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 لكلٌة والتهدٌدات والفرص والضعف القوة لنقاط البٌئى التحلٌل
 المنوفٌة  بجامعة التطبٌقٌة الصحٌة العلوم تكنولوجٌا

 االستراتٌجى التخطٌط -1

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  ومعلنة ومعتمدة واضحة ورسالة رإٌة بها الكلٌة 1
  الجامعة ورسالة ورإٌة الكلٌة ورسالة رإٌة بٌن توافق ٌوجد 2
 التدرٌس هٌئة وأعضاء الطالب بٌن الوعى ونشر تنمٌة على الكلٌة تحرص  3

 ورسالتها برإٌتها المجتمعٌة باالطراف والعاملٌن ومعاونٌهم
 

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

  خرٌجٌها بمتابعة الكلٌة تهتم ال 1

  البٌئى التحلٌل فى المجتمعٌة واالطراف والطالب العاملٌن مشاركة محدودٌة 2

   بالكلٌة االستراتٌجٌة الخطة فى المجتمعٌة االطراف مشاركة محدودٌة 3

   بالكلٌة االستراتٌجى التخطٌط على المدربة االكادٌمٌة الكوادر قلة 4

  والمتواصلة المستمرة التكنولوجٌة التغٌرات مالحقة على القدرة عدم 5

 

 الترتٌب O)) الفرص م

 التحلٌل فى المشاركة مستوى من ٌرفع مما المعلومات شبكة عبر التواصل توافر 1
  االطراف مختلف جانب من البٌئى

 

  الكلٌة خرٌج على العمل بسوق المختلفة الهٌئات اقبال تزاٌد 2

 الجودة لضمان القومٌة الهٌئة وحرص مصر فى قومى مشروع التعلٌم اعتبار 3
  وتطبٌقها الجودة ثقافة نشر على واالعتماد

 

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م
  مصر فى كورونا جائحة ظل فى الصحٌة االوضاع تشهدها التى التغٌرات 1

  .الكلٌة وخرٌجى الفنٌة المعاهد خرٌجى بٌن المصالح تعارض 2

  .الكلٌة وخرٌجى طب خرٌجى بٌن التخصص فى التداخل 3
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 والحوكمة القٌادة -2

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

وتعاون الكلٌات المختلفة كا لطب والعلوم واالداب  فعلٌة مساهمات بالكلٌة توجد 1
 والحقوق 

 

   اجتماعات ادارة الكلٌة بالموظفٌن  واالدارٌٌن توثٌق 2

   الكلٌة ادارة قبل من الجودة ضمان وحدة تواجه التى العقبات تذلٌل 3

  االدارٌة والمهنٌة بالكفاءة بالكلٌة القٌادات تمتع 4

 

  الترتٌب W)) الضعف نقاط م

 للسلطة فٌها التعٌٌن ٌخضع التى االدارٌة المناصب الختٌار معاٌٌر بالكلٌة ٌوجد ال 1
 الكلٌة لعمٌد التقدٌرٌة

 

 التدرٌس هٌئة أعضاء عدد فى للنقص نتٌجة االقسام مجالس هٌاكل اكتمال عدم 2
 اإلنتداب على وإعتمداها الكلٌة وحداثة

 

   واالدارٌة االكادٌمٌة القٌادات آداء عن استبٌانات وجود عدم 3

   الكلٌة مجلس تشكٌل إكتمال عدم 4

  الكلٌة مجلس فى المحلى المجتمع من المستفٌدٌن عن ممثلٌن مشاركة عدم 5

 

 الترتٌب O)) الفرص م

  واالدارٌة االكادٌمٌة للقٌادات االدارٌة المهارات لتنمٌة تدرٌبٌة وبرامج حزم توافر 1

   الجودة ضمان لسٌاسة الدولة تبنى 2

   العالم على واالنفتاح واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا مجال فى التقدم 3

  الكلٌة مجلس تشكٌل استكمال 4

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

 وال بالعمومٌة تتصف التى والقرارات اللوائح من الكثٌر وصدور االدارة مركزٌة 1
 بالكلٌة العمل طبٌعة تناسب

 

  .القٌادات انتداب على الكلٌة اعتماد 2
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 والتطوٌر الجودة دارةإ -3

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

بكلٌات الطب واالداب ووحدة  الجودة ضمان مركز ٌقدمه الذى الفنى الدعم 1
  الجودة بالجامعة

 

  بالكلٌة الجودة لضمان وحدة وجود 2

  عدم وجود خطط تطوٌر مستقبلٌة 

  عدم وجود تقرٌر سنوى لكلٌة 

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

   االعتماد على الكلٌة حصول عدم 1

 

