الغايـــة الرابعة

الػايات

األٍداف
اإلضرتاتًذًة

املػسوعات

املطتَدف

األىػطة

التكلفة باآلالف

السابعة

4

8

12

46

79

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املػسوع  /املبادزة

املطتَدف

1–1–4
معايري إختًاز
الكًادات وقًاع
األداء للكىادز
البػسية

1–1–1–4
مكايًظ غفافة لتكًًه
أداء الكىادز البػسية

2–1–4
ىظه غفافة
للنطاءلة واحملاضبة
وآلًات فعالة
للنتابعة

–2–1–4
آلًات غفافة للنطاءلة
واحملاضبة واملتابعة

األىػطـــــــة

-1

فرتة التيفًر
إىل
مً

تػكًل جلية مً قبل دللظ الكلًة إلعداد
مكايًظ لتكًًه أداء الكىادز البػسية وفكا
للنتطلبات الىظًفًة
وضع مكرتحات لتكًًه أداء الكىادز البػسية
اإلعالٌ عً املكايًظ بعد إعتنادٍا
املتابعة الدوزية ملدى اإللتصاو بتطبًل
مكايًظ تكًًه األداء ووضع آلًة معتندة
ومعلية لتلكى الػكاوى والتكىيه املطتنس

2017

 -1تػكًل جلية مً دللظ الكلًة واضاترة مً
الكلًة لصًاغة مؤغسات األداء ووضع الصًاغة
اليَائًة آللًات متابعة غفافة ومىضىعًة
للنطاءلة واحملاضبة للكىادز البػسية
 -2تيظًه ىدوات ولكاءات تجكًفًة للكىادز
البػسية بالكلًة للتعسيف بآلًات املطاءلة
واحملاضبة واملتابعة قبل إعتنادٍا
 -3اإلعالٌ عً ٍره اآللًات بعد إعتنادٍا مً قبل
دللظ الكلًة

2017

-2
-3
-4

2022
بػكل
مطتنس

2022
بػكل
مطتنس

مؤغسات االداء
و التيفًر
 -1ذلاضس إدتناعات
اللذية
 -2ودىد مكرتحات مكدمة
مً الكلًة
 -3ودىد مكايًظ معتندة
ومعلية على املىقع
اإللكرتوىى للكلًة
 -4تكازيس املتابعة الدوزية
 -5ودىد آلًة معتندة
ومفعلة ومعلية لتلكى
الػكاوى على املىقع
اإللكرتوىى
 -1ودىد ذلاضس
لإلدتناعات
 -2ودىد مكرتحات
مطتدلصة مً حتلًل
اليدوات واللكاءات
 -3ودىد آلًات للنطاءلة
واحملاضبة واملتابعة معتندة
ومعلية ومفعلة بيطبة
%100

رلاطس
التيفًر

اجلَات املطئىلة
عً التيفًر

 -1ودىد مكاومة
مً قبل بعض
الكىادز
البػسية
 وحدة اجلىدة -2عدو
اإللتصاو بإدساء
 وحدة ITاملتابعة الدوزية

اجلَات املػسفة على
التيفًر

املًصاىًة
التكلفة
املصدز
باآلالف

 -1دللظ الكلًة

 اللذية املػكلة مًدللظ الكلًة
 -2عنًد الكلًة

 -1عدو وضىح
اآللًات
 -2ضعف
احلطىز
واملػازكة

 -3مديس وحدة اجلىدة

2

متىيل
ذاتٌ

 -4مديس البىابة
اإللكرتوىًة

 اللذية املػكلة مً  -1دللظ الكلًةدللظ الكلًة
 -2عنًد الكلًة
 وكالء الكلًة -3األمني العاو للكلًة
 -4مديس البىابة
 وحدة ITاإللكرتوىًة
بالكلًة

