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                        لتحليل اإلحصائي للعوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجيةا

 جامعة طنطا –بكلية العلوم 

 

 (التهديدات –الفرص  –نقاط الضعف  –نقاط القوة )

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

 

 :تمهيد

الخارجية، تتعلق األبعاد الداخليةة و  أن النظام الفعال للتحكم المؤسسي يعتمد على مجموعة من األبعاد الداخلية

تنجح هذه األبعاد  لكيبهدف تحديد العالقة بين اإلدارة وأصحاب المصالح، و كليةالترتيبات التي تقوم بها ال في

ولتشةخي  هةذه األبعةاد أسةتخدم . داخلية والخارجيةة تتفق مع ظروف البيئة الالبد من تدعيمها بعوامل خارجي

التحليةةل االسةةتراتيجي باعتبةةاره مجموعةةة مةةن األدوات التةةي يةةتم مةةن خاللهةةا مراقبةةة البيئةةة الداخليةةة لتشةةخي  

الفةر  والتهديةدات، لتحديةد أاةر التفيةر فيهةا علةى اتخةا   جوانب القوة والضعف، و البيئة الخارجية الكتشاف

تشةخي   كةان مةن الضةرور لةذا . كليةةللالقرارات الخاصة بصياغة وتعديل األهداف والمركز االسةتراتيجي 

، و  لك األزماتوتفاد   كليةان مساهمتها في استمرارية الوبي كليةلداخلية والخارجية للاألبعاد الرئيسة للبيئة ا

ا تسةاهم فةي فاعليةة أن جميةع األبعةاد التةي تةم تحديةده يخلصت الدراسةة للةو. م منهج التحليل الوصفيباستخدا

بحاجةة للةى لسةتراتيجيات  التةيضةعف الولكن هناك العديد من نقةا  . فوق المتوسطللوضع كلية واستمرارية ال

 .وخطط وبرامج للمواجهة
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 (: علوموالضعف بكلية الالقوة )  يةمصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخل

بالكليةة مةن دراسةة وتشةخي  وتحليةل المتفيةرات والعوامةل  البيئةيلتحليةل الدالالت اإلستراتيجية ل ستخال ا

لعةداد مصةفوفة يسةتلزم ، تحديةد مجةاالت القةوة ومجةاالت الضةعف بعةد البيئةة الداخليةة للكليةة فياإلستراتيجية 

 :  الخطوات التاليةاإلستراتيجية الداخلية من خالل  العوامل

عامةل )  ولكةل نقطةة مةن نقةا  الضةعف( لسةتراتيجيعامةل )ديد وزن نسبى لكل نقطةة مةن نقةا  القةوة حت .1

الضةةعف بحيةةو يكةةون  لنقةةا  0.5و لنقةةا  القةةوة 50.ومراعةةاة أن مجمةةوو األوزان النسةةبية (، لسةةتراتيجي

 .   1لنقا  القوة ونقا  الضعف  النسبيو الوزن ومجم

ترتيباً تنازلياً بحيو أن الترتيةب األول ( نقا  القوة ونقا  الضعف )ترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخلية  .2

بينمةا الترتيةب األخيةر لنقطةة القةوة أو نقطةة الضةعف ، األكبةر النسةبيلنقطة القوة أو الضعف  ات الوزن 

 .األصفر النسبي ات الوزن 

حالةة قةدرة  فةي 4× قةوة عةن  ريةق ضةرب الةوزن النسةبي حساب الوزن المرجح لكل نقطةة مةن نقةا  ال .3

حالةة قةدرة  فةي 3×  النسةبيوبضةرب الةوزن % 100 -% 90الكلية على االستفادة من نقطة القوة بنسبة 

لكةل نقطةة  أمةا بالنسةبة لحسةاب الةوزن المةرجح%.90 -% 75الكلية على االستفادة من نقطة القوة بنسبة 

حالةة قةدرة الكليةة علةى التفلةب علةى  فةي 2× من نقا  الضعف فيكون عن  ريق ضةرب الةوزن النسةبي 

حالة قدرة الكلية على التفلب على  في 1×  النسبيوبضرب الوزن % 100 -% 90نقطة الضعف بنسبة 

 %. 90 -% 75نقطة الضعف بنسبة 

المرجح بالنسبة  لضعف للوصول للى الوزن الكلىجمع األوزان المرجحة لكل من نقا  القوة ونقا  ا    .4