 الترتٌب O)) الفرص م

الجمعٌة المصرٌة لضمان الجودة واالعتماد فى التعلٌم والتدرٌب التقنى  انشاء 1
 والفنى والمهنى  

 

 الجودة ضمان بوحدة األعمال تٌسٌر فى للمساعدة داخلٌٌن مراجعٌن انتداب 2
 بالكلٌة

 

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

   الكلٌة آلداء الذاتى التقوٌم استمرارٌة لضمان واضحة آلٌة وجود عدم 1

  األخرى بالكلٌات للكلٌة التنافسى الوضع لقٌاس موثقة آلٌات وجود عدم 2
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  التدرٌس أعضاءهٌئة-4

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  بتدرٌسها ٌقوم التى المقررات مع تدرٌس هٌئة عضو كل تخصص ٌتفق 1

 والمإتمرات والندوات العمل ورش فى التدرٌس هٌئة أعضاء مساهمة 2
 والداخلٌة الخارجٌة

 

 على دورها لها التدرٌس هٌئة أعضاء من التخصصات فى نخبة وجود 3
 القومى المستوى

 

  والدولٌة المحلٌة المإتمرات التدرٌس هٌئة ألعضاء الدورى الحضور 4

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

  التدرٌس هٌئة أعضاء آداء لتقٌٌم واضحة آلٌة وجود عدم 1

  التدرٌس هٌئة ألعضاء الوظٌفى الرضا لقٌاس مفعلة آلٌات توجد ال 2

 علٌها ٌحصل التى التدرٌبٌة الدورات وفعالٌة مردود لقٌاس آلٌة وجود عدم 3
 التدرٌس هٌئة أعضاء

 

 هٌئة ألعضاء التدرٌبٌة االحتٌاجات لتغطٌة معتمدة تدرٌب خطة وجود عدم 4
 العلمٌة باالقسام التدرٌس

 

  التدرٌس هٌئة العضاء النسبٌة الكفاٌة عدم 5

 

 الترتٌب O)) الفرص م

  التدرٌس هٌئة أعضاء قدرات لتنمٌة مركز وجود 1

  تمنحها التى الجوائز وبعض التقدٌرٌة والدولة الجامعة جوائز وجود 2

  التدرٌس هٌئة العضاء بالكلٌة القٌادٌة المناصب لتولى فرص توفر 3

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

  المتمٌزة الكفاءات وخاصة التدرٌس هٌئة ألعضاء العربٌة الجامعة استقطاب 1

 العلمٌة التدرٌس هٌئة اعضاء انتاجٌة على ٌإثر مما  اإلنترنت شبكة ضعف 2
   والتدرٌسٌة والبحثٌة

 

  تؤخر فرصة وجود اعضاء هٌئة التدرٌس من ابناء الكلٌة 3
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  ياإلدار الجهاز-5

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  والمرإوسٌن الرإساء بٌن متمٌزة عالقات توجد 1

  التحسٌن فى آرائهم من واإلستفادة العاملٌن لدى الوظٌفى الرضا بقٌاس االهتمام 2

  التحتٌة والبنٌة والتاسٌس واالجهزة المبانى حداثة 3

  الثانى الصف وتاهٌل الوظٌفٌة الكوادر الحالل خطة وجود 4

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

  األداء مع الحافز تناسب عدم 1

   اإلدارٌٌن لتدرٌب ومعتمدة موثقة تدرٌبٌة خطة وجود عدم 2

 المناصب تقلد فى األقدمٌة ولٌس الكفاءة على تعتمد ادارٌة آلٌة وجود عدم 3
 االدارٌة

 

  كافى إدارى جهاز وجود عدم 4

حسب مإهلة نظرا لقلة عدد الموظفٌن  صعوبة تعٌٌن كل فرد فى تخصصة 
 المتخصصٌن

 

 

 الترتٌب O)) الفرص م

 االدارٌة والقٌادات للعاملٌن االدارٌة المهارات لتنمٌة تدرٌبٌة وبرامج حزم توافر 1
 الجامعة ادارة توفرها

 

  المتمٌزة الكفاءات تستقطب والخارج بالداخل عمل فرص توافر 2

  االدارى للجهاز ادارٌة قٌادٌة مناصب لتولى فرص توافر 3

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

 حد دون مرتب بدون أجازه على الموظفٌن بحصول تسمح واللوائح القوانٌن 1
 الزوج مرافقة أجازه فتح مع أقصى

 

