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جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املػسٚع /
املبادز٠

املطتٗدف

1–1–1–3
خط ١رتدَ ١اجملتُع
ٚتُٓ ١ٝايب١٦ٝ
احملٝط ١ستدث١
َٚتطٛزَٚ ٠عًٓ١
َٚفعً١

األْػطـــــــ١
-1
-2
-3
-4

-1
-2

1–1–3
أْػطٚ ١بساَر
2–1–1–3
-3
ايتٛع ١ٝبأْػط١
َٔ ايهً١ٝ
خدَ ١اجملتُع ٚتُٓ١ٝ
رتدَ١
ايب ١٦ٝاحملٝط١
-4
اجملتُع
-5
-6
3–1–1–3
تػه ٌٝقٛافٌ َتهاًَ١
ٚأقاَ ١اضابٝع إقً١ُٝٝ
َفعً ١رتدَ ١اجملتُع
ٚتُٓ ١ٝايب١٦ٝ
احملٝط١

-1
-2
-3

-4

إعداد خط ١خدَ ١اجملتُع ٚتُٓ ١ٝايب ١٦ٝبٓا ٤عً٢
دزاض ١إحتٝادات اجملتُع احملٝط
إعتُاد ارتطْٚ ١ػسٖا عًَٛ ٢قع ايهًٚ ١ٝتفعًٗٝا
إعداد تكسٜس ْؿف ضٜٓٓ ٣ٛاقؼ يف زتًظ ايهً١ٝ
عٔ تٓفٝر ارتط١
اضتبٝاْات دٚز ١ٜيكٝاع زقا ادتٗات املعٓ ١ٝعٔ
األْػط ١املٓفرٚ ٠اختاذ ادسا٤ات تؿحٝح ١ٝبٓا٤
عً ٢اإلضتبٝاْات
ٚقع خط ١شَٓ ١ٝيرباَر ايهً ١ٝيًتٛع ١ٝبأْػط١
خدَ ١اجملتُع
إعداد تكسٜس ضٓ ٣ٛعٔ َا مت إصتاش َٔ ٙأْػط١
ارتط ١بايهًٜ ١ٝتِ عسق٘ َٓٚاقػت٘ يف زتًظ
ايهً١ٝ
حتدٜح أْػط ١ايتٛع ١ٝباملٛقع اإليهرت ٢ْٚيًهً١ٝ
بؿف ١دٚز١ٜ
عكد ْدٚات ٚٚزؽ عٌُ َٚؤمتسات عٔ املػازن١
اجملتُعٚ ١ٝحًٛهلا
طباعْٚ ١ػس نتٝبات ٚأديَٚ ١طبٛعات ًَٚؿكات
عٔ خدَ ١اجملتُع
تطٜٛس َهتب اإلتؿاٍ ٚاإلعالّ بايهً١ٝ
ٚقع خط ١شَٓ ١ٝيًكٛافٌ بٓا ٤عً ٢دزاض ١احتٝادات
اجملتُع احملٝط ذتٌ َػهالت ستدد ٠يف أَانٔ َع١ٓٝ
إعداد تكسٜس زبع ضٓ ٣ٛعٔ َا مت تٓفٝر َٔ ٙارتط١
عٌُ اضتبٝاْات دٚز ١ٜيكٝاع زقا اجملتُع املدْ ٢عٔ
َػازن ١ايهً ١ٝيف ايكٛافٌ َكدَ ١اجملتُع
ٚقع خط ١يتٓفٝر اإلدسا٤ات ايتؿحٝح ١املكرتح ١بٓا٤
عً ٢حتًْ ٌٝتا٥ر اإلضتبٝاْات ٚٚقع آي ١ٝملتابع١
تٓفٝرٖا

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2017

ضٜٓٛا

ضٜٓٛا

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر
 -1خطَ ١عتُد٠
َٚعًَٓٚ ١فعً ١عً٢
َٛقع ايهً١ٝ
ٚ -2دٛد تكازٜس
َتابع ١ايتٓفٝر
ٚستاقس اإلدتُاعات
 -3شٜادْ ٠طب ١ايسقا
عٔ األْػط ١املٓفر٠
يف نٌ اضتبٝإ
 -1تٓفٝر َٔ %70
ارتط١
 -2تكازٜس َتابع١
ايتٓفٝر
ٚ -3دٛد ايهتٝبات
ٚاألدي١
 -4تكازٜس ضٓ ١ٜٛعٔ
عٌُ َسانص بايتٛع١ٝ
ٚاإلعالّ بايهً١ٝ