 واقترب كلما زاد الرقم) البيئة الداخلية  وهذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية على التعامل مع عوامل، للكلية

    :التالي الجدول فيموضح  وه وكما (.كانت القدرة أكبر والعكس صحيح 3من 
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 (الوزن النسبي) مصفوفة العوامل الداخلية  -:أولا 

الوزن 

 لمرجحا
 الدرجة

الوزن 

 نسبيال
 )نقاط القوة( الداخلية أوال: عوامل البيئة

0.12 4 0.03 

الكلية لها رؤية ورسالة تعكس رسالة الكلية تميزها ودورها التعليمي ومسؤوليتها  .1

المجتمعية وتطلعاتها في البحث العلمي بما يتفق مع متطلبات السوق لخدمة المجتمع 

 .المعايير األكاديمية مع توافقوالمساهمة في التنمية كما ت

0.12 4 0.03 
الكلية ذو موقع متميز يساعد على توفير بيئة تعليمية وبحثية فاعلة يتوافر فيه بنية  .2

 .أساسية وتكنولوجية تساعد على تحقيق الكلية لرسالتها وأهدافها بكفاءة وفاعلية

0.12 4 0.03 

 فيتوافر عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة المتخصصة  .3

كما أن نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي  مجالت معرفية وتطبيقية وعلمية متنوعة.

 الطالب يتفق مع معايير الجودة.

0.12 4 0.03 
كافة أنشطة  فيتعمل على المتابعة وتقويم األداء  وجود وحدة لضمان الجودة بالكلية .4

 والرتقاء بقدراتها التنافسية اإلستراتيجيةالكلية وتسعى لتحقيق أهداف خططها 

0.06 3 0.02 
من مجلس الكلية ومالئم ألنشطة الكلية المختلفة  مالئم ومعتمد يهيكل تنظيمللكلية  .5

 ومعلن عنه في مختلف أرجاء الكلية.

0.08 4 0.02 

الدوريات العلمية المتخصصة والمتميزة وتشجيع زيادة معدل النشر العلمي في  .6

أعضاء هيئة التدريس عليه من خالل جوائز تمنح لذلك ، فضالا عن تدعيم الباحثين 

وأعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم لحضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية 

 والخارجية.

0.06 3 0.02 
تقدمها الكلية وما بها من مقررات  التيوجود توصيف معتمد للبرامج التعليمية  .7

 دراسية قائم على معايير أكاديمية معتمدة.  

 وجود تقارير سنوية موثقة ومعتمدة للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية. .8 0.02 3 0.06

 يوجد استراتيجيات للتعليم والتعلم تدعم تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة .9 0.02 3 0.06

0.08 4 0.02 
مع  تنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا .10

 تدعيم وتشجيع البعثات الخارجية والمهمات العلمية.

0.08 4 0.02 
وبراءة  حصول البعض من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية محلية وعالمية .11

 .اختراع

0.06 3 0.02 

القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط بالكلية وجود العديد من قنوات التصال مع  .12

)تتبع الكلية سياسة فتح المعامل إلجراء األبحاث العلمية لطالب الماجستير 

والدكتوراه من طالب المجتمع الخارجي( كما تقدم الكلية الخدمات التدريبية في 

 .ووحدة التدريب العديد من المجالت من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص

0.06 3 0.02 

توافر وحدة ذات طابع خاص بالكلية معنية بقضايا خدمة المجتمع والتنمية من خالل  .13

تأهيل والتي من شأنها تعظيم قدراتها في  وإعادةتقديم استشارات وندوات توعية 

 توفير موارد متجددة للكلية من خالل التعاون مع مواقع اإلنتاج والخدمات بالمجتمع.

وجود نظام للتحسين المستمر يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئات  .14 0.02 3 0.06
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من خالل توفير برامج تدريبية بشكل منتظم وذلك لالرتقاء  دار المعاونة والجهاز اإل

 تقوم بها الكلية. التيبمستوى جودة العملية التعليمية واألنشطة 

0.06 3 0.02 
منح درجات علمية متنوعة ضمن قواعد وآليات وجود نظام دراسات عليا قادر على  .15

 العالمية. تتوافق مع المعايير

0.06 3 0.02 

منحتها  يقواعد بيانات تتعلق بأعداد وأنواع الدرجات العلمية الت الكلية يتوافر لدى .16

مع  الدراسات العلياضرورة توافق برامج  الكليةتراعي وعبر سلسلة زمنية ماضية، 

 احتياجات المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة.

