خطة البحث العممي بالكمية مع اإلمكانيات المتاحة . .03
 ال يتم قياس مردود المخصصات المالية المنفقة عمى البحث العممي بالكمية  .04
 ال يوجد لدى الكمية خطة لتسويق برامج الدراسات العميا. .05
 عدم توافر المخصصات المالية الكافية والتجييزات المالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتو . .06
 عدم اشتراك الطالبات والجياز اإلداري والمجتمع المدني في إعداد ومناقشة التقرير السنوي  .07

 الفرص:
 مجاالت التعامل داخل الكمية مما يخمق فرص لتطوير التعميم .التحول الرقمى فى كل  -
 وجود مركز رعاية الطفولة الخاص بالكمية . -
 وحدة التدريب . -
االتجاه نحو تطوير الموائح مما يمكن من دمج البحوث العممية الحديثة فى بناء محتوى المقررات الدراسية  -

 ميم.الحديثة بما يتواكب مع االتجاىات الدولية فى التع
 التهديدات:



 قمة الموارد المالية بالكمية. -
 انعدام الطالب الوافدين بالكمية . -
 انخفاض الوعى بمجتمع الكمية بانتشار فيرس كورونا. -
 توقف الكمية عن الدراسة كإجراء وقائى لحماية الطالبات من انتشار فيرس كورونا. -
 صعوبة توافر وسائل التعمم عن بعد مع الطالبات. -
 وة بين متطمبات سوق العمل وميارات الخريجات .اتساع الفج -
 قمة عقود التعاون مع المؤسسات التى تخدم الطفولة المبكرة فى مصر والكمية. -
 مركزية اإلدارة. -
 قمة الكفاءات فى الجياز اإلدارى بالكمية . -
 الحاجة إلى تطوير الموائح بكافة المراحل الدراسية بالكمية. -

 
تم تحديد وزن نسبي لكل نقطة من من نقاط القوة ) عامل استراتيجية ( ولكل نقطة من نقاط الضعف ) عامل  (3)

 استراتيجي( ، مع مالحظة أن مجموع األوزان النسبية لنقاط القوة ونقاط الضعف واحد صحيح . 
 

 ترتيب العوامل االستراتيجية الداخمية ) القوة والضعف ( ترتيبا تنازليا . (4)
 

في حالة قدرة الكمية  4 ×ساب الوزن النسبي المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن النسبي  تم ح (5)
عمى في حالة قدرة الكمية  3×% ، وبضرب الوزن النسبي  111 -%  91عمى االستفادة من نقطة القوة بنسبة 

 % . 91 -%  75االستفادة من نقطة القوة بنسبة 
 2×الوزن النسبي المرجح لكل نقطة من نقاط الضعف فيكون عن طريق ضرب الوزن النسب أما بالنسبة لحساب  (6)

في حالة  0×% ، وبضرب الوزن النسبي  011 -%  91في حالة الكمية عمى التغمب عمى نقاط الضعف بنسبة 
 % . 91 -%  75قدرة الكمية عمى التغمب عمى نقاط الضعف بنسبة 

 
نقاط القوة ونقاط الضعف لموصول إلى الوزن الكمي المرجح بالنسبة لمكمية ، زىذا  تم جمع األوزان المرجحة لكل من (7)

 الرقم يعب عن قدرة الكمية عمى التعامل مع العوامل البيئية الداخمية .
 

 
 ( مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية 1جدول رقم ) 



 العاوامل االستراتيجية الداخلية
 الوزن

 النسبي 
 الدرجة

 الوزن 
 المرجح

 التعليق

 عوامل القوة

عمةةى  مةةدرب عمةةل فريةةق بالكميةةة يوجةةد.  1
 االستراتيجي التخطيط

مدربين ومؤىمين  1.8 4 1.1
 أكاديميا

لحجم  مالئم رسمي تنظيمي ىيكل . لمكمية 2
           أنشطتيا. ونوع

 ىيكل تنظيمي مناسب 1.13 3 1.11

 يحتاج إلى تفعيل 1.16 3 1.12 . وجود دليل ألخالقيات المينة . 3
الرؤساء  بين متميزة . عالقات بينية 4

 .والمرؤوسين
 ميزة تنافسية 1.16 3 1.12

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

تحقيق المخرجات  1.16 3 1.12
 التعميمية المستيدفة

. توافر خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية  6
 البيئة بالكمية

 خطة مفعمة 1.4 4 1.1

 ميزة تنافسية 1.4 4 1.1 . الكمية جاذبة لمطالبات . 7
المرجعيةةةة  ة. تتبنةةةى الكميةةةة المعةةةايير األكاديميةةة 8

التربيةة لمطفولةة  ( فةي مجةال  NARSالقوميةة )
 معتمدة من مجمس الكميةالمبكرة 

 مفعمة 1.4 4 1.1

 ميزة تنافسية 1.16 3 1.11 .األداء في عالية كفاءة ذو التدريس ىيئة . أعضاء 9
. وجود خطةة لمبحةث العممةي مرتبطةة بخطةة  01

القوميةةةةةةةةةة واحتياجةةةةةةةةةات  تالجامعةةةةةةةةةة ، والتوجيةةةةةةةةةا
 المجتمع المحيط  بالكمية

 تحتاج الى تفعيل 1.13 3 1.11

 فتح برنامج معمم التربية الخاصة .  00
 ميزة تنافسية 1.14 4 1.11

 
االلكترونية  اإلدارةتسخدم الكمية نظام  .02

 مع أعضاء ىيئة التدريس والعالممين والطالبات.
 مفعمة 1.16 3 1.11

حصول الكمية عل االعتماد االكاديمى فى .03
 م.2106عام 

 ميزة تنافسية 1.4 4 1.1



من أعضاء ىيئة التدريس  8حصول  .04
 ميزة تنافسية 1.4 4 1.1 عمى الترقيات العممية فى مختمف االقسام.