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1عدّ تٓفٝر ٚ -حد ٠قُإ
ادتٛدٚ ٠االعتُاد
ارتط١
املٛقٛع ١بٛاضٚ - ١ن ٌٝايهً١ٝ
يػ ٕٛ٦خدَ١
ايهً١ٝ
اجملتُع
ْ -2كـ
 َسنص ادتٛد٠اإلَهاْٝات
ٚاالعتُاد
املاي١ٝ

ْكـ ايهٛادز
ايبػس١ٜ

 -1خط ١يًكٛافٌ
َعتُدَٚ ٠عًٓ١

2017

2022

 -2تٓفٝر َٔ %60
األْػط ١يف ارتط ١ضٜٓٛا

 -3إعداد تكازٜس عٔ
َتابع ١تٓفٝر ارتط١
 -4شٜاد ٠زقا اجملتُع
املدْ ٢عٔ أدا ٤ايهً١ٝ
يف ايكٛافٌ بٓطب%70 ١

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

 -1تكـ ايتٌُٜٛ

ْ -2كـ ايهٛادز
املؤًٖ١

 ٚحد ٠قُإادتٛدٚ ٠اإلعتُاد
 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع

 فسٜل عٌُتٓفٝر ايكٛافٌ
 زعا ١ٜايػباب ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف

2

متٌٜٛ
ذاتٞ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠قُإ
ادتٛدٚ ٠اإلعتُاد

105

َٝصاْ١ٝ
ايهً١ٝ

َ -3دٜس ايعالقات
ايعاَ١

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠
 -3املػسف ايعاّ عً٢
ايكٛافٌ

155

َٝصاْ١ٝ
ايهً١ٝ
+
َؿادز
ذات١ٝ

املػسٚع /
املبادز٠

تابع
1–1–3
أْػطٚ ١بساَر
َٔ ايهً١ٝ
رتدَ١
اجملتُع

املطتٗدف

األْػطـــــــ١

4–1–1–3
اضتحداخ ٚتطٜٛس
َكسز املػازن١
اجملتُع ١ٝبايهً١ٝ

 -1تعد ٌٜيٛا٥ح بساَر ايًٝطاْظ بايهً١ٝ
إلقافَ ١كسز املػازن ١اجملتُعٚ ١ٝاعتُاد
ايًٛا٥ح املعدي١
 -2تٛؾٝف املكسز ادتدٜد بايهًٚ ١ٝإعتُاد٠
ٚايبد ٤يف تدزٜط٘
-1

5–1–1–3
بساَر َفعً ١يًتٛع١ٝ
باملػسٚعات ايك١َٝٛ

-2
-3
-4

إفاَْ ١دٚات ٚيكا٤ات دٚز ( ١ٜأعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ – اإلدازٜني – األطساف اجملتُع) ١ٝ
يًتٛع ١ٝباملػسٚعات ايك١َٝٛ
تٓظ ِٝشٜازات يًطالب يًتعسف عً ٢املػسٚعات
ايتٓطٝل َع إداز ٠املػسٚعات بايهًٚ ١ٝعكد
بسٚتٛنٛالت تعاَ ٕٚعٗا إلدزاد٘ قُٔ ايتدزٜب
املٝداْ ٢يًطالب
طباع ١نتٝبات ٚبٛضرتات ًَٚؿكات يًتٛع١ٝ
ايكاْٚ ١ْٝٛزفع ايهتٝبات عً ٢املٛقع اإليهرتْٞٚ
يًهً ١ٝيصٜاد ٠ايٛع٢

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2018

2017

2020

َطتُس

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر
 -1يٛا٥ح َعدي١
َٚعتُد٠
 -2تٛؾٝف َكسز
يًُػازن ١اجملتُع١ٝ
َعتُد َٚفعٌ
ٚ -1ثا٥ل حكٛز
ايٓدٚات
ٚ -2دٛد عدد ()5
بسٚتٛنٛالت تعإٚ
بني ايهًٚ ١ٝإداز٠
املػسٚعات
ٚ -3دٛد ٚثا٥ل
يًتدزٜب
ٚ -4دٛد ٚثا٥ل
َطبٛع١
ٚ -5دٛد ٚثا٥ل عً٢
املٛقع اإليهرت١ْٚ

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1بط ٤تعدٌٜ
ايًٛا٥ح

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر
 ٚحد ٠ادتٛد٠ ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦ايطالب
 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع

 -1عدّ ٚدٛد
ايدعا١ٜ
ٚاإلعالٕ بؿٛز٠
ناف ١ٝعٔ
ايٓدٚات مما
 ٚحد ٠ايتدزٜبٜؤد ٟإىل قعف
 زعا ١ٜايػباباإلقباٍ
 ٚحد ٠ادتٛد٠ -2عدّ تفعٌٝ
ايربٚتٛنٛالت
-3قعف
اإلقباٍ َٔ
داْب ايطالب

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف

2

َٝصاْ١ٝ
ايهً١ٝ
+
ايتٌُٜٛ
ايراتٞ

َ -1دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠
َ -2دٜس ٚحد٠
ايتدزٜب
َ -3دٜس إداز ٠زعا١ٜ
ايػباب

23

ذاتٞ
بايهً١ٝ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثانى

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

األْػطـــــــ١

 -1إعداد قاعد ٠بٝاْات تػٌُ مجٝع األطساف
اجملتُع ١ٝيتطٗ ٌٝايتٛاؾٌ َعِٗ
1–1–2–3
َػازن ١فعاي ١يألطساف  -2عكد َؤمتس ضٜٓ ٣ٛتِ دع ٠ٛاملطتفٝدٜٔ
إي٘ٝ
اجملتُع ١ٝيف
إدتُاعات زتايظ
 -3عكد يكا٤ات دٚزَ ١ٜع زداٍ األعُاٍ
ايهًٚ ١ٝأْػطتٗا
ٚاملطتفٝدٚ ٜٔاغسانِٗ يف زتايظ ايهً١ٝ
ٚدتاْٗا املختًف١

1–2–3
ايتٛضع يف
2–1–2–3
ايػسانات
تفع ٌٝغسانات ددٜد٠
ٚاالتفاقٝات
َع دعِ ايػسانات
اجملتُعٚ ١ٝشٜاد ٠ايكا ١ُ٥ستًٝا ٚإقًُٝٝا
متج ٌٝاألطساف
ٚدٚيٝا
اجملتُع ١ٝيف
اجملايظ ٚايًذإ
ٚايسٚابط املختًف١
بايهً١ٝ
3–1–2–3
بستٛن ٍٛتعاَ ٕٚفعٌ
بني نً ١ٝاذتكٛم
ٚاهل ١٦ٝايعاَ ١حملٛ
األَٚ ١ٝتعً ِٝايهباز

 -1تػه ٌٝفسٜل َٔ قاٜادت ايهًٚ ١ٝبعض
قٝادات املؤضطات اإلضتجُازٚ ١ٜعكد يكا٤ات
دٚز ١ٜيٛقع تؿٛزات عٔ إَهاْٚ ١ٝزتاالت
ايتعا ٕٚبني ايهًٚ ١ٝتًو املؤضطات
 -2ايتٛضع يف ايػسانات ايتعًٚ ١ُٝٝايدٚيَ ١ٝع
املؤضطات ايعًُٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝارتدَ١ٝ
ٚاإلضتجُاز١ٜ
 -3املتابع ١املطتُس ٠يتٓفٝر ايرباَر املكرتح١
 -4اإلعالٕ عٔ ارتدَات املكدَ١
 -1عكد بسٚتٛن ٍٛتعا ٕٚبني نً ١ٝاذتكٛم
ٚاهل ١٦ٝايعاَ ١يتعً ِٝايهباز ٚاملػازن ١يف
َػسٚع ست ٛاألَ١ٝ
 -2تدزٜب املعًُني ٚطالب ايهً ١ٝايساغبني يف
اإلغرتاى يف ايرباَر املكدَ ١حمل ٛاألَ١ٝ
 -3اإلغساف َٚتابع ١ايدازضني اثٓا ٤تٓفٝر
ايرباَر
ٚ -4قع ال٥ح ١حتفٝص ١ٜيًُػازنني ٚايدازضني
يتػذٝع َػازنتِٗ يف ايرباَر
 -5إعداد تكسٜس ضٓ ٣ٛمبا مت تٓفٝر َٔ ٙبساَر

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2017

2017

2022

2022

2022
َطتُس

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر
 -1قاعد ٠بٝاْات
ستدث ١دٚز١ٜ
يألطساف اجملتُع١ٝ
 -2شٜادْ ٠طب١
املػازن ١يف ايًذإ
ٚاجملايظ
ٚ -3ثا٥ل ايًكا٤ات
ايدٚز١ٜ