4

متىيل
ذاتٌ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثاني

املػسوع  /املبادزة

1–2–4
بسامر تدزيبًة
لتينًة قدزات
ومَازات املىازد
البػسية

املطتَدف

1–1–2–4
اضتحداخ بسامر
تدزيبًة لتينًة
قدزات ومَازات املىازد
البػسية يف ضىء
إحتًاداتَا املَيًة
ومتطلبات الىظًفة

األىػطـــــــة

-1
-2
-3
-4
-5

التىاصل مع الكًادات اإلدازية بالكلًة لبًاٌ
وحتديد اإلحتًادات التدزيبًة
إعداد اخلطط التدزيبًة واإلعالٌ عيَا بعد
إعتنادٍا
تيفًر اخلطط التدزيبًة
قًاع أثس التدزيب
املتابعة الدوزية للدطط التدزيبًة وفكا
للنطتذدات املعاصسة

-1
2–1–2–4
كىادز بػسية مؤٍلة
للربامر املطتحدثة

-2
-3
-4
-5

التىاصل مع الكًادات اإلدازية بالكلًة
لبًاٌ وحتديد اإلحتًادات التدزيبًة
إعداد اخلطط التدزيبًة واإلعالٌ عيَا
بعد إعتنادٍا
تيفًر اخلطط التدزيبًة
قًاع اثس التدزيب
املتابعة الدوزية للدطط التدزيبًة وفكا
للنطتحدثات املعاصسة

فرتة التيفًر
إىل
مً

2017

2017

مؤغسات االداء
و التيفًر

 -1تكازيس مً الكًادات
اإلدازية باإلحتًادات
التدزيبًة
 -2خطط تدزيبًة معتندة
ومعلً عيَا على املىقع
2022
اإللكرتوىٌ
وبػكل
 -3ودىد تكازيس بإعداد
مطتنس
الربامر التدزيبًة اليت
مت تيفًرٍا
 -4ودىد تكازيس قًاع أثس
التدزيب
 -5ودىد تكازيس للنتابعة
 -1تكازيس مً الكًادات
اإلدازية باإلحتًادات
التدزيبًة
 -2خطط تدزيبًة معتندة
ومعلً عيَا على املىقع
2022
اإللكرتوىٌ
وبػكل
 -3ودىد تكازيس بأعداد
مطتنس
الربامر التدزيبًة اليت
مت تيفًرٍا
 -4ودىد تكازيس قًاع أثس
التدزيب
 -5ودىد تكازيس متابعة

رلاطس
التيفًر

اجلَات املطئىلة
عً التيفًر

 -1ضعف
املػازكة مً
بعض الكًادات
اإلدازية
 -2عدو
اإللتصاو بتيفًر
اخلطط
التدزيبًة
 -3جتاٍل وضع
التكازيس

 وكالء الكلًة زؤضاء األقطاو أمني الكلًة مديسى اإلدازات مديس وحدةاجلىدة
 مديس وحدةالتدزيب

 -1ضعف
املػازكة مً
بعض الكًادات
اإلدازية
 -2عدو
اإللتصاو بتيفًر
اخلطط
التدزيبًة
 -3جتاٍل وضع
التكازيس

