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جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املػسٚع  /املبادزة

املطتٗدف
1–1–1–2
بساَر دزاضات عًٝا
َطٛزة مبا ٜتٛافل َع
املعاٜري األنادميٝة
املتبٓاَٚ ٙسادعتٗا
داخًٝا ٚخازدٝا

األْػطـــــــة
-1
-2
-3
-1

1–1–2
بساَر دزاضات
-2
2–1–1–2
عًٝا َطٛزة
بساَر َطتشدثة طبكا
ٚاضتشداخ بساَر إلستٝادات ضٛم ايعٌُ
-3
ددٜدة غري
تكًٝدٜة
-1
-2

3–1–1–2
ايتصاٜد املطتُس
ألعداد ايٛافدٜٔ
-3
برباَر ايدزاضات ايعًٝا

تبٓى َعاٜري أنادميٝة تتُاغى َع َٛاصفات
خسجي ٞايدزاضات ايعًٝا
اعتُاد ستتٛى املكسزات ٚايرباَر ٚتٛصٝفٗا َٔ
زتايظ األقطاّ
إعتُاد ستتٛى املكسزات ٚتٛصٝفٗا َٔ زتًظ
ايهًٝة ٚإساطة ادتاَعة بٗا .
اضتشداخ عدد َٔ دبًَٛات ايدزاضات ايعًٝا َجٌ
دبً ّٛايعً ّٛاإلدازٜة ٚ ،دبً ّٛقاْ ٕٛاملسافعات
 ،مبا ٜتٓاضب َع إستٝادات ضٛم ايعٌُ
إعداد بساَر تٛعٝة بايدبًَٛات املطتشدثة
ْٚػسٖا ٚزقٝا ٚإيهرتْٝٚا دترب ايطالب
ايٛافدٜٔ
تفع ٌٝاتفاقٝات ايتعا ٕٚايتى تٗدف إىل
اإلزتكاء مبٗازات طالب ٚخسجي ٞايهًٝة
يًُٓافطة يف ضٛم ايعٌُ َع ( نًٝة ايصزاعة –
نًٝة ايرتبٝة – اإلحتاد ايعسب ٞيًتدزٜب )
َٝهٓة إدساءات ايكٝد ٚايتطذ ٌٝيًطالب
إعداد ٚتٛشٜع دي ٌٝايطًبة ايٛافدٚ ٜٔأدية
ايرباَر عًى ادتٗات املعٓٝة َجٌ ايطفازات
تٛافس مجٝع املعًَٛات ارتاصة باإليتشام
بايرباَر ٚتٛصٝفٗا عًى املٛقع اإليهرتْٚى
يًهًٝة

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2017

2017

2020

2020

2022

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر
 -1بساَر َٚكسزات
يًدزاضات ايعًٝا َٛصفة
َٚعتُدة َٛٚثكة طبكا
يًُعاٜري املتبٓاَ ٙفعًة
َٚعًٓة

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1تأخس ٚبطئ
اإلدساءات

 -1بساَر ددٜدة خاصة
بايدبًَٛات ذاتٗا َٚكسزات
 -1تأخس ٚبطئ
َستبطة باستٝادات ضٛم
اإلدساءات
ايعٌُ َٚعتُدة َٛصفة
َٛثكة َٚعًٓة

 -1شٜادة عدد ايطًبة
ايٛافد ٜٔاملًتشكني
بايرباَر املختًفة ضٜٓٛا

 -1بطء إدساءات
تطذ ٌٝايٛافدٜٔ
باجملًظ األعًى
يًذاَعات
 -2تاخس ٚزٚد
املٛافكات األَٓٝة

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر
 األقطاّ ايعًُٝة ٚسدة ادتٛدةبايهًٝة

 زؤضاء األقطاّ دتٓة ايدزاضاتايعًٝا
ٚ -سدة ادتٛدة

 األقطاّ ايعًُٝة ٚسدة زعاٜةايطالب ايٛافدٜٔ
ٚ -سدة IT

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

 -1زتًظ ايهًٝة
 -2عُٝد ايهًٝة
ٚ -3ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -4دٜس ٚسدة ادتٛدة

