
مدخل الى علم الجودة
رة محاض: الثانىالفصل 

2
لطالب الفرقة االولى بكليات جامعه قناة السويس 

اعداد

القائمون بتدريس المقرر

متطلب جامعة-الفرقة األولى-مدخل إلى علم الجودة   جامعة قناة السويس



...تذكر

المحاضرة السابقة•

مراحل اعداد الخطة االستراتيجية•

•------------------------------------------------------------------------

الربط مع المحاضرة الحالية•

متطلب جامعة-الفرقة األولى-مدخل إلى علم الجودة   جامعة قناة السويس



التخطيط اإلستراتيجى: الفصل الثانى
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:وتتضمن مرحلة اإلعداد



SWOTالتحليل الرباعى 

البيئة 
الداخلية 
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الخارجية

الفرص 
المتاحة 

التهديدات



التحليل الرباعى



:تحليل البيئة الداخلية

عة يقصد بالبيئة الداخلية مجمو
الظروف والمتغيرات والموارد 

الموجودة داخل المؤسسة وتؤثر 
ن ويمك, تأثيرا مباشرا على أدائها

ها من خالل القرارات اإلدارية تعديل
أو تغييرها أو السيطرة عليها



نقاط القوة

أي المزايا , هي األنشطة التى تدار بطريقة جيدة
ة لما واإلمكانيات التي تتمتع بها المنظمة بالمقارن

يتمتع به المنافسون ويطلق على نواحى القوة
حيث تمكن المنظمة من “ القدرة المميزة”البارزة 

تحقيق قيمة تنافسية



نقاط الضعف

هي األنشطة التى ال تتمتع فيها بميزة 
قصور  أي وجود, تنافسية أو تدار بطريقة ضعيفة

أو عجز فى الموارد أو المهارات أو القدرات 
والذى قد يحد من األداء الفعال للمنظمة



(مثال تطبيقى)التحليل الرباعى



:تحليل البيئة الخارجية

يقصد بالبيئة الخارجية مجموعة
كل القوى والمتغيرات والتي تؤثر بش

مباشر أو غير مباشر على أنشطة 
رج وقرارات المؤسسة التعليمية وتخ

.  عن نطاق سيطرتها



الفرص

هي وجود تغيرات إيجابية فى 
أى موقف, مكونات البيئة الخارجية

مرجح أو مرغوب فى بيئة 
المؤسسة مثل خروج منافس قوى 
.  من السوق أو زيادة معدالت الطلب



التهديدات

هي وجود متغيرات سلبية فى مكونات البيئة 
ر أى موقف غير مفضل أو غي, الخارجية يجب تجنبها

ى مرغوب فى بيئة المؤسسة مثل دخول منافس قو
فى السوق أو إنخفاض معدالت الطلب والتشريعات

.المقيدة لبعض األنشطة



(مثال تطبيقى)التحليل الرباعى



(SWOT)البيئى أهمية اجراء التحليل 

ة تقييم القدرات واإلمكانيات المادية والبشرية والمعنوية المتاح
للمؤسسة

إيضاح موقف المؤسسة بالنسبة لغيرها

تحديد نقاط القوة لتدعيمها واإلستفادة منها

تحديد نقاط الضعف للتغلب عليها ومعالجتها أو تفاديها

تحديد الفرص الخارجية التى يجب أن تستغلها المؤسسة

تحديد التهديدات الخارجية التى يجب تفاديها



2تكليف رقم 

اقترح نقطة 
واحدة من نقاط 
القوة، والضعف، 

الفرص، 
والتهديدات 

الخاصة بكليتك

متطلب جامعة-الفرقة األولى-مدخل إلى علم الجودة   جامعة قناة السويس



:توليد اإلستراتيجيات البديلة

هذه الخطوة بغرض توليد مجموعه من اإلستراتيجيات التيتتم •
ن يمكن للمؤسسة أن تختار من بينها األنسب طبقا لما هو متاح م

.إمكانات



اإلستراتيجىالتخطيط مراحل .. تذكر أن 

المرحلة 
األولى مرحلة 
إعداد الخطة 

.ةاإلستراتيجي

المرحلة 
ة الثانية مرحل

.التنفيذ

المرحلة 
ة الثالثة مرحل
التقييم 
.والتطوير



التنفيذمرحلة : المرحلة الثانية
:تكون مهمتهالجان فرعية تشكيل يتم 

.تحديد اإلستراتيجيات التي تتوافق مع األهداف اإلستراتيجية للجامعة

.اعتماد السياسات واألنظمة والتعليمات التي تحقق اإلستراتيجيات

.التشغيلية لتنفيذ اإلستراتيجيات/ إعداد الخطة التنفيذية

.تحديد وتخصيص الموارد البشرية والفنية والمالية

.تحديد مؤشرات األداء الرئيسية

.تحديد المسؤوليات الخاصة بتنفيذ البرامج واألنشطة اإلستراتيجية

.لفرعيةوضع اطار زمني لتنفيذ جميع المهام المترتبة على انجاز الخطة اإلستراتيجية ا



مثال لهيكل خطة تنفيذية

األهداف الغايات 
ة اإلستراتيجي

األنشطة 
مسؤوليةت التوقيوالمهام 

ذ التنفي

مؤشرات 
المتابعة 
وتقييم 
األداء 

اإلنجـــــــازات 

مستوى اإلنجاز
أسباب 
عدم 

اإلنجاز 



اإلستراتيجىالتخطيط مراحل .. تذكر أن 

المرحلة 
األولى مرحلة 
إعداد الخطة 

.ةاإلستراتيجي

المرحلة 
ة الثانية مرحل

.التنفيذ

المرحلة 
ة الثالثة مرحل
التقييم 
.والتطوير



لالستراتيجيةمرحلة التقويم والتطوير : المرحلة الثالثة

ديد تحديد ما يجب قياسه حيث تقوم اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية بتح. 1
.عمليات التنفيذ والنتائج المراد متابعتها وتقويمها

درجة رضا ، ومن ذلك مقاييس تحدد وضع معايير ومؤشرات لقياس األداء . 2
إلخ...جودة الخدمات الجامعية، والطلبة

. إجراء قياس األداء باستخدام المعايير والمؤشرات المحددة سابقا. 3

.لهمقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط . 4

إتخاذ إجراءات تصحيحية. 5





:التطوير

التالي يعتمد على التقييم وما ينتج عنه، وب
تاج تتم المراجعة لبنود الخطة، وتطوير ما يح
عة منها الى  تطوير بناء على التغذية الراج

.التي تالزم سير الخطة



نهى العاصى. د 25

The muddy points 
and light points