0.06 3 0.02 

يتوافر بالمكتبة التجهيزات المناسبة والمراجع الحديثة والدوريات الكافية الورقية  .17

قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل مالئمة للعملية كما أن  واإللكترونية

 التعليمية.

 نظام الساعات المعتمدة مع وجود نظام ودليل لإلرشاد األكاديمي.تطبق الكلية  .18 0.02 3 0.06

0.06 3 0.02 
تقدم الكلية دبلومات متخصصة تالءم احتياجات سوق العمل الخارجي ويزداد اإلقبال  .19

 عليها كل عام.

0.03 3 0.01 
كمعايير أكاديمية  (NARS)اعتماد الكلية للمعايير األكاديمية القياسية القومية  .20

 تقدمها. التيمرجعية للبرامج 

0.03 3 0.01 
وجود مصادر للتمويل الذاتي من الوحدات ذات الطابع الخاص وبرامج الدراسات  .21

 العليا والطالب الوافديين.

0.04 4 0.01 

تصدر الكلية مجلة علمية محكمة للبحوث، وتنظم الكلية المؤتمر الجيوفيزياء  .22

والبيولوجيا الجزئية الدولي كل سنتان وبانتظام.  وينشر أعضاء هيئة التدريس 

توافر قواعد بيانات العديد من بحوثهم في المجالت والدوريات العلمية الدولية، مع 

 .كليةللبحوث العلمية بال

0.03 3 0.01 
توزيع الطالب علي األقسام العلمية بالتنسيق الداخلي يتم طبقاا لمعايير متفق عليها  .23

 تتسم بشفافية دون أ  استثناء.

0.03 3 0.01 
في مجال رعاية  الثقافية والفنية والعلمية ةتقوم الكلية بتنفيذ العديد من األنشط .24

 الشباب.

0.03 3 0.01 
لفاعلية مجالس األقسام  ديمقراطينمط القيادة واإلدارة على مستوى األقسام والكلية  .25

 ومجلس الكلية.

0.04 4 0.01 
، ممولة من مؤسسات بحثية محلية/ دوليةالبحثية المشروعات يوجد بعض ال .26

 .دولية تحكيم أبحاث ومشروعات فيأعضاء هيئة التدريس  ويشارك بعض

0.04 4 0.01 

بوجود آليات فعالة لتوثيق نتائج المتحانات، ويتم إعالم الطالب بنتائج تهتم الكلية  .27

التقويم المختلفة عبر الوسائل المناسبة، وتضع الكلية قواعد موثقة للتعامل مع 

 تظلمات الطالب من نتائج المتحان وتعلنها وتراقب تطبيقها.

 المجموع 0.5  1.77
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الوزن 

 لمرجحا
 الدرجة

الوزن 

 نسبيال
 )نقاط الضعف( الداخلية ثانياً: عوامل البيئة

0.04 1 0.04 
الموارد المالية المتاحة سنوياا للكلية لتحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها  .1

 اإلستراتيجية غير كافية.

 المدربة. العمالة الفنية فينقص الشديد المعامل وال وجود نقص في تجهيزات .2 0.04 1 0.04

0.04 1 0.04 

مستو  المشاركة المتوقعة من جانب المؤسسات الخارجية ومختلف ضعف  .3

األطراف من داخل وخارج الكلية في التحليل البيئي وصياغة الخطة 

 اإلستراتيجية للكلية.

0.04 1 0.04 

مع عدم استكمال قواعد  والتصالت؛ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات  .4

والهيئات المعاونة والعاملين والطالب خاصة بأعضاء هيئات التدريس البيانات ال

 والخريجين وموارد الكلية المادية.