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

62

 -1عُٝد ايهًٝة
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسدة ادتٛدة
َ -4دٜس إدازة
ايدزاضات ايعًٝا

62

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -2دٜس ٚسدة زعاٜة
ايطالب ايٛافدٜٔ
بايهًٝة
َ -3دٜس ٚسدة IT

505

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

املػسٚع  /املبادزة

2–1–2
حتدٜح َطتُس
الضرتاتٝذٝات
ايتعًٚ ِٝايتعًِ
ٚأضايٝب
ايتدزٜب
ٚايتكِٜٛ

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

املطتٗدف

األْػطـــــــة

1–2–1–2
اضرتاتٝذٝات تعًِٝ
ٚتعًِ ٚأضايٝب تدزٜب
َتٓٛعة

 -1حتدٜح يٛائح ايدزاضات ايعًٝا
 -2اضتخداّ اضرتاتٝذٝات تعًٚ ِٝتعًِ
َتٓٛعة
 -3اضتخداّ اضايٝب تدزٜب َتٓٛعة

2017

تفع ٌٝدٚز ٚسدة ايكٝاع ٚايتك ِٜٛبايهًٝة
تػهٚ ٌٝاعتُاد دتإ املتابعة ٚايتكِٝٝ
ٚعع بساَر تدزٜبٝة ألعغاء ٖٝئة ايتدزٜظ
يسفع قدزاتِٗ
اعتُاد ْٚػس َعاٜري ٚاضايٝب ايتكِٜٛ
يفاعًٝة ايعًُٝة ايتعًُٝٝة

2017

2–2–1–2
ْظاّ داخًى َتهاٌَ
يكٝاع نفاءة ايعًُٝة
ايتعًُٝٝة َعًٓة

-1
-2
-3
-4

2020

2022

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر
 -1يٛائح داخًٝة يًدزاضات
ايعًٝا ( ستدثة – َعتُدة
– َفعًة – َعًٓة )
 -2تٓٛع اضرتاتٝذٝات
ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚاضايٝب
ايتدزٜظ
 -1دتٓة َتابعة ٚتكِٝٝ
ايعًُٝة ايتعًُٝٝة بايهًٝة
 -2دتٓة َتابعة ايرباَر
ايتدزٜبٝة يألعغاء ٖٝئة
ايتدزٜظ

 -3تٓٛع أضايٝب ايتكِٜٛ
يًفاعًٝة ايتعًُٝٝة

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1تاخس ٚبطء
اإلدساءات

َ -1كاَٚة
ايتػٝري
 -2بطء
اإلدساءات

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

 دتٓة ايدزاضاتايعًٝا بايهًٝة
 االقطاّ ايعًُٝةٚ -سدة ادتٛدة

 -1زئٝظ ايدزاضات
ايعًٝا
َ -2دٜس ٚسدة ادتٛدة

62

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

 دتٓة ايدزاضاتايعًٝا
 األقطاّ ايعًُٝة َسنص ٚسدةادتٛدة

 -1عُٝد ايهًٝة
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسدة ادتٛدة
َ -4دٜس دتٓة ايتدزٜب

17

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلــدف الثاني

املػسٚع  /املبادزة

املطتٗدف

1–2–2
خطة حبجٝة
يًهًٝة تتفل َع
خطة ادتاَعة
ٚارتطة ايبشجٝة
ايكَٝٛة

1–1–2–2
خطة حبجٝة يًهًٝة
تتفل َع ارتطة
ايبشجٝة يًذاَعة
ٚتتفل َع ارتطة
ايبشجٝة يًدٚية
(َٛثكة – َعًٓة –
َفعًة )

