الغايـــة اخلامسة

الػآات

األٍذاف
اإلطرتاتٔذٔ٘

املششّعات

املظتَذف

األىشط٘

التهلف٘ باآلالف

ارتامظ٘

4

4

10

45

319

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املششّع /
املبادسٗ

1–1–5
اىشا ٛشبه٘
معلْمات عً
ّسذات
التذسٓب
الكاىْىٕ
ّالعٔادٗ
الكاىْىٔ٘
ّاحملهن٘
اإلفرتاعٔ٘
بالهلٔ٘

املظتَذف

األىشطـــــــ٘

1–1–1–5
إىشاّ ٛسذات
التذسٓب
الكاىْىٕ
ّاحملهن٘
اإلفرتاعٔ٘
ّالعٔادٗ
الكاىْٓي٘

 -1قشاس بتشهٔل ّسذات التذسٓب الكاىْىٕ ّالعٔادٗ
الكاىْىٔ٘ ّاحملهن٘ اإلفرتاعٔ٘
 -2مْافك٘ زتلع الهلٔ٘ علٍ ٙزا الكشاس
 -3إعالٌ الكشاس عل ٙمْقع الهلٔ٘ بْدْد ّسذات
للتذسٓب الكاىْىٕ ّالعٔادٗ الكاىْىٔ٘ ّاحملهن٘
اإلفرتاعٔ٘ بالهلٔ٘
 -4تْفري املْاسد املادٓ٘ الالصم٘
ّ -5عع خطط طيْٓ٘ ملتابع٘ ّسذات التذسٓب
الكاىْىٕ ّالعٔادٗ الكاىْىٔ٘ ّاحملهن٘ اإلفرتاعٔ٘

2–1–1–5
بئ٘ تكئ٘
ّمعلْماتٔ٘
-2
لْسذات IT
-3
ّ MIS
بالهلٔ٘
-4
-1

اطتهنال تشهٔل ّجتَٔض ّسذات MIS – IT
ّحتذٓح آلٔاتَا
إمتاو اإلدشاٛات الكاىْىٔ٘ ّالشمسٔ٘ لْسذات ال
MIS – IT
تْفري الهْادس الالصم٘ مً الفئني ّاإلداسٓني
تْفري الربامر ارتاص٘ باإلتضاالت اإللهرتّىٔ٘

فرتٗ التيفٔز
إىل
مً

مؤششات االداٛ
ّ التيفٔز

 عذد الهْادس اليتتتدشز مً العٔادٗ
الكاىْىٔ٘ ّاحملهن٘
ىْفنرب ىْفنرب
اإلفرتاعٔ٘ .
2018 2017
 الذّسات التذسٓبٔ٘يف زتال الكاىٌْ
 عذد مظتدذمٕالربٓذ اإللهرتّىٕ بني
العاملني بالهلٔ٘

ىْفنرب ىْفنرب
2019 2018

 ىظب٘ الضٓادٗ يف عذداملتعاملني بالشقه
األنادميٕ بني طالب
الربامر املدتلف٘ بالهلٔ٘

 ىشش دلٔل الغْابطاملتعلك٘ بشبه٘
املعلْمات بالهلٔ٘ (
ّسقٔا – إلهرتّىٔا )

شتاطش التيفٔز

ادتَات املظْٝل٘
عً التيفٔز

 ععف اطتذاب٘ ّ -1نٔل الهلٔ٘لش ٌْٝالطالب
الطالب للربامر
ّ -2نٔل الهلٔ٘
الكاىْىٔ٘
لش ٌْٝالبٔ٘ٝ
 املشاسن٘ غريالفعال٘ مً أطشاف  -3سؤطاّ ٛسذات
اجملتنع ارتاسدٕ التذسٓب الكاىْىٕ
ّالعٔادٗ الكاىْىٔ٘
 ىكط املْاسدّاحملهن٘
املالٔ٘
اإلفرتاعٔ٘
 عذو سغْساألعغا ٛلْسذات
MIS – IT
 اخنفاض التنْٓل صعْب٘ تْفريالهْادس املالٔ٘
الالصم٘ ّالهْادس
املذسب٘