0.06 2 0.03 

نقص استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في برامج التدريس بالكلية نظراا  .5

من ناحية ولنقص إعداد  الماليالوسائل الداعمة لها لضعف التمويل  لعدم توافر

 وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها من ناحية أخرى 

 كفاية الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي.عدم  .6 0.03 1 0.03

0.03 1 0.03 
بعد التخرج وكذلك للتواصل مع  غياب سياسة محددة لربط الخريجين بالكلية .7

 تعزيز وتطوير أنشطة وخدمات الكلية. فيبهدف مشاركتهم  الخارجيالمجتمع 

0.03 1 0.03 

دورية  عدم وجود نظام لمراجعة اللوائح والقواعد وإجراءات العمل بصفة .8

وتحديد كيفية تحسينها وتطويرها لتدعيم جهود الكلية في توكيد الجودة وتحسين 

 األداء.

0.04 2 0.02 
الجامعة لزيادة الدخل الحاجة لتفعيل سياسات تسويق الخدمة التي تقدمها  .9

 .المتوقع وخدمة المجتمع

0.04 2 0.02 

 وغياب شبة كامل ألبحاث الفريقالكلية  البحث العلمي الجماعي بين أساتذة قلة .10

مع النفصالية بين األقسام المتناظرة والمختلفة داخل الكلية مما أدى إلى عدم 

تنشيط حركة التزاوج العلمي بين التخصصات على النحو الذ  نلحظه في غالبية 

 بلدان العالم المتقدم.

0.04 2 0.02 
 فيوالطالب وبصفة خاصة  عدم وجود تفاعل كاف بين أعضاء هيئة التدريس .11

 عداد الطالبية الكبيرة.الفرق ذات األ

0.04 2 0.02 

عدم توجه البرامج الدراسية بشكل كاف لتلبية الحتياجات الحقيقية لسوق العمل  .12

وذلك  وتزويد الخريجين بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية لهم

 بسبب غياب الدراسات الجادة لسوق العمل.  

0.04 2 0.02 
البرامج والمقررات الدراسية من وجهة نظر كل من عدم فاعلية نظم تقييم  .13

 الطالب واألطراف المعنية الداخلية والخارجية.

0.06 3 0.02 

العتماد المبالغ فيه على الكتاب الجامعي والمذكرات المتواضعة مما يؤدى إلى  .14

عدم تنمية مهارات البحث وروح اإلبداع والبتكار لدى الطالب وضعف قدراتهم 

 الذاتي والمستمر.على التعلم 
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0.02 2 0.01 
ل يوجد بالكلية نظام لتقييم البحوث التطبيقية وتسويقها لزيادة موارد الكلية  .15

 وربط البحث العلمي بالمشاكل الحقيقية للمجتمع.

0.02 2 0.01 

 النتائج التعليمية المستهدفة فيما يتعلق بالمهارات المهنية والعامة والمنقولة .16

، تمشى مع المعايير األكاديمية وتوصيف البرامجتحتاج إلي المزيد من الجهد لت

اقتصار أساليب التقييم المتبعة للطالب على عدد محدود من الختبارات وكذلك 

مع اتجاه معظمها لقياس قدرات الحفظ والسترجاع دون اختبار لمهارات 

 الطالب.

0.02 2 0.01 
بين الكلية والمنظمات الصناعية ورجال األعمال عدم وجود نظام فعال لالتصال  .17

 لدعم األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس.

0.02 2 0.01 
محدودية دور األبحاث األكاديمية للكلية في مواجهة المشكالت المجتمعية  .18

 والتنموية.

0.02 2 0.01 
مجالت غياب التركيز على التخصصات النادرة لتحقيق ميزة تنافسية للكلية في  .19

 علمية وبحثية غير تقليدية.

 عدم توافر نظام لجذب الطالب الوافدين. .20 0.01 1 0.01

0.02 2 0.01 
للموظفين  اإلدار للهيئة المعاونة والتدريب  البحثيضعف مستوى التأهيل  .21

 بوحدات الكلية.