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1قعف
اضتذاب ١زداٍ
األعُاٍ
ٚاجملتُع املدْ٢

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر
 ايعالقات ايعاَ١ ٚحدIT ٠ -زعا ١ٜايػباب

ٚ -1ثا٥ل ايًكا٤ات
 -2شٜاد ٠بسٚتٛنٛالت
ايتعاٚ ٕٚايػسان١
بٓطب%1 ١
 -3تػه ٌٝدتإ
ملتابع ١تٓفٝر ايرباَر
املكرتح١

 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع

ٚ -1دٛد بستٛنٍٛ
ايتعإٚ
 -2قاعد ٠بٝاْات
يًُػازنني َٔ
املتدزبني ٚاملدزبني
 -3ست ٛأَ1000 ١ٝ
غخـ ضٜٓٛا

 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع

 قعف إقباٍأفساد اجملتُع
عً ٢ايربْاَر

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
خدَ ١اجملتُع

7

متٌٜٛ
ذاتٞ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2نال ٤ايهً١ٝ

7

متٌٜٛ
ذاتٞ

َ -3دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2نال ٤ايهً١ٝ
ٚ -3حد ٠ادتٛد٠

13

متٌٜٛ
ذاتٞ

املػسٚع  /املبادز٠

تابع
1–2–3
ايتٛضع يف
ايػسانات
ٚاالتفاقٝات
اجملتُعٚ ١ٝشٜاد٠
متج ٌٝاألطساف
اجملتُع ١ٝيف
اجملايظ ٚايًذإ
ٚايسٚابط املختًف١
بايهً١ٝ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

املطتٗدف

األْػطـــــــ١

4–1–2–3
دتَٓ ١فعً ١ملهافح١
ايفطاد يف ايهً١ٝ

َ -1تابع ١أعُاٍ ايًذٓٚ ١إعداد تكسٜس ضٓ ٣ٛعٔ
َا مت تٓفٝر َٔ ٙذتظ ١ايتٓفٝر بايهً١ٝ
ملهافح ١ايفطاد ٚإختاذ ادسا٤ات تؿحٝح١ٝ
بٓا ٤عً ٢ايتكسٜس املكدّ

5–1–2–3
ٚحدات ؾح١ٝ
رتدَ ١اجملتُع
بايهً١ٝ

 -1جتٗٝص ايٛحدات ايؿح ١ٝبايهًٚ ١ٝإَدادٖا
باإلحتٝادات ايالشَ ١يًتعاٌَ َع ادتُٗٛز

2017

6–1–2–3
ٚحدات َفعً١
يتطٜٛل األحباخ
ايعًُٚ ١ٝاملؤيفات
ايكاْ ١ْٝٛرتدَ١
اجملتُع احملٝط

 -1جتٗٝص َٓافر زمس ١ٝيتطٜٛل األحباخ
ٚاملسادع ايعًُ ١ٝارتاؾ ١بايهًَ ١ٝع اضتٝفا٤
َٛافك ١ايهًٚ ١ٝادتاَع١
 -2تطٜٛل املسادع ٚاملؤيفات ايكاْٚ ١ْٝٛاإلعالٕ
عٓٗا ٚزقٝا ٚإيهرتْٝٚا
 -3إدسا ٤تعاقدات َع املؤيفني ٚايٓاغسَٔ ٜٔ
أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ ايهً ١ٝيٓػس ٚبٝع
املؤيفات ايكاْ١ْٝٛ

2017

2017

2020

2022

2020

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ٚ -1دٛد ايتكسٜس
 -2خط ١حتطني َفعً١
ملهافح ١ايفطاد

 َدٜس ٚحد٠ادتٛد٠

 -1أذ ٕٚيػسا ٤اإلحتٝادات
ايالشَ( ١ايتذٗٝصات )
 -2بد ٤ايتعاٌَ َع ادتُٗٛز
يف ايٛحدات ايؿح١ٝ

 اإلداز ٠ايطب١ٝبايهً١ٝ

ٚ -1دٛد قساز جتٗٝص َٓفر
يبٝع ٚتطٜٛل املؤيفات
ايكاْ١ٜٓٛ
 -2فٛاتري ايػسا٤
 -3دتإ يًُتابعٚ ١ايتطٜٛل
 -4عكٛد َع املؤيفني
ٚايٓاغسٚ ٜٔدٚز ايٓػس