 مذٓشٖ ّسذاتMIS – IT
 مذٓش ّسذٗالضٔاى٘ بادتامع٘

ادتَات املششف٘
عل ٙالتيفٔز

 عنٔذ الهلٔ٘ مذٓش ّسذٗادتْدٗ بالهلٔ٘

 عنٔذ الهلٔ٘ مذٓش ّسذٗادتْدٗ بالهلٔ٘

املٔضاىٔ٘
التهلف٘
املضذس
باآلالف

11

100

 مْاصى٘الهلٔ٘
 املْاسدالزاتٔ٘

 مْاصى٘الهلٔ٘
 املْاسدالزاتٔ٘

املششّع /
املبادسٗ

األىشطـــــــ٘

املظتَذف

تابع
3–1–1–5
1–1–5
صٓادٗ ىظب٘
اىشا ٛشبه٘
املششّعات
معلْمات عً
البشجٔ٘
ّسذات التذسٓب
اجملتنعٔ٘
الكاىْىٕ
رتذم٘ اجملتنع
ّالعٔادٗ
ّتظْٓكَا
الكاىْىٔ٘
ننضذس للتنْٓل
ّاحملهن٘
الزاتٕ
اإلفرتاعٔ٘
بالهلٔ٘

-1
-2
-3
-4
-5
-6

إىشاّ ٛسذٗ دساط٘ ّتظْٓل البشح العلنٕ
املشتبط٘ باجملتنع
اطتطالع آسا ٛادتَات املظتفٔذٗ مً ّسذٗ
البشْخ العلنٔ٘
حتذٓذ اجملاالت البشجٔ٘ املكرتح العنل بَا
الششان٘ مع األطشاف اجملتنعٔ٘ يف البشْخ
العلنٔ٘
تهْٓلً فشم عجٔ٘ مً الهلٔ٘ للعنل عل ٙسل
مشهالت اجملتنع احملٔط
تيفٔز املششّعات البشجٔ٘

فرتٗ التيفٔز
إىل
مً

2020

2022

مؤششات االداٛ
ّ التيفٔز

 ّسذٗ عْخ دساطّ٘تظْٓل البشح العلنٕ
 عذد بشّتْنْالتالتعاٌّ املْقعُ للنشاسٓع
البشجٔ٘ البٔ٘ٔٝ

شتاطش التيفٔز

 التأخش يفاإلدشاٛات
املتعلك٘ مبْافك٘
ادتامع٘ ّالْصاسٗ
عل ٙاإلتفاقٔات
املربم٘

ادتَات املظْٝل٘
عً التيفٔز

 مذٓش ّسذٗادتْدٗ
 ميظكا معٔاسٖالذساطات العلٔا
ّالبشح العلنٕ

ادتَات املششف٘
عل ٙالتيفٔز

 عنٔذ الهلٔ٘ ّنٔل الهلٔ٘للذساطات العلٔا

املٔضاىٔ٘
التهلف٘
املضذس
باآلالف

63

املْاسد
الزاتٔ٘

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثانى

املششّع /
املبادسٗ

املظتَذف

األىشطـــــــ٘

فرتٗ التيفٔز
إىل
مً

1–1–2–5
الٜش٘ مالٔ٘
مفضل٘
 -1حتذٓح زتنْع٘ الغْابط ارتاص٘
لألىشط٘
بربّتْنْالت التعاٌّ ّالتذسٓب
-1
التذسٓبٔ٘
ّ -2سش عنل مع الْسذات املعئ٘ بالهلٔات
ىْفنرب ىْفنرب
ّاجملتنعٔ٘
ّبادتامع٘ إلعذاد عْابط األىشط٘ رات املْاسد
2018 2017
ّالعلنٔ٘ رات
املْاسد ( عْابط  -3التْعٔ٘ ّاإلعالٌ عً الغْابط املالٔ٘ ّعْابط
بشّتْنْالت التعاٌّ ّالتذسٓب ّسقٔا
الضشف
ّالهرتّىٔا .
ّاحملاطب٘
ّتْظٔف
الفاٜض )