 وكالء الكلًة زؤضاء األقطاو أمني الكلًة مديسى اإلدازات وحدة اجلىدة -وحدة التدزيب

اجلَات املػسفة على
التيفًر

املًصاىًة
التكلفة
املصدز
باآلالف

 -1عنًد الكلًة
 -2دللظ الكلًة

2

التنىيل
الراتٌ

 -3مديس وحدة اجلىدة

 -1عنًد الكلًة
 -2دللظ الكلًة
 -3مديس وحدة اجلىدة

2

التنىيل
الراتٌ

املػسوع  /املبادزة

املطتَدف

2–2–4
قًاع السضا
الىظًفى

1–2–2–4
مكايًظ مىضىعًة
لكًاع السضا الىظًفى

3–2–4
بياء وتيًنة قًادات
إدازية مً بني أوائل
اخلسجيني بالكلًة

1–3–2–4
قًادات إدازية مؤٍلة
مً بني أوائل
اخلسجيني بالكلًة

األىػطـــــــة
-1
-2
-3
-4

تػكًل جلية ملسادعة وتكًًه وحتديح
مكايًظ السضا الىظًفٌ للكىادز البػسية
اإلعالٌ عً مكايًظ السضا الىظًفى على
املىقع اإللكرتوىى اخلاص بالكلًة بعد
إعتنادٍا
عنل اضتبًاٌ إلكرتوىى ووزقى إلضتطالع اآلزاء
املتابعة املطتنسة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

حصس أعداد أوائل اخلسجيني
إعداد خطة تدزيبًة وفكا لإلحتًادات
املطلىبة وطبكا جلدول شميى ذلدد
واإلعالٌ عيَا بعد إعتنادٍا
تيفًر اخلطط التدزيبًة
قًاع أثس التدزيب
املتابعة الدوزية للدطط التدزيبًة
ًٍكل تيظًنى وإدازى متطىز

فرتة التيفًر
إىل
مً

2017

2017

مؤغسات االداء
و التيفًر

رلاطس
التيفًر

 -1ذلاضس إدتناعات اللذية  -1ضعف
املػازكة
 -2وثًكة ملكايًظ السضا
 -2عدو األخر
 2022معتندة ومعلية
بيتائر تكازيس
 -3ودىد تكسيس إحصائٌ
وبػكل
مىثل ليتائر اإلضتبًاٌ ضيىيا املتابعة وعدو
مطتنس  -4تكازيس املتابعة املطتنسة
اقرتاح تفعًل
وتفعًل اإلدساءات
اإلدساءات
التصحًحًة ضيىيا
التصحًحًة
 -1تكازيس مً وحدة
 -1ضعف
اجلىدة باإلحتًادات
املػازكة يف
التدزيبًة
 -2خطة تدزيبًة معتندة وحدة اجلىدة
 -2عدو
ومعلً عيَا على املىقع
2022
اإللتصاو بتيفًر
اإللكرتوىى
بػكل
اخلطط
 -3ودىد تكازيس بأعداد
مطتنس
التدزيبًة
الربامر التدزيبًة التى
 -3جتاٍل وضع
مت تيفًرٍا
 -4ودىد تكازيس قًاع اثس التكازيس وعنل
متابعة دوزية
التدزيب
 -5ودىد تكازيس املتابعة

اجلَات املطئىلة
عً التيفًر

 جلية مػكلة مًدللظ الكلًة
 وحدة ITوحدة اجلىدة

 وحدة ITبالكلًة
 وحدة اجلىدةبالكلًة

اجلَات املػسفة على
التيفًر
 -1دللظ الكلًة
 -2مديس البىابة
اإللكرتوىًة
 -3مديس مسكص ضناٌ
اجلىدة واإلعتناد
باجلامعة

املًصاىًة
التكلفة
املصدز
باآلالف

3

متىيل
ذاتٌ

 -1عنًد الكلًة
 -2مديس البىابة
اإللكرتوىًة
 -3مديس مسكص اجلىدة

6

متىيل
ذاتٌ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثالث

املػسوع  /املبادزة

املطتَدف

1–3–4
حتديح اهلًاكل
التيظًنًة
واإلدازية لتىاكب
املتػريات احلديجة

1–1–3–4
ًٍاكل تيظًنًة
وإدازية متطىزة إلدازة
الكلًة ووحدتَا

األىػطـــــــة
-1
-2
-3
-4
-5

2–1–3–4
تىصًف وظًفى
ذلدخ وغامل ومعتند
ومعلً جلنًع العاملني
بالكلًة

تػكًل جلية مً االضاترة املتدصصني يف عله
اإلدازة والتيظًه لدزاضة إحتًادات اهلًاكل
التيظًنًة واإلدازية بالكلًة
وضع خطة تطىيس اهلًاكل التيظًنًة
واإلدازية
اإلعالٌ عً خطة التطىيس بعد اعتنادٍا مً
دللظ الكلًة
املتابعة الدوزية لتيفًر خطة تطىيس اهلًاكل
التيظًنًة واإلدازية
تعنًه الدلًل على إدازات الكلًة
 -1متابعة دوزية لتطبًل بطاقات
التىصًف الىظًفى
 -2تػكًل جلية لىضع دلًل غامل
للتىصًف الىظًفى جلنًع العاملني
بالكلًة