 -1قعف عًُ١ٝ
ايتٌُٜٛ

 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع
 ايعالقات ايعاَ١بايهً١ٝ

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2نال ٤ايهً١ٝ
 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف

4

33

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
خدَ ١اجملتُع
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متٌٜٛ
ذاتٞ
متٌٜٛ
ذاتٞ

متٌٜٛ
ذاتٞ

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

2–2–3
تطٜٛس ايٛحدات
ذات ايطابع ارتاف

7–2–2–3
ٚحدات ذات طابع
خاف َطٛز ٠تًيب
إحتٝادات اجملتُع
ٚتطاِٖ يف .......
نٛادز ايرات١ٝ

األْػطـــــــ١
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إْػا ٤قاعد ٠بٝاْات ايٛحدات ذات ايطابع
ارتاف املٛدٛد ٠بايهًٚ ١ٝجتٗٝصاتٗا
ٚارتدَات املكدَ ١بٓٗا
حتدٜح ايًٛا٥ح ٚاهلٝهٌ يًٛحدات ذات
ايطابع ارتاف ٚتطبٝل ايسقاب ١املاي ١ٝعًٗٝا
ٚقع خط ١شَٓ ١ٝإلعداد ايٛحدات
بإحتٝاداتٗا يتطٜٛس ايعٌُ بٗا ٚايتطٜٛل
رتدَاتٗا
تُٓ ١ٝقدزات ايكاُ٥ني عً ٢ايٛحدات ذات
ايطابع ارتاف بؿف ١دٚز١ٜ
عٌُ اضتبٝإ دٚز ٟعٔ َد ٣زقا املطتفٝدٜٔ
َٔ ارتدَ ١يف ايٛحدات
ٚقع خطط ايتحطني ٚإختاذ اادسا٤ات
تؿحٝح ١ٝبٓا ٤عً ٢ايٓتا٥ر
قٝاع َسدٚد تطٜٛس ايٛحدات عً ٢ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝايبحح ايعًُٚ ٞاملٛازد ايرات١ٝ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

2022

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1قاعد ٠بٝاْات ايٛحدات
ذات ايطابع ارتاف َٛثك١
َٚعًٓ١
 -2شٜاد ٠عدند ايٛحدات
 %20نٌ عاّ
 -1ايتٌُٜٛ
 -3يٛا٥ح ستدثَٛٚ ١ثك١
 -2بط٤
َٚعًٓ١
اإلدسا٤ات
 -4خطط حتطني ٚإدسا٤ات
تؿحٝحَ ١ٝتخر ٠بٓا ٤عً٢
اإلضتبٝاْات
 -5شٜاد ٠عدد املطتفٝدَٔ ٜٔ
ارتدَ %10 ١ضٜٓٛا

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦خدَ١
اجملتُع

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف
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متٌٜٛ
ذاتٞ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثالث

املػسٚع  /املبادز٠

1–3–3
املػازن ١اجملتُع١ٝ
املتُٝص ٠يف ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝايبحج١ٝ
رتدَ ١اجملتُع

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

املطتٗدف

األْػطـــــــ١

1–1–3–3
َسنص َفعٌ يدزاضات
املػهالت ايكاْ١ْٝٛ
ٚإدسا ٤األحباخ
ٚتطٜٛكٗا

 -1اْػاَ ٤سنص يألحباخ ايكاْ ١ْٝٛبايهً١ٝ
َ -2تابع ١تطبٝل ارتطط ايبحجَٓٚ ١ٝاقػ ١األحباخ
ايكاْ ١ْٝٛعً ٢إٔ ته ٕٛاألٚي ١ٜٛيبحج ٛخدَ١
اجملتُع ٚحٌ َػهالت ايب ١٦ٝاحملٝط١
 -3قاعد ٠دٚز ١ٜيالحباخ ايكاْ١ْٝٛ

2017

2–1–3–3
َػازن ١فعاي ١ملؤضطات
اجملتُع يسفع َٗازات
ايطالب ايكاْ١ْٝٛ

 -1عكد اتفاقٝات بني ايهًَٚ ١ٝؤضطات اجملتُع ٚزداٍ
ايكاْ ٕٛيًُػازن ١يف ايتدزٜب املٝداْ ٞيًطالب
ٚاضتحداخ أَانٔ ددٜد ٠يتدزٜب ايطالب
َتابع ١تٓفٝر ايرباَر ايتدزٜب ١ٝيف ايهً١ٝ