1–2–5
تكاسٓش مالٔ٘
ّسقابٔ٘
دّسٓ٘ حتكل
املظاٛل٘
ّالشفافٔ٘
2–1–2–5

مْاصى٘ ّتكاسٓش
مالٔ٘ عً
األىشط٘ معلي٘
عل ٙمْقع
الهلٔ٘ ّادتامع٘

 -1ىشش املْاصى٘ بضف٘ مبظط٘ عل ٙمْقع
الهلٔ٘ ّادتامع٘ لتشكٔل الشفافٔ٘

2017

مؤششات االداٛ
ّ التيفٔز

شتاطش التيفٔز

إعتناد الهلٔ٘
لالٜش٘ املالٔ٘
ارتاص٘ باألىشط٘
رات املْاسد بالهلٔ٘

 -1تْقف
األىشط٘ رات
املْاسد بظبب عذو
مالٜن٘ الكْاعذ
ّاإلدشاٛات
ادتامعٔ٘

 - 2022إعتناد املْاصى٘ ّىششٍا
ّبشهل عل ٙمْقع الهلٔ٘
مظتنش ّادتامع٘

 -1عذو ّدْد
نفاٛات مذسب٘
عل ٙإعذاد
مْاصىات تتظه
بالشفافٔ٘
 -2سغب٘ بعض
الْسذات يف عذو
اإلفضاح عً
مْاسدٍا اذتكٔكٔ٘

ادتَات املظْٝل٘
عً التيفٔز

 دتي٘ شٌْٝخذم٘ اجملتنع
ّتينٔ٘ البٔ٘ٝ
 األقظاو العلنٔ٘بالهلٔ٘
 األقظاواإلداسٓ٘ بالهلٔ٘

 إداسٗ املْاصىّ٘اذتظابات
بالهلٔ٘ ّادتامع٘
 ّسذٗ ITبالهلٔ٘

ادتَات املششف٘
عل ٙالتيفٔز

املٔضاىٔ٘
التهلف٘
املضذس
باآلالف

 عنٔذ الهلٔ٘ ّنٔل الهلٔ٘لش ٌْٝخذم٘
اجملتنع ّتينٔ٘
البٔ٘ٝ

6

مْاصى٘
الهلٔ٘

 -أمني عاو الهلٔ٘

 أمني عاو الهلٔ٘ مذٓش عاواملْاصى٘
ّاذتظابات
بالهلٔ٘
 مذٓش ّسذٗ ITبالهلٔ٘

6

مْاصى٘
الهلٔ٘

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثالث

املششّع /
املبادسٗ

1–3–5
اطتشذاخ
ّتيْع
ّاطتذام٘
مضادس
التنْٓل
الزاتٕ

املظتَذف

األىشطـــــــ٘

 -1تشهٔل فشٓل لتكٔٔه الْعع اذتالٕ لتذذٓذ
1–1–3–5
استٔادات ّتطْٓش البئ٘ التشتٔ٘ ارتاص٘
بئ٘ حتتٔ٘
ّّعع خط٘ لتطْٓشٍا بفٕ الهلٔ٘
مطْسٗ للْسذات
 -2تيشٔط ّتفعٔل الْسذات رات الطابع ارتاظ
رات الطابع
املْدْدٗ بالهلٔ٘
ارتاظ
 -3إىشا ٛقاعذٗ بٔاىات ظنٔع الْسذات