 
فتح برنامج التعميم المدمج بالكمية بجانب . 05

 التعميم المفتوح.
 ميزة تنافسية  1.4 4 1.1

 
. اشتراك بعض المقررات الدراسية فى التعمم 06
 مفعمة 1.16 3 1.11 لكترونىاإل

  2.32  1.5 .إجمالي النقاط المرجحة
 

 االستراتيجية الداخليةالعاوامل 
 الوزن

 النسبي 
 الدرجة

الوزن 
 المرجح

 التعليق

 عوامل الضعف
 مةةةةن الكميةةةةة مخرجةةةةات لتسةةةةويق وحةةةةدة وجةةةةود عةةةةدم .0

 والخةةةةةةةدمات التةةةةةةةدريس ىيئةةةةةةةة وأعضةةةةةةةاء الطالبةةةةةةةات
 ..والمادية العممية والنتاجات

 غير كافية 1.3 2 1.1

لمنظةام  والمنةتظم المسةتمر التقييم نظام ضعف .2
 .بالكمية اإلداري

 غير كافية 1.12 2 1.11

 األقسةام مجةالس ىياكةلبعةض  اكتمةال عةدم .3
باحةةدى التةةدريس  ىيئةةة فةةي نتيجةةة لمةةنقص
 .االقسام بالكمية

 عدم تحقيق المعايير 1.16 2 1.12

 طالبةةةةةةات لتثقيةةةةةةف ؛ مقةةةةةةررات إلةةةةةةى االفتقةةةةةةار .4
 ، الفكريةةةة الممكيةةةة بحقةةةوق ، العميةةةا الدراسةةةات
 العممي  البحث وأخالقيات

 غير كافية 1.16 2 1.12

معامل لمتدريس العممةى لممقةررات  وجود عدم .5
 لطالبةات المتزايةدة األعةداد يسةتوعب الدراسةية

 . الكمية
 غير كافية 1.16 2 1.12

 لمخةةةةةةةةدمات تسةةةةةةةةويقية سياسةةةةةةةةة وجةةةةةةةةود عةةةةةةةةدم .6
 الكميةةةةةةةة تقةةةةةةةدميا أن يمكةةةةةةةن التةةةةةةةي والخبةةةةةةةرات
 .المحيط لممجتمع

 غير كافية 1.16 2 1.12



 لتوظيةةةف ومعمنةةةة واضةةةحة خطةةةة وجةةةود عةةةدم .7
في مجةال العمةوم األساسةية  الالزمة الكفاءات

 رسالتيا الكمية تحقق لكي
 غير متوفرة 1.14 2 1.12

عةةدم مالئمةةة أعةةداد الطالبةةات المقبةةوالت مةةع  .8
 الموارد المادية لمكمية .

 يطبق بشكل جزئي 1.2 1 1.1

انعةةةةةةةدام نسةةةةةةةبة الطةةةةةةةالب الوافةةةةةةةدين لمرحمةةةةةةةة   .9
 . البكالوريوس

 ام أو خطةنظ يتوافر ال 1.14 2 1.12
 الوافدين الطالب جذب

 لمتابعةةةة ومفعمةةةة موثقةةةة آليةةةة وجةةةود عةةةدم .01
 .الخريجين

 غير مفعمة 1.14 2 1.12

ال توجةةةةد إجةةةةراءات موثقةةةةة لممراجعةةةةة الدوريةةةةة فةةةةي  .00
 البرامج التعميمية والمقررات الدراسية .

قمة الثقة في البرامج  1.14 2 1.12
 المقدمة

 فضةال االلكترونةي التعمةيم عمى االعتماد ضعف  .02
 1.14 2 1.12 عميو التدريب إلى الحاجة عن

 اسةةةةتخدام ضةةةةعف
 في الحديثة التكنولوجيا

 والتعمم التعميم عممية
نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة إلى   .03

 الطالب ال تتفق مع المعدالت المرجعية .
عدم تحقيق معايير  1.14 2 1.12

 الجودة
البحةةةث العممةةةي بالكميةةةة ال تتوافةةةق خطةةةة  .04

 مع اإلمكانيات المتاحة .
ضةةةةةعف االنتاجيةةةةةة العمميةةةةةة  1.14 2 1.12

 آلعضاء ىيئة التدريس
نسةةبة أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس المشةةاركين  .05

 في البحث العممي منخفضة 
ضةةةةةعف االنتاجيةةةةةة العمميةةةةةة  1.12 2 1.11

 آلعضاء ىيئة التدريس
ال يتم قياس مردود المخصصات المالية  .06

 المنفقة عمى البحث العممي بالكمية 
 ميزانيات ميدرة 1.14 2 1.12

ال يوجد لدى الكمية خطة لتسةويق بةرامج  .07
 الدراسات العميا.

 غير مفعمة 1.14 2 1.12

عةةةدم تةةةوافر المخصصةةةات الماليةةةة الكافيةةةة والتجييةةةزات  .08
 . اأنشطتيالمالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة 

عةةةةدم تحقيةةةةق المعةةةةايير  1.12 1 1.12
 المطموبة

 غير مفعمة 1.14 2 1.12عةةدم اشةةتراك الطالبةةات والجيةةاز اإلداري  .09



والمجتمع المدني فةي إعةداد ومناقشةة التقريةر 
 السنوي 

  1.2  1.51 إجمالي النقاط المرجحة
  3.52  1 اإلجمالي النهائي

 
 