2017

3–1–3–3
َسانص اضتػازات فٓ١ٝ
ٚقاَْ ١ْٝٛتخؿؿَٔ ١
أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
املتُٝصٜٔ

-1
-2
-3
-4

اْػاَ ٤سنص اضتػازات بايهًٚ ١ٝتكد ِٜايدعِ
ايالشّ هلا
اعتُاد ايًٛا٥ح يًُسنص ٚٚقع آيٝات يهٝف١ٝ
اذتؿ ٍٛعً ٢اإلضتػازات
عٌُ إعالٕ عٔ أْػط ١املسنص (إيهرتْٝٚا – ٚزقٝا )
عٌُ تكازٜس ضٓ ١ٜٛعٔ املسنص

2017

2022
َطتُس

2022

2022

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر
ٚ -1دٛد املسنص
 -2ايبد ٤يف َٓاقػ١
األحباخ ايكاْ١ْٝٛ
 -3قاعد ٠بٝاْات
 -4شٜاد ٠عدد األحباخ
ايكاْ١ْٝٛ

 -1شٜاد ٠عدد
بسٚتٛنٛالت ايتعإٚ
َع املؤضطات
اجملتُع١ٝ

 -1إْػاٚ ٤تفعٌٝ
َسنص اإلضتػازات
 -2بد ٤األعُاٍ
اإلضتػاز١ٜ
 -3تػه ٌٝاملسنص
ٚتطً ِٝاملٗاّ

شتاطس
ايتٓفٝر
 -1عدّ تػذٝع
ايباحجني يًكٝاّ
باألحباخ
ايكاْ١ْٝٛ
 -2عدّ تفعٌٝ
املسنص
 -3عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ
 -1عصٚف
ايطالب عٔ
املػازن ١يف
ايتدزٜب
 -2قًَ ١ػازن١
زداٍ ايكإْٛ
 -3قعف تٛافس
ايتٌُٜٛ
 -1بط٤
اإلدسا٤ات
 -2عدّ تٛافس
ايتٌُٜٛ
 -3عدّ
ايتػذٝع َٔ
قبٌ أعكا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر
 ٚحد ٠ادتٛد٠ ٚحدIT ٠َ -هتب ١ايهً١ٝ

 ٚن ٌٝايهً١ٝيػ ٕٛ٦ايطالب
 َدٜس ٚحد٠ادتٛد٠
 َدٜس إداز ٠غٕٛ٦ايطالب

 َدٜس ٚحد٠ادتٛد٠
 األقطاّ ايعًُ١ٝبايهً١ٝ

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
خدَ ١اجملتُع
ٚ -3ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -4دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

متٌٜٛ
ذاتٞ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -2دٜس ٚحد ٠ادتٛد٠

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -2ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
ٚ -3ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
خدَ ١اجملتُع
ٚ -4حد ٠ادتٛد٠

7

12

7

متٌٜٛ
ذاتٞ

متٌٜٛ
ذاتٞ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الرابع

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

1–4–3
تطٜٛس ارتدَ١
ايطب ١ٝيًعٝاد٠
ايطب ١ٝبايهً١ٝ

1–1–4–3
ٚحد ٠طبَ ١ٝفعً١
بايهًٚ ١ٝفكا ملعاٜري
ادتٛد٠

األْػطـــــــ١

 -1ختؿٝـ َهإ زتٗص يًسعا ١ٜايطب ١ٝبايهً١ٝ
 -2تٛفري أدٗص ٠طبَ ١ٝتخؿؿ١
ٚ -3قع ال٥ح ١تٓفٝر ١ٜيًعٝاد ٠ايطب١ٝ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

2017

َطتُس
ضٜٓٛا

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر
ٚ -1دٛد َهإ زتٗص
يًعٝاد ٠ايطب١ٝ
 -2ايتٛضع ٚقع
اختؿاؾات أنجس
يسعا ١ٜايطالب
 -3ال٥ح ١تٓفٝر١ٜ
َعتُد ٠يًعٌُ
بايعٝاد ٠ايطب١ٝ
 -4تكازٜس دٚز ١ٜعٔ
َا مت إصتاشَٔ ٙ
ارتط١

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1بد٤
اإلدسا٤ات

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املؿدز
باآلالف

 أَني عاّ ايهً١ٝ ايٛحد ٠ايطب١ٝبايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ

3

متٌٜٛ
ذاتٞ