2–1–3–5
تعظٔه
اطتدذاو املْاسد
املتاس٘ بالهلٔ٘

 -1تأٍٔل املياخ مً املْاسد البششٓ٘ ّاملادٓ٘
لتشكٔل أعل ٙاطتفادٗ مً اإلمهاىٔات املتاس٘
 -2اطتشذاخ دتي٘ دتي٘ تينٔ٘ املْاسد ملتابع٘
صٓادٗ املْاسد الزاتٔ٘ للهلٔ٘
ّ -3عع خط٘ لإلطتفادٗ مً املْاسد املتاس٘ يف
املششّعات التْطعٔ٘ املدتلف٘ بالهلٔ٘ مجل
الْسذات رات الطابع ارتاظ ىظب٘ مً الشطْو
ارتاص٘ بتظذٔل الطالب للذساطات العلٔا
ّالْافذًٓ ّشعب٘ اللػ٘ اإلصتلٔضٓ٘ ّالتعلٔه
املفتْح

فرتٗ التيفٔز
إىل
مً

ىْفنرب ْٓىُٔ
2022 2017

ىْفنرب ْٓىُٔ
2022 2017

مؤششات االداٛ
ّ التيفٔز

شتاطش التيفٔز

 ىكط يفّ -1سذات رات طابع خاظ
التظَٔالت املالٔ٘
زتذدٗ ّزتَضٗ ّمفعلُ
ّ -2دْد قاعذٗ بٔاىات
 ىكط ارتربٗخاص٘ ظنذٔع الْسذات
الفئ٘

صٓادٗ املْاسد املالٔ٘ للهلٔ٘
بيظب٘ مالٜن٘

 إخنفاض دخلالْسذات رات
الطابع ارتاظ
 إستنال تشادععذد الطالب يف
املششّعات
املظتَذف٘

ادتَات املظْٝل٘
عً التيفٔز

ادتَات املششف٘
عل ٙالتيفٔز

 عنٔذ الهلٔ٘ امني عاو الهلٔ٘  -مذٓش ّسذٗادتْدٗ
 ّسذٗ ىظهاملعلْمات اإلداسٓ٘  -سٜٔع ّسذٗ
ىظه املعلْمات
MIS
اإلداسٓ٘ MIS
 -1عنٔذ الهلٔ٘
ّ -2نٔل الهلٔ٘
 -1مذٓش ّسذٗ
للذساطات العلٔا
ادتْدٗ
ّ -3نٔل الهلٔ٘
 -2أمني عاو
لش ٌْٝالتعلٔه
الهلٔ٘
 -3ميظل التعلٔه ّ -4نٔل الهلٔ٘
لش ٌْٝخذم٘
املفتْح
اجملتنع
 -4ميظكٕ شعب٘
اللػ٘ اإلصتلٔضٓ٘  -5مذٓش ّسذٗ
تطْٓش
بالهلٔ٘
املششّعات

املٔضاىٔ٘
التهلف٘
املضذس
باآلالف

12

17

مْاصى٘
الهلٔ٘
+
التنْٓل
الزاتٕ

مْاصى٘
الهلٔ٘
+
التنْٓل
الزاتٕ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الرابع

املششّع /
املبادسٗ

1–4–5
ىشش ثكاف٘
التنْٓل
الزاتٙ
للعنلٔ٘
التعلٔنٔ٘
ّالبشجٔ٘
ّارتذمٔ٘

املظتَذف

األىشطـــــــ٘

1–1–4–5
خلل أىشط٘
دذٓذٗ بَذف
تينٔ٘ املْاسد
الزاتٔ٘

 -1تفعٔل إداسٗ الْافذًٓ بالهلٔات دتزب ّاطتكبال طالب
ّافذًٓ دذد
 -2عنل دّسات تذسٓبٔ٘ مذفْع٘ األدش يف اجملال
الكاىْىٕ
 -3عنل دعآ٘ تشّجئ٘ عل ٙمْقع الهلٔ٘ للدذمات
ّالربامر املتْفشٗ
 -4تطْٓش شعب٘ اللػ٘ اإلصتلٔضٓ٘
 -5تفعٔل شعب٘ اللػ٘ الفشىظٔ٘
 -6تفعٔل ىظاو الذبلْمات ّالذنتْساِ املَئ٘
 -7تْثٔل مجٔع األّسام مً أ.د  /عنٔذ الهلٔ٘ ّادتَات
املدتض٘