  وظٌفٌة درجات على الحصول تقٌد الحالى التعٌٌن  نظم 2

  مإقت بشكل الكلٌة فى االدارى الجهاز اعضاء بعض وجود 3
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 والمادٌة المالٌة الموارد-6

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

   بالكلٌة مكتبة وجود 1

   والمإتمرات والمناقشات للندوات قاعة وجود 2

  بالكلٌة الخاصة المبانى مع الطالب عدد تناسب 3

  وبصرٌة سمعٌة بوسائل مزودة الدرس قاعات 4

  مالى كمصدر الكلٌة فى الخاصة البرامج تفعٌل 5

  الطاللب عدد مع وتناسبها للتدرٌس المبانى كفاٌة 6

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

  االعطال وكثٌرة قدٌمة االقسام لدى المتوفرة الحاسبات أجهزة معظم 1

   الطالب لدعم المخصصة المٌزانٌة كفاٌة عدم 2

  الحدٌثة والمعدات باألجهزة الكلٌة معامل لتزوٌد المالٌة الموارد كفاٌة عدم 3

  والسالمة األمن واجراءات الحفظ وسبل األثاث حٌث من الكنتروالت حالة سوء 4

  والسالمة األمن وسائل توفر عدم 5

  بالكلٌة الفنٌٌن كفاءة لرفع خطط والتوجد للعمل مإهلٌن غٌر المعامل أمناء 6

  للكلٌة الرسمى االلكترونى الموقع وتحدٌث تفعٌل عدم 7

  خدمات الشبكة العنكبوتٌة للكلٌةعدم توصل  

 

 الترتٌب O)) الفرص م

 المختلفة المعارض اقامة) مثل المختلفة االنشطة لبعض الكلٌة استضافة امكانٌة 1
 وغٌرها( للكافتٌرٌا محددة مساحات تؤجٌر-

 

  االسنان لتركٌبات خاص طابع ذات وحدة انشاء 2

 للمساهمة المجاور الجامعى المستشفى من طبٌة واجهزة الكترونٌة دوائر توفٌر 3
 التعلٌمٌة العملٌة فى

 

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

  العالً التعلٌم لمإسسات المخصصة المٌزانٌات ضعف 1

   المقبولٌن الطالب أعداد بتحدٌد الخاص القرار اتخاذ على الكلٌة قدرة عدم 2
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  البٌئة خدمة و المجتمعٌة المشاركة-7

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  المجتمع وخدمة تنمٌة مجال فى واألنشطة الممارسات من العدٌد الكلٌة تمتلك 1

  والعلمٌة الثقافٌة والندوات اللقاءات من العدٌد تنظٌم 2

  المجتمع لخدمة الكلٌة لدى معتمدة خطة وجود 3

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

 خدمة بؤهمٌة بالكلٌة والعاملٌن التدرٌس هٌئة توعٌةألعضاء وسائل وجود عدم 1
 البٌئة وتنمٌة المجتمع

 

   المختلفة التخصصات فى المجتمع احتٌاجات تضم بٌانات قاعدة وجود عدم 2

   المجتمع خدمة وحدة توجد ال 3

  عدم حرص الكلٌة على قٌاس  مدى رضا سوق العمل عن خرٌجٌها 4

  عدم مشاركة ممثلٌن عن المجتمع المدنى فى مجالس االقسام والكلٌة 5

 

 الترتٌب O)) الفرص م

 ،والمإتمرات الخرٌجٌن وعٌد ، الطالب وتدرٌب ، التعلٌمٌة البرامج اعداد 1
 العمل وورش والندوات

 

  العمل فرص من العدٌد توفر المنوفٌة محافظة فى صناعٌتان منطقتان وجود 2

  العمل سوق فى متنوعة مإسسات مع تعاون بروتوكوالت عقد فرص 3

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

  التنمٌة على وتؤثٌرها  والصحٌة والعالمٌة المحلٌة االقتصادٌة االزمات 1

  طبٌب أو مهندس ولٌس تكنولوجى انه على الكلٌة لخرٌج المجتمعٌة النظرة 2

  االن حتى الصحة وزارة من للتكلٌف فرص وجود عدم 3
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 والخرٌجون الطالب -8

 

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  وجود دلٌل ارشادى للطالب 2

  توجد خطة معتمدة لمتابعة التدرٌب المٌدانى  3

   العلمٌة باألقسام الطالب لقبول وموثقة محددة آلٌات 4

 من العمل لسوق النهائٌة السنوات طالب باعداد برامجها بعض فى الكلٌة تقوم 5
 المٌدانى التدرٌب برامج خالل

 