فرتة التيفًر
إىل
مً

مايى
2018

مايى
2019

مايى
2019

مايى
2020

مؤغسات االداء
و التيفًر
 -1ذلاضس إدتناعات
اللذية
 -2ذلاضس اإلدتناعات
ومطىدة خطة التطىيس
 -3خطة تطىيس معتندة
ومعلية ومفعلة
 -4تكازيس املتابعة الدوزية
 -5دلًل التىصًف
الىظًفى
 -1تفعًل بطاقات
التىصًف الىظًفى
مبعدل  %25ضيىيا
 -2تكازيس دوزية عً
تطبًل وتفعًل بطاقات
التىصًف الىظًفى
 -3دلًل التىصًف
الىظًفى

رلاطس
التيفًر

 -1ضعف
املػازكة
 -2تأخس
التنىيل

اجلَات املطئىلة
عً التيفًر
 أضاترةمتدصصىٌ بكطه
اإلدازة بكلًة
التذازة
 اإلدازة العامةللتيظًه واإلدازة
باجلامعة
 -مديسو اإلدازات

اجلَات املػسفة على
التيفًر

املًصاىًة
التكلفة
املصدز
باآلالف

 -1دللظ الكلًة
 -2عنًد الكلًة

3

متىيل
ذاتٌ

 -3مديس وحدة اجلىدة

 -1دللظ الكلًة
 -1تأخس
التنىيل

 زؤضاء االقطاو وحدة اجلىدة -وحدة IT

 -2عنًد الكلًة
 -3مديس وحدة اجلىدة
 -4أمني عاو الكلًة

6

متىيل
ذاتٌ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الرابع

فرتة التيفًر
إىل
مً

املػسوع  /املبادزة

املطتَدف

األىػطـــــــة

1–4–4
دعه وتطىيس
وحدة إدازة
املػسوعات ووحدة
ضناٌ اجلىدة
والتدطًط
اإلضرتاتًذٌ
بالكلًة

1–1–4–4
إعادة ًٍكلة وتفعًل
وحدة إدازة
مػسوعات التطىيس
ومسكص ضناٌ اجلىدة
ووحدة التدطًط
اإلضرتاتًذٌ

 -1وضع الئحة تيفًرية حتدد أىػطة الىحدات
وزؤيتَا وزضالتَا وأٍدافَا وخطة عنلَا
وإعتنادٍا واإلعالٌ عيَا
 -2تفعًل خطة عنل الىحدات ومتابعتَا وعنل
اإلدساءات التصحًحًة الالشمة
 -3وضع آلًات لتىاصل الكلًة مع اجلامعة

مايى
2020

1–2–4–4
اعتناد الكلًة وعدد
مً الربامر املطىزة

 -1تطىيس اخلطة اإلضرتاتًذًة والتيفًرية
للكلًة  2022/ 2017وفكا للدطة اإلضرتاتًذًة
للذامعة ومعايري اهلًئة وإعتنادٍا وىػسٍا
 -2دوزات تدزيبًة متدصصة يف دلال اجلىدة
والتأًٍل لإلعتناد
 -3تػكًل غسف متابعة مً مسكص ضناٌ اجلىدة
بالكلًة للتأًٍل واالعتناد

