الغايـــة السادسة

الغايات

األٍداف
اإلصرتاتيجية

املغزوعات

املضتَدف

األىغطة

التهلفة باآلالف

الضادصة

2

4

5

44

34243

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املغزوع  /املبادرة

املضتَدف

4–4–6
اصتهنال البيية
التختية لتلبية
إحتياجات الهلية

4–4–4–6
بيية حتتية تليب
إحتياجات الهلية

2–4–6
إىغاء مدرجات
إضافية ودلنع
إمتخاىات إلصتيعاب
األعداد الشائدة
للطلبة دلنع

4–2–4–6
إىغاء املشيد مً
املدرجات وقاعات
التدريط

األىغطـــــــة

 -4إىغاء وإعداد عبهات ارضية ومزافل
 -2إىغاء عبهات إتصال أرضية
 -3إىغاء أجَشة إىذار
 -4إىغاء ومتَيد الطزم

-4
-2
-3
-4

موافكة دللط الهلية
موافكة دللط اجلامعة
جتَيش الزصه املضاحي
إىغاء املباىي

فرتة التيفيذ
إىل
مً

ىوفنرب
2147

ييايز
2148

ىوفنرب
2122

ييايز
2121

مؤعزات االداء
و التيفيذ
 -4الزصه املضاحى
 -2موافكة الكطاع
اإلىغائي
 -3موافكة وإمتاد
دللط الهلية
واجلامعة
 -4موافكة الكطاع
اإلىغائي
 -2موافكة الكطاعات
املضئولة عً توسيع
اخلدمات واملزافل
 -3موافكة وإعتناد نل
مً دللط الهلية
واجلامعة

اجلَات املضئولة
عً التيفيذ

اجلَات املغزفة على
التيفيذ

 -4عدو اصتهنال
مجيع املزافل
 -2قلة املوارد
املالية
 اإلدارة اهليدصية -3عدو مزاجعة
إدارة الغبهات
األرضية
للنخافظة عليَا

امليشاىية
التهلفة
املصدر
باآلالف

 -4عنيد الهلية
 -2مديز اإلدارة
اهليدصية
 -3مديز وحدة اجلودة
 -4أمني عاو الهلية

املواسىة
العامة
+
املوارد
الذاتية

رلاطز
التيفيذ

 -4عدو اصتهنال  -اإلدارة اهليدصية
 وحدة التخطيطمجيع املزافل
اإلصرتاتيجى
 -2قلة املوارد
 وحدة اجلودةاملالية املتاحة

 -4عنيد الهلية
 -2مديز وحدة اجلودة
 -3مديز وحدة
التخطيط اإلصرتاتيجى
 -4مديز اإلدارة
اهليدصية باجلامعة

43111

21111

املواسىة
العامة
+
املوارد
الذاتية

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثاني

املغزوع  /املبادرة

املضتَدف

4–4–2–6
بيية حتتية إلهرتوىية
4–2–6
اإلجتاٍات احلديثة
يف تطبيكات ىظه
التعله عً بعد

2–2–6
بزىامج إلدارة
العنلية التعلينية
يف الهلية

2–4–2–6
بزامج تهنيلية
متطورة ودلَشة للتعله
عً بعد

4–2–2–6
إىغاء بزىامج إلدارة
العنلية التعلينية

األىغطـــــــة

-4

إىغاء خطوط إىرتىت فائكة الضزعة

فرتة التيفيذ
إىل
مً

مارظ
2148

 -4بياء وإىغاء مزنش خاص إلىتاج املكزرات
اخلاصة بالتعله عً بعد
 -2وضع خطط للربامج قيد التيفيذ ومدى
صالحيتَا وأٍنيتَا

مارظ
2148

 -4إىغاء مزنش خاص بإدارة التعليه عً بعد
للعنلية التعلينية
 -2وضع ىظاو ذلدد العتناد الغَادات
 -3عنل صجالت إلهرتوىية خاصة بإدارة التعله
عً بعد

مايو
2149

ييايز
2122

ييايز
2122

إبزيل
2122

مؤعزات االداء
و التيفيذ
 -4أمز توريد أجَشة
ننبيوتز
 -2موافكة الكطاعات
املضئولة عً توصيل
اإلىرتىت
 -3موافكة دللط
الهلية
 -4أمز توريد أجَشة
ننبيوتز
 -2موافكة الكطاعات
املضئولة عً توصيل
اإلىرتىت
 -3موافكة دللط
الهلية

رلاطز
التيفيذ

اجلَات املضئولة
عً التيفيذ

 -4عدو إصتهنال  -وحدة التخطيط
املزافل املهلفة اإلصرتاتيجى
 إدارة املغزوعاتباإلىغاء
 اإلدارة اهليدصية -2قلة املوارد
 إدارة الغبهاتاملالية املتاحة
 -4عدو إصتهنال  -وحدة التخطيط
املزافل املهلفة اإلصرتاتيجى
 إدارة املغزوعاتباإلىغاء
 اإلدارة اهليدصية -2قلة املوارد
 إدارة الغبهاتاملالية املتاحة

 -4قلة املوارد
املالية املتاحة
 -4موافكة وإعتناد
دللط الهلية ودللط  -2عدو
اصتهنال
اجلامعة
 -2تغهيل فزيل عنل اإلجزاءات يف
لتخديد ىظاو ونيفية وضع بزىامج
االعتناد على التعله اإلدارة
التعلينية عً
عً بعد
بعد

 وحدة ىظهاملعلومات اإلدارية
بالهلية
 وحدة ITوحدة اجلودة

اجلَات املغزفة على
التيفيذ

امليشاىية
التهلفة
املصدر
باآلالف

 -4عنيد الهلية
 -2ونيل الهلية لغئوٌ
الطالب

4115

 -4عنيد الهلية
 -2ونيل الهلية لغئوٌ
الطالب

 -4ونيل الهلية لغئوٌ
الطالب
 -2مديز وحدة اجلودة
 -3مديز وحدة ىظه
املعلومات باجلامعة

413

415

املواسىة
العامة
+
املوارد
الذاتية
املواسىة
العامة
+
املوارد
الذاتية

املواسىة
العامة
+
املوارد
الذاتية