0.02 2 0.01 
قاعدة البيانات الخاصة بالدراسات العليا والدرجات العلمية الممنوحة من الكلية تحتاج  .22

 .تحديث مستمرإلي 

0.02 2 0.01 
في األنشطة البحثية أعضاء هيئة التدريس عدم تفعيل آلية لتقييم مشاركة وأداء  .23

 البحثية المخصصة من وزارة التعليم العالي للكلية. قلة المنحوالعلمية مع 

0.01 1 0.01 
وأقسام  إدارات نالمعلوماتية واللكترونية بي اإلدارةعدم وجود آلية لتفعيل نظم  .24

 الكلية

0.75 
 

  المجموع 0.5

2.46 
 

 المجموع الكلي 1

 الداخلي اإلستراتيجيوتعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية للكلية القوة المتوسطة للوضع 

 والتيينعكس من القرب الشديد للقيمة المتوسطة  وهو ما“ 2.46”النقا   لجماليللكلية بشكل عام حيو يبلغ 

 .الضعف بالكليةأعداد نقا  وهذا متسق مع التفاوت الكبير بين أعداد نقا  القوة و“، 2.5”تؤخذ على أنها 
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النقاط المرجحة لعناصر الضعف

(0.75, 1.77)
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، بناء على عدد النقاط المرجحة لعناصر القوة والضعف المتحققة الداخلىالوضع اإلستراتيجى 

جامعة طنطا من مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية–بكلية العلوم 
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 (الوزن النسبي) الخارجية مصفوفة العوامل  -:ثانياا 

 عوامل البيئة الخارجية -:أولا     

 الفرص .1

الوزن 

 المرجح
 الدرجة 

الوزن 

 النسبي
 الفرص

0.12 3 0.04 
والهتمام المحلى واإلقليمي بأهمية ضمان الجودة  الوعيزيادة   .1

 .العاليوالتحسين المستمر في منظومة التعليم 

0.12 3 0.04 
لضمان جودة التعليم والعتماد كخطوة تمهيدية إنشاء الهيئة القومية   .2

 لعتماد المؤسسات التعليمية.

0.12 3 0.04 

وزارة التابعة لمشروعات توفير الدعم المالي والفني من جانب إدارة ال  .3

وإعداد الخطط  التعليم العالي لدعم مشروعات ضمان الجودة

 .اإلستراتيجية

0.09 3 0.03 
 بالكلية لضمان الجودة تسهم في نشر إنشاء مركز بالجامعة ووحدة  .4

 الوعي بثقافة الجودة وتقييم األداء.

0.09 3 0.03 
إمكانية التوسع في تقديم برامج متميزة لزيادة موارد الكلية عن طريق   .5

 .وافدينلجذب الطالب ا

0.09 3 0.03 
المجتمع ونمو قطاعات اقتصادية  فيالتحولت القتصادية والجتماعية   .6

 .يتمتعون بقدرات ومهارات عالية خريجين إلىجديدة وحاجتها 

0.09 3 0.03 
التخصصات ذات الصلة  يالمتزايد على برامج الدراسات العليا ف اإلقبال  .7

 .باحتياجات المجتمع

0.09 3 0.03 
دعم الدولة لجهود تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات العامة ومنها   .8

 الجامعات وتطوير قدرات العاملين به لتتوافق مع متطلبات العتماد.

0.09 3 0.03 
رصد الجامعة مكافآت للنشر الخارجي في المجالت العلمية ذات عامل   .9

 التأثير.

0.06 3 0.02 

يتبناه مركز ضمان الجودة بالجامعة والذ  نظام المراجعة الداخلية الذ   .10

يتم بصفة دورية سنوياا، والدعم الفني الذ  يقدمه مركز ضمان الجودة 

 لوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة.

0.06 3 0.02 

( تصدرها وتراجعها NARSوجود معايير أكاديمية مرجعية قومية ) .11

دورية. وتبنى  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد بصفة

 طالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد نشر الوعي في المحي

 األكاديمي بالمعايير األكاديمية.

0.06 3 0.02 

وجود مركز التطوير بجامعة طنطا ووحدة التنمية البشرية بالكلية تعطي  .12

حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات اإلدارية للعاملين وللقيادات 

 رية توفرها إدارة الجامعة.اإلدا

0.06 3 0.02 

موقع الكلية وموقع الجامعة في منطقة وسط الدلتا التي تتوسط العديد   .13

من المحافظات يتيح فرصاا لزيادة برامجها وخدماتها المتعددة وأنشطتها  

 القتصادية التي تدعم مواردها الذاتية.



   
 جامعة طنطا       كلية العلوم                                                                                                                    

 

- 9 - 
 

0.03 3 0.01 

التخصصات ذات الصلة  فيالمتزايد على برامج الدراسات العليا  اإلقبال .14

وتنامي الطلب الخارجي علي بعض الدبلومات  باحتياجات المجتمع

 المهنية التي تقدمها الكلية.