2–1–4–5
البذ ٛيف
ششانات دذٓذٗ
مع املؤطظات
اإلطتجناسٓ٘
املدتلف٘
ّارتاص٘
مبشافظ٘
الكلْٔبٔ٘
لتكذٓه
اإلطتشاسات
الكاىْىٔ٘

فرتٗ التيفٔز
إىل
مً

ىْفنرب
2017

ىْفنرب
2020

شتاطش التيفٔز

ادتَات املظْٝل٘
عً التيفٔز

مؤششات االداٛ
ّ التيفٔز

 -1صٓادٗ أعذاد
 -1تأخش املْافكات
الْافذًٓ
األمئ٘ للطالب
 -2صٓادٗ أعذاد املتذسبني
الْافذًٓ
 -3صٓادٗ األعغا ٛعلٙ
 -2عذو املْافك٘
مْقع الهلٔ٘
عل ٙىظاو
 -4صٓادٗ اإلقبال علٙ
الذبلْمات املَئ٘
شعب٘ اللػ٘ اإلصتلٔضٓ٘
 -3ععف اإلقبال
 -5صٓادٗ أعذاد الباسجني
عل ٙبعض الربامر
يف الذبْملات
لعذو فعالٔ٘
 -6صٓادٗ املْاسد املالٔ٘
التظْٓل
للهلٔ٘

ّ -1سذٗ الغناٌ
ّادتْدٗ ّاالعتناد
 -2ادتَاص اإلداسٚ
بالهلٔ٘ نال سظب
ختضضُ
 -3البْاب٘
اإللهرتّىٔ٘
 -4إداسٗ الْافذًٓ

 -1إدشاٛات دساط٘ مٔذاىٔ٘ لشصذ ّتشتٔب استٔادات اجملتنع
املذىٕ فٔنا خيتط بالش ٌْٝالكاىْىٔ٘
 -2لكاٛات دّسٓ٘ مع قٔادات احملافظ٘ لذساط٘ ارتذمات اليت
ميهً للهلٔ٘ املشاسن٘ فَٔا ملا لذَٓا مً إمهاىٔات علنٔ٘
ّمْاسد بششٓ٘ متنٔضٗ

 -3عنل بشّتْنْل مع ىكاب٘ احملامني لتذسٓب الطالب لذَٓه ،
ّإىتذاب بعض احملامني لتذسٓب الطالب بالهلٔ٘ عل ٙقغآا عنلٔ٘

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

عنل بشّتْنْل مع بعض الششنات اإلطتجناسٓ٘ لتذسٓب
الطالب لذَٓه ّتعٔني رّٖ الهفا ٗٛميَه بعذ التدشز
تْثٔل مجٔع األّسام الالصم٘ إلمتاو العنل
عنل اتفاقٔ٘ مع مشنض اللػات  East Amidلتشظني
مظتْ ٚالطالب لػْٓا ّباطعاس شتفغ٘ .
عنل بشّتْنْل مع ّصاسٗ اإلتضاالت لتشظني مظتْ ٚالطالب
باذتاطب اآللٕ ّبأطعاس شتفغ٘
عكذ بشّتْنْالت مع دّس اليشش ّالطباع٘ املتدضض٘
ىشش ّجتَٔض ّسذٗ التششٓعات ّاألسهاو الكغاٜ٘ٔ
إعذاد دذاّل ارتذمات ّمضشّفاتَا ّالالٜش٘ اإلداسٓ٘
ّاملالٔ٘ لْسذٗ التششٓعات ّاألسهاو ّتْثٔل األّسام