2017

2–2–4–4
تكىيه أداء الكلًة
وتطىيسٍا بػكل
مطتنس

 -1التكىيه املطتنس ألداء العاملني بالكلًة
( قًادات الكلًة – أعطاء ًٍئة التدزيظ
ومعاوىًَه – اإلدازيني بالعنل  ....وغريٍه )
 -2قًاع زضاء العاملني بالكلًة واملطتفًديً
بصفة دوزية ووضع خطط تصحًحًة إلزتفاع
مطتىى السضا
 -3التكىيه املطتنس لكفاءة املىازد املادية بالكلًة
 -4التطىيس املطتنس ملسكص ضناٌ اجلىدة

2017

2022
بػكل
مطتنس

3–2–4–4
تكدو الكلًة
لالعتناد

 -1إعداد ملف االعتناد
-2تكدو الكلًة بطلب للًَئة الكىمًة لطناٌ
دىدة التعلًه لالعتناد

2017

2022
بػكل
مطتنس

2–4–4
تأًٍل الكلًة
لإلعتناد

مايى
2022

مؤغسات االداء
و التيفًر
 -1الئحة تيفًرية معتندة
ومعلية للىحدات
 -2ودىد آلًات ذلددة ومفعلة
للتىاصل مع اجلامعة
 -3تكازيس دوزية خلطة العنل
بالىحدات املركىزة

 -1خطة اضرتاتًذًة وتيفًرية
للكلًة ومطىزة ومعتندة ومعلية
 -2 2022ودىد تكازيس بأعداد
وبػكل الدوزات التدزيبًة التى مت
مطتنس تيفًرٍا
 -3تكازيس املتابعة الدوزية
للكلًة
 -1أدوات قًاع أداء العاملني
بالكلًة معتندة ومعلية
 -2مكايًظ زضا العاملني
واملطتفًديً بالكلًة معتندة
ومعلية
 -3ازتفاع معدل زضاء العاملني
واملطتفًديً
 -4تكسيس ضيىى ملسكص ضناٌ
اجلىدة واإلعتناد عً مدى التكدو
يف أىػطة املسكص

 -1ملف إعتناد الكلًة
مطتىفى

رلاطس التيفًر

اجلَات املطئىلة
عً التيفًر

 -1قلة الكىادز
املؤٍلة
 -2ودىد مكاومة مً
بعض الكىادز
البػسية
 -3مػكالت
تكيىلىدًة

 أمني عاو الكلًة مسكص ضناٌ اجلىدة وحدة إدازةاملػسوعات
 وحدة التدطًطاإلضرتاتًذٌ

 -1ىكص املصادز
املادية
 -2اىػػال بعض
أعطاء ًٍئة
التدزيظ بأعبائَه
 -3ودىد بعض
املعىقات التى حتىل
دوٌ اإلعتناد

 وحدة ضناٌ اجلىدةبالكلًة

 -1عنًد الكلًة
 -2وكالء الكلًة
 -3مديس وحدة اجلىدة
 -4مديس وحدة إدازة
املػسوعات
 -5مديس وحدة
التدطًط اإلضرتاتًذٌ

التنىيل
الراتى

6

 -1عنًد الكلًة
 -2وكالء الكلًة

3

متىيل
ذاتٌ

 -3مديس وحدة اجلىدة

 مسكص ضناٌ -1ىكص املصادز
اجلىدة واإلعتناد
املادية
 -2عدو تعاوٌ بعض  -وحدة اجلىدة
بالكلًة
أعطاء ًٍئة
التدزيظ
 وحدة IT -1ىكص املصادز
املادية
 -2عدو اضتكنال
بعض امللفات

اجلَات املػسفة على
التيفًر

املًصاىًة
التكلفة
املصدز
باآلالف

 مديس مسكصاجلىدة بالكلًة

 -1دللظ الكلًة
 -2عنًد الكلًة

11

التنىيل
الراتٌ

 -3مديس وحدة اجلىدة

 -1دللظ الكلًة
 -2مديس وحدة اجلىدة
بالكلًة
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التنىيل
الراتى