0.03 3 0.01 
تنامي الوعي بحقوق الملكية الفكرية، والمناخ العام السائد بشأنها مع  .15

 الفكرية.صدور قوانين تحمى حقوق الملكية 

0.03 3 0.01 

 التحاليل وحدة ووجود وحدات ذات طابع خاص كمركز الخدمة العامة  .16

بالكلية والتي تمارس العديد من األنشطة التي تنمي الموارد  الدقيقة

 الذاتية للكلية. 

0.03 3 0.01 

مالئمة خريجو الكلية لمتطلبات خطط التنمية القتصادية والجتماعية  .17

حاجة إلى موارد بشرية من خريجي الكلية وخصوصاا  بالدولة والتي في

 بعد التوسع في البرامج المزدوجة بالكلية.

0.03 3 0.01 

الستفادة من اإلمكانيات المتاحة بوحدة التعليم اإللكتروني بالجامعة  .18

ومن مركز تقنية التصالت والمعلومات بالجامعة في إدخال طرق حديثة 

 للتعليم. 

0.03 3 0.01 

تواصل أعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية  .19

واألجهزة التنفيذية مما ييسر مشاركة األطراف المعنية المختلفة في 

 تصميم وتطوير البرامج التعليمية المختلفة.

0.03 3 0.01 
وجود فرص لعقد اتفاقات شراكة مع جامعات متميزة عالمياا ومحلياا  .20

 والمقررات الدراسية.لتطوير البرامج 

0.03 3 0.01 
وجود شبكة المعلومات بالجامعة تيسر التواصل مع األطراف المعنية  .21

 خارج الكلية لتطوير ومراجعة إستراتيجيات التعليم والتعلم.

 وجود وحدة للتعليم اإللكتروني بالجامعة إلنتاج المقررات اإللكترونية. .22 0.01 3 0.03

0.03 3 0.01 
اإلرشاد األكاديمي بالكلية التي تقدم دعماا للطالب في مجال وجود وحدة  .23

 القيد والتسجيل وأعمال الكنترول وإظهار النتائج.

0.03 3 0.01 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس من خالل الجوائز التشجيعية والتقديرية  .24

التي تقدمها الجامعة والدولة وبعض الجوائز التي تمنحها بعض 

 المؤسسات الدولية.

0.03 3 0.01 
بين الجامعة وجهات أجنبية  توجود العديد من التفاقيات والبروتوكول .25

 لتمويل البحث العلمي.

1.5 
 

 المجموع 0.5
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 عوامل البيئة الخارجية -:ثانياا 

 :التهديدات. 2

الوزن 

 المرجح
 الدرجة 

الوزن 

 النسبي
 التهديدات

0.06 2 0.03 

من جانب المؤسسات الخارجية ومختلف ضعف مستو  المشاركة المتوقعة  .1

األطراف من داخل وخارج الكلية في التحليل البيئي وصياغة الخطة 

 اإلستراتيجية للكلية.

0.03 1 0.03 

الزيادة المستمرة والمتتالية في أعداد الطالب الملتحقين بالكلية مما يزيد من  .2

الخدمات المقدمة الضغط على اإلمكانيات والموارد المتاحة ويؤثر سلبياا على 

 للطالب.

0.03 1 0.03 

قبول الطالب عن طريق مكتب التنسيق بناء على معيار واحد وهو مجموع  .3

الطالب دون مراعاة الرغبة والستعداد ومدى التناسب بين احتياجات الدراسة 

 وإمكانيات الطالب مما يؤثر على قدرة الطالب على اإلبداع والتميز.

0.03 1 0.03 

وكذلك سرعة  ةفي األوضاع القتصادية والجتماعية المتالحقالتغيرات  .4

تكنولوجيا المعلومات وطرق  فيخاصة التطور في المجال التكنولوجي. 

 .التدريس

0.03 1 0.03 
العتمادية والرتباط الوثيق بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وتأثيره  .5

 على نوعية الطالب ومستواه العلمي والفكر .