األْػطـــــــة
-1
-2

-2
2–1–2–2
احباخ عًُٝة َبتهسة
ختدّ ارتطة ايبشجٝة
يًدٚية

حتدٜد استٝادات اجملتُع َٔ ايبشٛخ
إعداد ارتطة ايبشجٝة يًهًٝة ٚعكد ٚزش
عٌُ مبػازنة املطتفٝد ٜٔيعسض ارتطة
ايبشجٝة يًهًٝة َٓٚاقػتٗا
تػه ٌٝدتٓة َسادعة ارتطة ايبشجٝة
عسض ارتطة عًى دتٓة ايدزاضات ايعًٝا
إعتُاد ارتطة ايبشجٝة
َتابعة ايتٓفٝر

2017

قٓٛات اتضاٍ عدٜدة يًباسجني بايبٝئة
ايعًُٝة ايكاْْٝٛة بايداخٌ ٚارتازز
شٜادة فسظ ضفس أعغاء ٖٝئة ايتدزٜظ إىل
ادتاَعات ايعاملٝة املتُٝصة
تػذٝع ايباسجني عًى سغٛز املؤمتسات
ايعاملٝة ٚاإلغرتاى بايصَاية ٚادتُعٝات
ايدٚية املتخضضة
اذتض ٍٛعًى َػسٚعات حبجٝة ممٛية َٔ
َؤضطات حبجٝة ستًٝة أ ٚدٚيٝة
ٚعع سٛافص يتػذٝع ايباسجني ايكاْْٝٛني عًى
إدساء أحباخ َٛائُة يًخطة ايبشجٝة يًدٚية

2017

-3
-4
-5
-6
-1

-3
-4
-5

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2022

2022

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1خطة حبجٝة يًهًٝة
َعًٓة َٛٚثكة َٚفعًة
 -2تػه ٌٝدتإ َتابعة
يًخطة ايبشجٝة

ْ -1كط املٛازد
املايٝة ايالشَة
يتٓفٝر ارتطة

 -1شٜادة عدد االحباخ
املٓػٛزة بٓطبة %20
ضٜٓٛا
 -2شٜادة عدد املبعٛثني
يًخازز بٓطبة  %10ضٜٓٛا
 -3شٜادة يف سغٛز
املؤمتسات ايداخًٝة
ٚارتازدٝة
 -4شٜادة عدد املػسٚعات
ايبشجٝة املُٛية بٓطبة
 %10ضٜٓٛا
 -5قائُة سٛافص ٚدٛائص
يًباسجني
-6قائُة باالحباخ

 -1عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر

 دتٓة ايدزاضاتايعًٝا
 االقطاّ ايعًُٝةٚ -سدة ادتٛدة

 زتًظ ايدزاضاتايعًٝا
 دتٓة ايدزاضاتايعًٝا
 -االقطاّ ايعًُٝة

قيات

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

52

َ -2دٜس ٚسدة ادتٛدة

 -1عُٝد ايهًٝة
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسدة ادتٛدة

1003

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

املػسٚع  /املبادزة

2–2–2
حبٛخ قاْْٝٛة
ختدّ املؤضطات
ايضٓاعٝة يف
اجملتُع

املطتٗدف

األْػطـــــــة

 -1دعٛة ادتٗات اذتهَٝٛة ٚغري اذتهَٝٛة
ملٓاقػة َػانٌ اجملتُع
1–2–2–2
أٚيٜٛات ايبشح ايعًُى  -2تػه ٌٝدتإ قاْْٝٛة ذتٌ املػهالت ايتى
تٛاد٘ املػسٚعات ايضٓاعٝة ٚاضتشداخ
يدزاضة إستٝادات
قٛاْني ددٜدة ذتٌ املػهالت
اجملتُع
 -3حتدٜد أٚيٜٛات اجملتُع َٔ ايبشٛخ
 -1ته ٜٔٛفسٜل عٌُ يإلتضاٍ ٚايتٛاصٌ
َع ايكطاعات اإلْتادٝة ٚارتدَٝة
2–2–2–2
 -2دعٛة َطئٛىل املؤضطات اإلْتادٝة
اتفاقٝات َفعًة َع
ٚارتدَٝة يًٓدٚات ٚاملؤمتسات ٚسًكات
ايكطاعات اإلْتادٝة
املٓاقػة ايتى تك ّٛبٗا نًٝات ادتاَعة
ٚارتدَٝة
 -3تك ِٜٛاإلضتػازات ايكاْْٝٛة
يًُؤضطات اإلضتجُازٜة