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

   الطالب وتحوٌل قبول إجراءات صعوبة 1

  الخاصة االحتٌاجات ذوى الطالب لمتابعة ألٌة وجود عدم 2

  الطالب بٌن التمٌز وعدم العدالة لضمان موثقة الٌة وجود عدم 3

   الطالب لدى الرضا قٌاس اللٌة الكلٌة تطبٌق عدم 4

  الشباب رعاٌة فى الرٌاضٌة االجهزة وتهالك المعامل فى االجهزة عدد قلة 5

  الطبٌة الخدمة محدودٌة 6

  معهم التواصل لتٌسٌر بالخرٌجٌن خاص الكترونى موقع ٌوجد ال 7

  االلكترونى موقعها على الكلٌة لخرٌجى والتروٌج االعالن عدم 8

  الخرٌجٌنعدم وجود الٌة لمتابعة  9

 

 الترتٌب O)) الفرص م

  الكلٌة خرٌجى من بشرٌة موارد الى حاجة فى بالدولة التنمٌة خطط 1

  الكلٌة خرٌجى من الكثٌر العمل سوق ٌستوعب 2

  العمل سوق فى والتمٌز الطٌبة بالسمعة الكلٌة برامج بعض تمتع 3

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

 تشبع الى ٌإدى المقبولبٌن باعداد الخاصة القرارات اتخاذ على الكلٌة قدرة عدم 3
 مستقبال بالخرٌجٌن العمل سوق

 

  الخاصة الجامعات خرٌجى منافسة 5

  جائحة كورونا وتاثٌرها على العملٌة التعلٌمٌة 
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 والبرامج األكادٌمٌة المعاٌٌر -9

 

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  مع توافقها مع رسالتها واهدافها االستراتٌجٌةتنوع البرامج التى تقدمها الكلٌة  1

  تمٌز الكلٌة فى بعض البرامج الخاصة لتؤهٌل المعاهد الفنٌة الصحٌة 2

  اعداد الطلبة ما زالت معقولة بالنسبة الحتٌاجات سوق العمل  3

  وجود برامج بنظام الساعات المعتمدة بالكلٌة 4

  سوق العملمتطلبات تمٌز الكلٌة ببرامج تحقق  5

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

  "NARS" معاٌٌر مع التعلٌمٌة البرامج توافق مدى دراسة ٌتم لم 1

  "NARS"معاٌٌر تطبٌق لمتابعة موثقة آلٌة ٌوجد ال 2

  عدم مشاركة المجتمع المدنى والمستفٌدٌن فى توصٌف المقررات 3

  للبرامج والمقررات الدراسٌةعدم وجود الٌة موثقة لمتابعة التحدٌث المستمر  4

  وعى الطالب بكٌفٌة التعامل مع المقررات االلكترونٌة  معد 5

  عدم شمولٌة ومالئمة بعض المقررات الهداف البرنامج 6

  الدراسٌةعدم وجود الٌة موحدة لالستبٌانات الطالبٌة الخاصة بتطوٌر المقررات  7

  عدم وجود معظم المقررات بشكل الكترونى 8

  عدم وجود توصٌفات للمقررات بالبرامج   9

 

 الترتٌب O)) الفرص م

   األكادٌمى المحٌط فى الوعى نشر 1

تواصل الكثٌر من اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة مع المإسسات المختلفة  2
االطراف المختلفة فى تطوٌر البرامج واالجهزة التنفٌذٌة مما ٌٌسر مشاركة 

 التعلٌمٌة المختلفة

 

زٌادة الطلب على التخصصات التكنولوجٌة والطبٌة والهندسٌة التى تخدم  3
 المجتمع

 

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

  التقوٌم وطرق المقررات وتعدٌل الالزمة التعلم مصادر توفٌر صعوبة 1

" تصدرها وتراجعها الهٌئة narsقومٌة " عدم وجود معاٌٌر أكادٌمٌة مرجعٌة 2

 القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بصفة دورٌة 

 

  التطور العلمى والتكنولوجى فى مجاالت التخصص وفى طرق التدرٌس 3

  تطلبات سوق العملمالتغٌرات السرٌعة فى  4

 



      
 

 11 

 

 

 والتعلم التدرٌس -11

 

 الترتٌب S)) القوة نقاط م

  لتعلٌم والتعلمبعملٌة امواكبة التطورات فٌما ٌتعلق  1

  التخصصات جمٌع فى المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء كفاءة 2