2017

 -1 2022صٓادٗ ىظب٘
ّبشهل التعاقذات مع
مظتنش املؤطظات املظتَذف٘

 -1مذٓش ّسذٗ
عناٌ ادتْدٗ
 -2دتي٘ الهلٔ٘
 -1ععف اطتذاب٘ لش ٌْٝخذم٘
املؤطظات املظتَذف٘ اجملتنع ّتينٔ٘
البٔ٘ٝ
 -3ادتَاص اإلداسٖ
بالهلٔ٘

ادتَات املششف٘
عل ٙالتيفٔز

املٔضاىٔ٘
التهلف٘
املضذس
باآلالف

 -1عنٔذ الهلٔ٘
ّ -2نٔل الهلٔ٘
للذساطات العلٔا
ّ -3نٔل الهلٔ٘
لش ٌْٝالبٔ٘ٝ
ّخذم٘ اجملتنع

11

مٔضاىٔ٘
الهلٔ٘
 +املْاسد
الزاتٔ٘

 -4مذٓش عاو الهلٔ٘

 -1عنٔذ الهلٔ٘
ّ -2نٔل الهلٔ٘
لش ٌْٝالبٔ٘ٝ
ّخذم٘ اجملتنع
 -3مذٓش ّسذٗ
ادتْدٗ
 -4أمني عاو
الهلٔ٘

51

التنْٓل
الزاتٕ

املششّع /
املبادسٗ

املظتَذف

تابع
1–4–5
3–1–4–5
ىشش ثكاف٘
تفعٔل ىظاو
التنْٓل
التعلٔه
الزات ٙللعنلٔ٘
ّالتظْٓل
التعلٔنٔ٘
اإللهرتّىٕ
ّالبشجٔ٘
ّارتذمٔ٘

األىشطـــــــ٘

 -1إعذاد التذَٔضات الالصم٘ لتفعٔل ىظاو التعلٔه
ّالتذسٓب عً بعذ .
 -2إعذاد ّىشش دلٔل الربامر الذساطٔ٘ ّاملَئ٘
ّالتذسٓبٔ٘ باللػات غري العشبٔ٘
 -3حتذٓح الضفشات اإللهرتّىٔ٘ ارتاص٘
بالْافذًٓ ّاإلسشاد األلهرتّىٕ

فرتٗ التيفٔز
إىل
مً

2017

مؤششات االداٛ
ّ التيفٔز

 -1بشامر دساطٔ٘
ميشْسٗ عل ٙاملْاقع
2022
اإللهرتّىٔ٘
ّبشهل
 -2قاعات زتَضٗ
مظتنش
 -3صفشات ستذث٘
عل ٙاإلىرتىت

شتاطش التيفٔز

 -1عذو تْافش
ارتربات الهافٔ٘

ادتَات املظْٝل٘
عً التيفٔز

ادتَات املششف٘
عل ٙالتيفٔز

 -1مظتشاس سٜٔع
 -1دتي٘ شٌْٝ
التعلٔه ّالطالب ادتامع٘
لتهيْلْدٔا
 -2دتي٘
املعلْمات
الذساطات العلٔا
 -2عنٔذ الهلٔ٘
 -3دتي٘ خذم٘
ّ -3نٔل الهلٔ٘
اجملتنع ّتينٔ٘
لش ٌْٝالطالب
البٔ٘ٝ
ّ -4سذٗ التعلٔه ّ -4نٔل الهلٔ٘
لش ٌْٝالبٔ٘ٝ
اإللهرتّىٕ
ّ -5نٔل الهلٔ٘
ّ -5سذٗ ىظه
للذساطات العلٔا
املعلْمات
 -6مشنض ارتذم٘  -6مذٓش ّسذٗ
الغناٌ ادتْدٗ
العام٘ للػات
 -7مذٓش ّسذٗ
األديبٔ٘
مششّعات
 -7مشنض الطبع
ّاليشش ّالتضْٓش التطْٓش

املٔضاىٔ٘
التهلف٘
املضذس
باآلالف
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التنْٓل
الزاتٕ