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2017

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر

2018

 -1تكدٜس باإلستٝادات
ايفعًٝة َٔ ايبشٛخ
 -2شٜادة عدد املػسٚعات
ايبشجٝة اجملتُعٝة

 زتًظ ايدزاضات -1ععف
ايعًٝا
اضتذابة ادتٗات
 دتٓة ايدزاضاتاملطتفٝدة
ايعًٝا

2020

 -1شٜادة عدد املؤضطات
اإلضتجُازٜة ايتى حتضٌ
عًى خدَات قاْْٝٛة %20
ضٜٓٛا
ٚ -2دٛد أحباخ قاْْٝٛة
َػرتنة بني ايهًٝة
ٚاهلٝئات ايضٓاعٝة

 -1ععف
اضتذابة ادتٗات  -األقطاّ ايعًُٝة
املطتفٝدة

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر
ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -2دٜس ٚسدة ادتٛدة

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة يػئٕٛ
خدَة اجملتُع

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

53

53

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة
َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلــدف الثالث

املػسٚع  /املبادزة

املطتٗدف

1–3–2
إْػاء ٚسدة
يًُتابعة األسهاّ
ايكغائٝة
ٚايٓضٛظ
ايكاْْٝٛةٚجتُٝع
ٖا ٚتٛفريٖا
يًباسجني

1–1–3–2
تٛفري قاعدة بٝاْات
يألسهاّ ايكغائٝة
ٚايٓضٛظ ايكاْْٝٛة

األْػطـــــــة

 -1عكد إتفاقٝات َع ادتٗات املعٓٝة بتٛفري
األسهاّ ايكغائٝة ٚايٓضٛظ ايكاْْٝٛة
 -2إْػاء ٚسدة يدزاضة ايكٛاْني ٚٚعع تضٛز
يتعدًٜٗا ( َعًٓة – َفعًة – َٛثكة )
 -3ايتٛاصٌ َع ادتٗات املطتفٝدة ( أعغاء
ايربملإ – ايٛشازات  ......اخل )
-1

2–1–3–2
ايبعجات ٚاملٓح
(حتدٜد األقطاّ
ايكاْْٝٛة طبكا
يإلستٝادات ايفعًٝة )

-2

-3
-4

دزاضة يتشدٜد اإلستٝادات ايفعًٝة يبعض
األقطاّ ايكاْْٝٛة ايتى ميهٔ اإلضتفادة َٓٗا
عٔ طسٜل ايبعجات ٚاملٓح ايعًُٝة
تدزٜب َعاْٚى أعغاء ٖٝئة ايتدزٜظ بايهًٝة
عًى اإلختٝاز األَجٌ يًُٛعٛعات ايبشجٝة
ٚنريو نٝفٝة نتابة املكرتسات ايبشجٝة
يًتكدّ يًبعجات
زفع املطتٛى ايًػٛى ملعاْٚى أعغاء ٖٝئة
ايتدزٜظ َٔ خالٍ اإلضتفادة َٔ غسانة
ادتاَعة َع األَٝدٜطت .
ٚاٜغا عٔ طسٜل اإلضتفادة بإتفاقٝات ايتعإٚ
بني ايهًٝة ٚادتُعٝة املتكدَة يًػات
ٚايتهٓٛيٛدٝا

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2017

2022

2020

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر
ٚ -1دٛد ٚسدة ملتابعة
األسهاّ َعتُدة َٚعًٓة
 -2تٛافس زتُٛعة َٔ
األسهاّ ايكغائٝة
ٚايٓضٛظ ايكاْْٝٛة
 -3عكد دٚزات تدزٜبٝة

