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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االداءتحليل 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 تحليل االداء
 جدول مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية  ) القوة والضعف (

 

 

العوامل االستراتيجية 
 الداخلية

 التعليق الترتيب الوزن

    أ / نقاط القوة 

 مؤهلة وذات خبرة 2 70 أعضاء هيئة التدريس

 برامج تعليمية وفقًا للمعايير القومية 4 65 البرامج التعليمية

 متنوعة  5 60 العلمية التخصصات

 متوفرة ولكنها غير حديثة 6 55 تكنولوجيا التعليم

 جيد  3 70 الهيكل التنظيمى

 ديمقراطى  1 75 نمط القيادة 

    ب/ نقاط الضعف

 غير كافية 2 80 الموارد المالية

 4 70 سياسات القبول
زيااادة عاادد الطااقب المقبااوليو وعااو  تااوزيعه  

 بيو األقعا  العلمية

 تتصف بالروتيو  3 75 إجراءات العمل 

 غير كافية  7 50 التسهيالت المادية

 غير كافية  6 55 أنظمة فعالة لالتصال

 غير متنوعة  5 60 أنماط التعليم

 غير متنوعة وغير فعالة 1 85 نظم تقويم الطالب
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 جدول مصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية  ) الفرص والتهديدات(

امل االستراتيجية العو 
 الداخلية

 التعليق الترتيب الوزن

    أ/ الفرص 

 4 50 ضعف المنافسة المحيطة
تميز خريجى الكلية عو أقارانه  ماو الجامعاة 

 فى تخصصاته  .

 1 70 الطالب الوافدين
زيادة الطلب على التعلي  العالى مو الطاقب 

 الوافديو

تفضييييييييييالت سييييييييييوق العمييييييييييل 
 للتخصصات من الكلية

65 2 

تزاياااد اقبااااا عاااول العماااا علاااى الطاااقب فاااى 
تخصصااااات اللوااااات وتكنولوجيااااا المعلومااااات 

 وعل  النفس 

 بعد انحعار األزمة العالمية 3 60 تحسن مناخ االستثمار

    ب/ التهديدات 

نقييييص الموازنييييات المخصصييييية 
 لمؤسسات التعليم العالى

90 3 
ضاااااااااعف الميزانياااااااااة الموجهاااااااااة ماااااااااو الدولاااااااااة 

 لعالىلمؤععات التعلي  ا

 ضعف تأثير الجامعة على المجتمع المدنى 2 95 ضعف المشاركة المجتمعية

 6 60 قوانين الجودة واالعتماد 
عااد  القاادرة علااى ا لتاازا  بمعااايير الجااودة فااى 

 الوقت المحدد

 5 70 تطور تكنولوجيا التعليم 
عاااد  القااادرة علاااى مقحقاااة تكنولوجياااا التعلاااي  

 والتمكو منها 

 4 75 اديمية المنافسة األك
تهديد الكليات المناظرة خاصة كلياات اللواات 

 وأقعامها .

 7 55 التعليم االلكتروني
تراجاااااع البااااارامج التقليدياااااة التااااا  تعتماااااد علاااااى 

 التعلي  التفاعلى

 ارتفاع معد ت البطالة بيو خريج  الكلية 1 100 البطالة

    

 

 
 
 
 

 


