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 المائى في الفيوم هدارة العامة للتوجيإلا يحليل بيئت

( لتدريب روابط مستخدمى E-Learning)استخدام التدريب عن بعد  

 المياه

  مقدمة

ما بٌن روابط مستخدمى المٌاه  واصللمائى هً المناة الرسمٌة للتتعتبر االدارة العام للتوجٌه ا

وفً ظل الظروف الحالٌة  لفٌروس كورونا المستجد لامت االداره  المعنٌة ةٌوالجهات الحكوم

لتتمكن من استمرار  عن بعد (E-Learning)ث مٌزة التعلٌم و التدرٌب ستحداإتوجٌه بللالعامه 

 .ورفع كفاءتهم التواصل مع روابط مستخدمى المٌاه

 (PEST Analysisتحليل العوامل الخارجية ) 

 

 العوامل السياسية 

  

  (6112)لسنه  (111)لانون الخدمة المدنٌة رلم. 

   للرى والصرف (16)لانون. 

   تلوث البٌئةل (81)لانون. 

  ابط مستخدمى المٌاهوبر ةرات الخاصكل اللوائح والمواعد و المنشو. 



 العوامل االقتصادية  

 

  دمى المٌاهتوفٌر اجهزة تابلت حدٌثة توزع على السادة رؤساء روابط مستخ.  

 المتدربٌٌن  من مستخدمً الروابط فً التدرٌب عن بعد ) ةعمل حافز مادي  للسادE-

Learning). 

   زٌادة سرعة االنترنت باالدارة العام للتوجٌه لتغٌٌر سٌاسة التدرٌب الى التدرٌب عن بعد

(E-Learning). 

  ( عمل وحدة خاصة مستحدثة لتكنولوجٌا االتصاالتIT) ٌن اتصاالت بنظام و تعٌٌن مهندس

التعالد لعمل برامج التدرٌب عن بعد التدرٌب وتدرٌب السادة المهندسٌٌن و مستخدمً 

 .الروابط على استخدامها

 

  العوامل االجتماعية  

 

 و  إختالف مستوي التعلٌم و الثمافة بٌن أعضاء مجلس اإلدارة لروابط مستخدمً المٌاه

 .و التعامل مع التكنولوجٌا الحدٌثة (E-Learning)التدرٌب عن بعد من إستخدام الخوف 

 ستخدام برامج التعلٌم عن بعد )إهندسٌن والمنسمٌٌن باإلدارة على تاهٌل جمٌع المE-

Learning). 

  ستخدام برامج التدرٌب عن بعد )إكٌفٌة  تدرٌب روابط مستخدمً المٌاه علىE-

Learning). 

   عمل شهادات تمدٌر للمتمٌزٌن من روابط مستخدمى المٌاه فى التعلم عن بعد لتشجٌعهم

 .علً االستمرارٌة



  ( تغٌٌر ثمافة روابط مستخدمى المٌاه للتعامل مع  برامج التدرٌب عن بعدE-

Learning ة.نه اسلوب حٌاأ(على 

 

 لوجيةالعوامل التكنو  

 

  ها بحاجة الى تجدٌد وصٌانةبالكمبٌوتر  ةاجهز ةااللسام باإلدار ةكاف. 

  ألا ةسرع ةزٌاد( نترنت لتواكب مٌزة التعلٌم عن بعدE-Learning). 

   التواصل  ةالمهندسٌن والمنسمٌٌن لسهول ةلكل الساد ةرلام سرٌو أ برٌد الكترونً عمل

 و ربطها بشبكة التواصل. عن بعد (E-Learning) على برامج التدرٌب 

 

Task Analysis 

 

 تهديد دخول منافسين جدد 

  للتعامل ما بٌن روابط  ةالوحٌد ةالرسمٌ ةالمائً هً المنا ةالتوجٌ ةدارإال ٌوجد حدٌث ان

 .والري ةدمً المٌاه وزاره الموارد المائٌمستخ

 ديد المنافسين الموجودينهت 

 الٌوجد لنفس السبب السابك. 



 الموردين ةديد قوهت 

 ٌةباشر او باالتفاق المباشر لالجهزاو الشراء باالمر الم امةعن ةالطرح من خالل منالص تم. 

  والحاسبات ةااللكترونٌ ةتورٌد االجهزمجال تعمل فً  ٌرثشركات كوجود. 

 

 مساومة المستهلك ةديد قوهت 

 فً استخدام برامج التعلٌم عن بعد  ةالخوف من التغٌٌر وعدم الرغب(E-Learning). 