 -1أحباخ عًُٝة قاْْٝٛة
َطبكة نٓاتر يًبعجات
َ -2عاْٚى أعغاء ٖٝئة
ايتدزٜظ َدزبني عًى
نتابة املكرتسات ايبشجٝة
ٚنريو َطتٛى يػٛى عاىل

شتاطس
ايتٓفٝر

ْ -1كط ايهٛادز
ايبػسٜة
املدزبة
ْ -2كط املٛازد
املايٝة ايالشَة

 -1بطء
اإلدساءات
 -2عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر
 ٚسدة جتُٝعاألسهاّ ايكغائٝة
ٚايٓضٛظ
ايكاْْٝٛة
 األقطاّ ايعًُٝة ٚسدة ادتٛدة َدٜس ايعالقاتايعاَة

 زتًظ ايدزاضاتايعًٝا
 دتٓة ايدزاضاتايعًٝا
 -األقطاّ ايعًُٝة

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

 -1عُٝد ايهًٝة
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا

1003

َ -3دٜس ٚسدة ادتٛدة

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة يػئٕٛ
خدَة اجملتُع

502

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلــدف الرابع

املػسٚع  /املبادزة

األْػطـــــــة

املطتٗدف
-1

1–4–2
إْػاء دتٓة
أخالقٝات ايبشح
ايعًُى بايهًٝة

1–1–4–2
دتٓة أخالقٝات ايبشح -2
ايعًُى َعتُدة َٚعًٓة -3
َٚفعًة
-4
-1

تػػ ٌٝدتٓة أخالقٝات ايبشح ايعًُى
بايهًٝة ٚحتدٜد َٗاَٗا ٚآيٝات عًُٗا
ٚإعتُادٖا
تدزٜب فسٜل دتٓة أخالقٝات ايبشح ايعًُى
ْػس آيٝات عٌُ ايًذٓة بدي ٌٝطايب
ايدزاضات ايعًٝا ٚايضفشة اإليهرتْٝٚة
يًهًٝة
اعتُاد ْتائر َسادعة األحباخ
تػه ٌٝدتٓة ذتُاٜة سكٛم املًهٝة ايفهسٜة
بايهًٝة ٚحتدٜد َٗاَٗا ٚآيٝات عًُٗا
تدزٜب فسٜل عٌُ دتٓة محاٜة سكٛم املًهٝة
ايفهسٜة
ْػس آيٝات عٌُ ايًذٓة بدي ٌٝطايب
ايدزاضات ايعًٝا
ٚعع آيٝات عٌُ ايًذٓة

2–4–2
محاٜة سكٛم
املًهٝة ايفهسٜة
بايهًٝة

1–2–4–2
ٚسدة ذتُاٜة سكٛم
املًهٝة ايفهسٜة
َعتُدة َٚعًٓة

3–4–2
ٚعع ديٌٝ
يًُازضات
األخالقٝة يًبشح
ايعًُى

 -1تػه ٌٝفسٜل َٔ أعغاء دتٓة أخالقٝات
ايبشح ايعًُى ٚاملًهٝة ايفهسٜة إلعداد
1–3–4–2
ايدي ٌٝعًى َطتٛى ايهًٝة
اتاسة دي ٌٝيًُُازضات
 -2عكد ٚزش عٌُ يًتعسٜف بأخالقٝات ايبشح
األخالقٝة يًبشح
ايعًُى ٚسكٛم املًهٝة ايفهسٜة
ايعًُى يًُطتفٝدٜٔ
 -3إعتُاد ايديٚ ٌٝإعالْ٘

-2
-3
-4

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2018

2018

2018

2019

2019

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر
 -1قسازات ٚممازضات دتٓة
أخالقٝات ايبشح ايعًُى
 -2دي ٌٝعٔ أخالقٝات
ايبشح ايعًُى َعتُدة
َٚعًٓة