 صعوبة تدبير الدرجات المالية للوظائف في الهياكل التنظيمية . .6 0.03 2 0.06

 إلدارة أنشطة الجودة.عدم كفاية المخصصات المالية الداعمة  .7 0.03 1 0.03

0.03 1 0.03 

الممتدة ألعضاء هيئة التدريس  إلعارةسماح القوانين بالجازات الوجوبية وا  .8

الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس جذب و إلى جامعات خارج الوطن

 من الكلية.

0.03 1 0.03 
 تمنحها الكلية التيعدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة  .9

 والحتياجات الفعلية لسوق العمل. والكليات المناظارة

0.04 2 0.02 
 المقبولينالزيادة المضطردة في أعداد المخصصة للتعليم مع ميزانية التواضع  .10

 من الطالب مما يؤثر على جودة العملية التعليمية.

0.02 1 0.02 
إحجام أصحاب األعمال عن تدعيم التعليم والبحث العلمي على مستوى  .11

 البحوث األساسية والتطبيقية.

0.02 1 0.02 
الجامعات الحكومية  فيالمنافسة القوية بين الكلية والكليات المناظرة  .12

 المجاورة والجامعات الخاصة.

 لبحث العلمي من الجامعة والوزارة.ل المخصصة ميزانيةال تواضع .13 0.02 2 0.04

0.02 1 0.02 
عدم الستخدام األمثل لموقع الكلية على شبكة اإلنترنت يقلل من فرصة  .14

 النتشار علي المستو  المحلي واإلقليمي.

0.02 1 0.02 
ألعضاء هيئة التدريس عن دخولهم بالمقارنة بنظرائهم بالجامعات  عدم الرضا .15

 والمعاهد الخاصة.
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0.02 1 0.02 

مشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات بإقليم وسط الدلتا في أنشطة  فضع .16

الكلية المختلفة: إعداد البرامج التعليمية، تدريب الطالب، عيد الخرجين،  

 المؤتمرات والندوات وورش العمل

0.02 1 0.02 
زيادة معدلت البطالة وضعف فرص العمل أمام خريجي كلية العلوم مما يؤثر  .17

 سلبياا علي دافعية الطالب نحو التفوق والتميز.

0.01 1 0.01 
البرامج المتميزة التي تقدمها الجامعات الخاصة في مجال العلوم من حيث  .18

 وتطبيقها.سهولة التطبيق والتحرر من القيود عند إعدادها 

 إهمال الستفادة من نتائج البحوث، وضعف الطلب عليها. .19 0.01 1 0.01

 فقدان ثقة بعض المؤسسات الصناعية في مخرجات البحث العلمي بالجامعات. .20 0.01 1 0.01

0.01 1 0.01 
غياب الدور الفاعل للمجموعات العلمية المتخصصة بكل برنامج للقيام  .21

 ا.وتقويمهبمراجعة البرامج التعليمية 

 .موضوعية للتقييم المستمر ألداء الفاعلية التعليميةالمؤشرات ال غياب .22 0.01 1 0.01

 ارتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا. .23 0.01 1 0.01

 مرونة القواعد الحاكمة لدى المنافسين  بالجامعات الخاصة. .24 0.01 1 0.01

 المجموع 0.5  0.6

 المجموع الكلي 1  2.1

 
أقل للكلية  أن الوضع اإلستراتيجي الخارجي ،للكلية الخارجيةوتعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية 

  تؤخذ على أنها والتيالمتوسطة  عن القيمة البعديعكس  وهو ما " 2.1" النقا   لجمالييبلغ و من المتوسط

"2.5". 
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درجة إستا جبة الكلية للتهديدات

((0.6,1.5
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الوضع اإلستراتيجي الخارجي بناء على عدد النقاط المرجحة للفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية 

جامعة طنطا من مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية–لكلية العلوم 
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 :يتضح أن ،والمبينة بالشكل أعاله، اإلستراتيجية الداخلية والخارجيةومن مصفوفة العوامل 

وهو ، الخارجيوأقل من المتوسط على المستوى  الداخليللكلية متوسط على المستوى  اإلستراتيجيالوضع  

 ،باإلضافة، لستراتيجيات للتطوير والتدعيم :للى، وبصفة أساسية، يحتاج استراتيجييعبر عن وضع  ما

  .االنسحابوكذلك بعض اإلستراتيجيات المرتبطة بالحصاد أو 

 

 

 

 


