
 

 
 

 االستراتيجيات البديلة 

 الخارجية العوامل 
(O) الفرص 
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 خريجات الك ية
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 المهدارات ادداريدة تاريويدة لتنميدة  بدرام  حدزم . تدوافر 3
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 السائا بش  ها

 الغتندام المفتدوح التع دي  بدرام  تطويدق فد  الودا .  5
 جدب   ريدق  د  الضاليدة الك يدة مدوارد لزيداد  الفرصدة
 القادري  الطال 

 .بالجامعة بيا ات  دوا ا الكتر  ية بنية .  جود 6
 التشدجيعية  التقايريدة   الا لدة الجامعدة جوائز .  جود 7

  تمنضها الت  الجوائز  بعض
فد  الاراادات التربية ل طفولة الموكر   .  جود تخصص 8

 الع يا     مستوى صعيا مصر .
 مركدز مدمان يتوندا  الدب  الااخ يدة المراجعدة .  ظدام 9

 انويا   بصفة د رية يت   الب  بالجامعة الجود 

 الخارجية العوامل
(T) التهاياات 

 . التغيددرات فدد  ا  مدداص االدتصددادية  االجتما يددة المتسددار ة 1
  المتالحقة

 اددارية ف  الهياكل ل وظائف المالية الارجات تابير . صعوبة 2
 العالدددات االجتما يددة  دائددر  المضددي  المجتمددع .  ويعددة 3

 .المصالح تعار      تجنب الس وية  ت ثيراته  المعارف
 مدددل بالدددااخل  الخدددارج  تسدددتقطب الكفدددا ات  ص. تدددوافر فدددر  4

 .المتميز 
 بمؤاسات التع ي  الخاصة المواز ات كفاية .  ام 5
 مجاالت  التخصدص ف   ع التكنولوج  السري الع م  . التطور 6

 .التاريس  رق  ف 
 اال تماد . متط وات 7
 الضاد   . المنافسة 8
 االلكتر  ية.  تع ي  أ ماط  ضو االتجا  9

 انويا   المقوولي  الطالوات أ ااد . زياد  11
 التاريس هيئة    ا  الوجوبية . ادجازات 11
 .ا تشار فيرس كور  ا المستجا12

  



 الداخلية العوامل

 (S) القوة نقاط 

   د  التخطدي  مدار   مدل فريدق بالك يدة يوجدا.  1
 االاتراتيج 

 لضج    وص مالئ  رام  تنظيم  هيكل . ل ك ية 2
  أ شطتها.

 .  جود دليل  خالديات المهنة . 3
 .الرؤاا   المرؤ اي  بي  متميز  بيئية .  الدات 4
 تع يمية مجهز  ب حاث  معامل دا ات .  جود 5

 .ل تاريس  التع ي  التقنيات
. توافر خطة معتما  لخامة المجتمع  تنمية الويئة  6

 بالك ية
 . ل طالوات. الك ية جاذبة  7
المرجعيدددددددة القوميدددددددة  ة. تتونددددددد  الك يدددددددة المعدددددددايير ا كاديميددددددد 8
(NARS  فدد  مجددال )   معتمددا  مدد  التربيددة ل طفولددة الموكددر

 مج س الك ية
 .ا دا  ف   الية كفا   ذ  التاريس هيئة . أ  ا  9

.  جود خطة ل وضث الع م  مرتوطدة بخطدة الجامعدة    11
 القومية  احتياجات المجتمع المضي   بالك ية ت التوجها

. تندددام  ثقافدددة الجدددود  بدددي  الطالودددات  أ  دددا  هيئدددة  11
 التاريس

SO)  ) 
والفرص المتاحة )   -إستراتيجية القوة 
 التوسع والنمو (

     ريق : الفرص دار م  أدص  لتضقيق تستخام
 .لال تماد لت كيا الك ية ت هيل.  1

 متط وات تالئ  متطور   خامات برام   رح.  2

 .العمل اوق  احتياجات

 .المتاحة التطوير مشر  ات ف  االشتراك .  3

 تضويل ف  الوا    التع ي  ف  التكنولوجيا ااتخاام.  4

 .الكتر  ية مقررات إل  الارااية المقررات

التربية  . التركيز     التخصصات النادر  ف  مجال 5
 .ل طفولة الموكر  

 
 
 

 (ST ) 
 التهديدات )  ثبات – القوة استراتيجيات

 واستقرار(
 م  التهاياات     ريق : ل ضا القو  تستخام

 .المناظر  الك يات مع فعالة اتصال  ظ  توادل.  1

 .المجتمعية ل مشاركة  خط  تنفيب إ ااد.  2

   التداريس هيئدة    دا   المهنيدة الع ميدة الكفدا   رفدع.  3
 .بالك ية معا  يه 

 .متميز تع يم  مناخ تهيئة.  4
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)  w   نقاط الضعف)  (WO ) 

والفرص المتاحة  )  -إستراتيجية الضعف 

WT) ) 
 التهديدات ) انكماش (  – الضعف استراتيجيات



 التطوير والتحسين ( 

 من الكمية مخرجات لتسويق وحدة وجود عدم .1
 والخدمات التدريس هيئة وأعضاء الطالبات
 ..والمادية العممية والنتاجات

  رح خالل م  ل تع ي  الااخ ية ا  ظمة تطوير.  1

 .جايا  أكاديمية برام 

 فد  متدزن مدال     إدار  أكداديم   مدع   د  المضافظدة.  1

 .الك ية

 والمنتظم المستمر التقييم نظام ضعف .2
 .بالكمية لمنظام اإلداري

 الغتندام المدوازى التع دي  فد  التوادع إمكا يدة.  2

 الطال  جب   ريق    الك ية موارد لزياد  الفرصة

 الوافاي 

 أرشداد  د د  مد  ل طدال  المقامدة الخدامات   د  المضافظدة.  2

  أكاديم 

 األقسام بعض مجالس هياكل اكتمال عدم .3
 التدريس . هيئة في نتيجة لمنقص

ك يدات  خريجد  مدع متكامدل تواصدل بر دام  تطدوير.  3
 .ريا  ا  فال

  ادداريدة  الوضثيدة ا كاديميدة ا  شدطة كافدة توجيده.  3

 ا هااف تضقيق  ضو  المالية

 طالبات لتثقيف ؛ مقررات إلى االفتقار .4
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 التقنيدات اادتخاام   التضتيدة الونيدة تطدوير.  4

   التاريس هيئة أ  ا  تاريب   التع ي  ف  الضايثة
 اد جاز ف   تميز دار  أآثر ليكو وا   يها معا  يه 

 .النتائ   تضقيق

 انتشار فيرس كورونا المستجد .1

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

 .بالك ية اددارية الااخ ية ا  ظمة تطوير.  5

 لمخدمات تسويقية سياسة وجود عدم .6
 الكمية تقدمها أن يمكن التي والخبرات
 .المحيط لممجتمع

 الخاص القطاص مع الشراكة  تطوير.  6

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

الضكوميدة فد   القطا دات مدع التعدا ن تطدوير.  7
 مجال التربية ل طفولة الموكر   خامة المجتمع .



 رسالتها الكمية تحقق األساسية لكي
عدم مالئمة أعداد الطالبات المقبوالت مع  .8

 الموارد المادية لمكمية .
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 التعميم عمى االعتماد ضعف  .12

 التدريب إلى الحاجة عن فضال االلكتروني
 عميه

نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة   .13
المعاونة إلى الطالب ال تتفق مع 

 المعدالت المرجعية .
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