شتاطس
ايتٓفٝر

ْ -1كط ايهٛادز
ايبػسٜة
ْ -2كط املٛازد
املايٝة

 -1قسازات ٚممازضات دتٓة
محاٜة املًهٝة ايفهسٜة
 -1بطئ ٚتأخس
بايهًٝة
اإلدساءات
 -2دي ٌٝمحاٜة املًهٝة
ايفهسٜة
 -1ديَ ٌٝعًٔ يًُُازضات
األخالقٝة يًبشح ايعًُى
 -2اضتبٝإ قٝاع زعاء
أعغاء ٖٝئة ايتدزٜظ
عًى َدى ايتطبٝل ايعًُى
يًُُازضات األخالقٝة
يًبشح ايعًُى

ْ -1كط ايهٛادز
ايبػسٜة
 -2عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر

 دتٓة اخالقٝاتايبشح ايعًُى
 -األقطاّ ايعًُٝة

 ٚسدة املًهٝةايفهسٜة
َ -هتبة ايهًٝة

 ٚسدة ادتٛدة دتٓة ايدزاضاتايعًٝا

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

152

َ -2دٜس ٚسدة ادتٛدة

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
 -2زئٝظ ٚسدة املًهٝة
ايفهسٜة
َ -3دٜس املهتبة

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -2دٜس ٚسدة ادتٛدة
َ -3دٜس دتٓة
ايدزاضات ايعًٝا

53

6

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلــدف اخلامس

impacted

املػسٚع  /املبادزة

املطتٗدف

1–5–2
اصداز زتالت
عًُٝة ستهُة
دٚيٝا ٚهلا َعاٌَ
تأثري

1–1–5–2

األْػطـــــــة
-1

ايٛص ٍٛباجملًة
ايعًُٝة يًهًٝة إىل
َطتٛى إقًُٝى ٚعاملى
َتُٝص

-2
-3
-4
-5

تضَُٛ ِٝقع إيهرتْٚى يٓػس اجملالت ايعًُٝة
ايدٚزٜة يًهًٝة طبكا ملعاٜري اجملالت ايعاملٝة
إعداد ٚاعتُاد آيٝة يتطٜٛس اجملًة ايعًُٝة
يًهًٝة ٚايٛص ٍٛبٗا إىل أسد ايتطبٝكات
ايدٚيٝة
ْػس اجملًة عًى َٛقع ادتاَعة يسفع تضٓٝف
ادتاَعة
تبادٍ اجملًة َع ادتاَعات اإلقًُٝٝة ٚايعسبٝة
ْػس احباخ اجملًة عًى غبهة املعًَٛات ايعاملٝة

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2020

2022

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر

 -1زتًة عًُٝة هلا
َعاٌَ تأثري ٚستهُة

شتاطس
ايتٓفٝر

ْ -1كط ايهٛادز
ايبػسٜة
املدزبة
تهٓٛيٛدٝا
ْ -2كط املٛازد
املايٝة ايالشَة

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر
 زتايظ االقطاّ دتٓة ايدزاضاتايعًٝا
 ٖٝئة حتسٜساجملًة
ٚ -سدة IT

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

 -1عُٝد ايهًٝة
ٚ -2ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضا ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسدة ادتٛدة
َ -4دٜس ٚسدة IT

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف

102

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
املٛازد
ايراتٝة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلــدف السادس

املػسٚع  /املبادزة

1–6–2
إْػاء صٓدٚم
سطاب ايبشٛخ
ايعًُٝة
ايكاْْٝٛة
بايهًٝة ٚايٓػس
ايدٚىل ٚسٛافص
يًُتُٝصٜٔ

2–6–2
دعِ املسانص
ايبشجٝة بايهًٝة

املطتٗدف
1–1–6–2
تُٓٝة َٗازات غباب
ايباسجني يتشطني
شتسدات ايبشح
ايعًُى

األْػطـــــــة
ٚ -1زش عٌُ يتُٓٝة غباب ايباسجني يف نٌ َا
ٜتعًل بايبشح ايعًُى ٚاإلبتهاز
 -2عكد سفالت يتهس ِٜاملتُٝص َٔ ٜٔايباسجني