  المصرٌة المكتبات اتحاد فى واشتراكها الرقمى بالنظام المكتبة عمل 3

   البرامج الخاصة فى المعتمدة الساعات بنظام التدرٌس 4

  الكترونى بشكل المقررات معظم وجود 5

  بالبرامج التدرٌبٌة للطالب  التدرٌبفٌها  اهتمام الجهات التى ٌتم  6

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

 االمتحانات وربط توافق مدى من للتؤكد محددة آلٌات الكلٌة لدى ٌتوافر ال 1
 المستهدفة التعلم بمخرجات

 

   المٌدانى للتدرٌب معتمدة خطة وجود عدم 2

   الطالب رضا وتقٌٌم لقٌاس آلٌة وجود عدم 3

   التعلم مشكالت لمواجهة واضحة آلٌة وجود عدم 4

   بالكلٌة الحرائق ضد األمان وسائل ضعف 5

  والفهم بالمعرفة الخاصة التعلم نواتج فقط تقٌس االمتحانات أسئلة معظم 6

  العملٌة التعلٌمٌةال ٌوجد اتصال بالشبكة العنكبوتٌة بالكلٌة مما ٌعوق  7

 

 الترتٌب O)) الفرص م

 خارج المختلفة االطراف مع التواصل تٌسر بالجامعة معلومات شبكة وجود 1
 والتعلم التعلٌم استراتٌجٌات ومراجعة لتطوٌر الكلٌة

 

  االلكترونٌة المقررات النتاج بالجامعة االلكترونى للتعلٌم وحدة وجود 2

   خاللها من واالستاذ الطالب بٌن التواصل وامكانٌة االنترنت شبكة انتشار 3

  الكلٌة لمكتبة نىروااللكت النظام 4

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

  المعامل لتطوٌر الحدٌثة التكنولوجٌا على الحصول وصعوبة التموٌل ضعف 1

   جائحة كورونا تإثر على حضور الطالب بالشكل الكاف بالكلٌة 2

  المادى للطالب ٌعوق تنفٌذ عملٌة التعلٌم عن بعدضعف الدخل  
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 العلمٌة واألنشطة العلمى البحث-11

 

 الترتٌب ( W  نقاط الضعف ) م

  االجهزة واآلدوات البحثٌة فى األقسام العلمٌة ضعف 1

  العلمٌة التخصصات شتى فى العلمٌة الدورٌات من العدٌد مع الكلٌة تعاقد 2

   مختلفة تخصصات فى العلمٌة االبحاث من العدٌد نشر 3

  وجود آلٌة تساعد على تسوٌق األبحاث العلمٌة  4

   أجنبٌة بحثٌة وهٌئات جهات مع اتصال قنوات فتح 5

 أعضاء لجمٌع واتاحتها العالمٌة البٌانات قواعد من العدٌد فى الجامعة اشتراك 6
 استخدامها كٌفٌة على والتدرٌب التدرٌس هٌئة

 

 من العدٌد فى علمٌة بابحاث التدرٌس هٌئة أعضاء من العدٌد مشاركة 7
  المحلٌة المإتمرات

 

  باالبحاث التى نفذت والجارى تنفٌذهاعدو وجود قاعدة بٌانات  8

  عدم وجود وكٌل دراسات علٌا 9

  ال ٌوجد  الئحة دراسات علٌا 11

 

 

 الترتٌب O)) الفرص م

   الخارجى للنشر مكافآت الجامعة رصد 1

 أو محلٌة دورٌات فى المنشورة سواء العلمٌة األبحاث على الحصول سهولة 2
 رقمٌة صورة فى والمراجع الكتب وكذلك أجنبٌة

 

  العلمى البحث تطبٌقات الى المجتمع حاجة 3

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

   علٌها الطلب وضعف البحوث نتائج من االستفادة اهمال 1
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 العلٌا الدراسات-  12

 

 

 الترتٌب W)) الضعف نقاط م

  لخرٌجى الكلٌة   العلٌا للدراسات واضحة استراتٌجٌة وجود عدم 1

   العلٌا الدراسات طلبة لمتابعة واضحة الٌة وجود عدم 2

  عدم وجود وكٌل دراسات علٌا 3

  عدم وجود الئحة دراسات علٌا 4

 

 الترتٌب O)) الفرص م

   العالمٌة البٌانات قواعد فً االشتراك 4

  تناسب درجاتهم العلمٌةاتاحة الفرص لطالب الدراسات العلٌا لاللتحاق بوظائف  5

 

 الترتٌب T))التهدٌدات م

 المصرٌة الجامعات وبٌن والحكومٌة الخاصة الجامعات من منافسة وجود 1
  االجنبٌة والجامعات

 

   العلمً البحث مٌزانٌة تضاإل 2
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