2–1–6–2
تػذٝع غباب ايباسجني ٚ -1زش عٌُ يتعسٜف غباب ايباسجني بايهًٝة
بهٝفٝة ايتكدّ ملهافآت ايٓػس ايدٚىل
عًى اإلبتهاز ٚسٛافص
يًُتُٝصٜٔ
3–1–6–2
املػازنة باالحباخ
ايكاْْٝٛة يف
املؤمتسات اإلقًُٝٝة
ٚايدٚيٝة

1–2–6–2
َسانص حبجٝة َتُٝصة

-1
-2

-3
-1

ٚعع خطة يدعِ اإلغرتاى يف املؤمتسات
ايدٚيٝة ٚايعاملٝة
حتٌُ ايهًٝة ْفكات ايطفس ٚاإلقاَة ٚاإلغرتاى
باملؤمتسات ايعاملٝة املُٗة ٚايتى ٜػرتى فٗٝا
أعغاء ٖٝئة ايتدزٜظ ببشح عًُى قاْْٛى
َتُٝص
إقاَة َؤمتسات قاْْٝٛة ٚثكافٝة عاملٝة
عكد بسٚتٛنٛالت حبجٝة َػرتنة بني ايهًٝة
ٚادتٗات املختًفة ٚتفعًٗٝا َجٌ ( بستٛنٍٛ
تعا ٕٚعًُى َع ْادى أعغاء ايػٗس ايعكازى ،
إتفاقٝة ايتعا ٕٚبني ايهًٝة ٚاملسنص ايكاْْٛى
ايدٚىل يًٛضاطة ٚايتشه) ِٝ

فرتة ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2017

2017

2017

2022

2022

2022

2022

َؤغسات االداء
 ٚايتٓفٝر
 -1سض ٍٛايهًٝة عًى
أحباخ قاْْٝٛة ممٛية َٔ
دٗات أدٓبٝة
 -2تري ٌٝايعكبات أَاّ
غباب ايباسجني
 -1تهس ِٜاذتاصًني عًى
َهافآت ضٜٓٛة
 -2بٝإ مبهافآت ايٓػس
ايدٚىل يف اجملالت
ايعًُٝة
 -1اغرتاى عدد نبري َٔ
أعغاء ٖٝئة ايتدزٜظ
باملؤمتسات ايدٚية
ٚ -2دٛد عدد نبري َٔ
االحباخ ايعًُٝة املتُٝصة
ٚاملٓػٛزة دٚيٝا

 -1بسٚتٛنٛالت تعإٚ
َفعًة

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطئٛية
عٔ ايتٓفٝر

ادتٗات املػسفة عًى
ايتٓفٝر

 -1ععف
ايتٌُٜٛ

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
 دتٓة ايدزاضاتيًدزاضات ايعًٝا
ايعًٝا
 دتٓة غئ ٕٛخدَة ٚ -2ن ٌٝايهًٝة يػئٕٛخدَة اجملتُع
اجملتُع

 -1عدّ ايكدزة
عًى ايٓػس
ايدٚىل

 زتًظ ايدزاضاتايعًٝا
 دتٓة ايدزاضاتايعًٝا

 -1عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ
 -2تأخس ٚبدء
اإلدساءات

 -1عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ

 زتايظ األقطاّايعًُٝة
 َطئ ٍٛاجملًةايعًُٝة

 االقطاّ ايعًُٝة دتٓة ايدزاضاتايعًٝا

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
ٚايبشٛخ

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
ٚايبشٛخ

ٚ -1ن ٌٝايهًٝة
يًدزاضات ايعًٝا
َ -2دٜس ٚسدة ادتٛدة

املٝصاْٝة
ايتهًفة
املضدز
باآلالف
3000

505

1003

3000

َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
َٛازد
ذاتٝة
َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
َٛازد
ذاتٝة
َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
َٛازد
ذاتٝة
َٝصاْٝة
ايهًٝة
+
َٛازد
ذاتٝة

