الغايـــة السابعة

الغايات

األٍداف
اإلضرتاتًذًة

املػسوعات

املطتَدف

األىػطة

التهلفة باآلالف

الطابعة

3

8

15

52

2345

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املػسوع  /املبادزة

1-1-7
عكد غسانات بني
الهلًة واملؤضطات
التعلًنًة
والبشجًة
وارتدمًة
األقلًنًة
والدولًة ذات
الصلة

املطتَدف

األىػطـــــــة

فرتة التيفًر
مً

1-1-1-7
إىػاء مسنص إدازة
العالقات الدولًة
بالهلًة.

 -1جتًَص مهاٌ مالئه للنسنص.
 -2وضع ًٍهل تيعًنى والئشة للنسنص.
 -3تػهًل فسيل إدازة املسنص واعتناده.
 -4وضع خطة للعنل داخل املسنص.
-5متابعة تيفًر خطة العنل.
 -6إىػاء مىقع إلهرتوىى ملهتب العالقات الدولًة بالهلًة .
-7إىػاء قاعدة بًاىات تػنل اهلًئات واملؤضطات الدولًة
ذات الصلة بالهلًة.

مازع
2017

2-1-1-7
تعصيص مرنسات التفاٍه
بني الهلًة واملؤضطات
األقلًنًة والدولًةذات
الصلة مجل نلًة اذتكىم
دامعة (ىًظ) الفسىطًة
.

 -1سصس مرنسات التفاٍه الكائنة مً الهلًة واملؤضطات ذات
الصلة.
-2تفعًل مرنسات التفاٍه الكائنة مً الهلًة واملؤضطات ذات
الصلة .
 -3التعاقد مع اهلًئات األقلًنًة والدولًة ذات الصلة مجل
التعاقد مع نلًة اذتكىم دامعة (ىًظ) الفسىطًة .

مازع
2018

إىل

يىىًى
2018

يىىًى
2022

مؤغسات االداء
و التيفًر

خماطس
التيفًر

-1مسنص مفعل للعالقات
الدولًة
 -2مىقع إلهرتوىى مفعل
.
 -3قىاعد بًاىات
باهلًئات واملؤضطات
الدولًة.

 -1قصىز فى
مَازات الفسيل
اإلدازى.
 -2مصادز
التنىيل.

--1مرنسات تفاٍه مفعلة
بني الهلًة واملؤضطات
ذات الصلة مجل نلًة
اذتكىم دامعة ىًظ
الفسىطًة
-2شيادة عدد املػسوعات
البشجًة املػرتنة بني
نلًة سكىم بيَا و نلًة
سكىم دامعة ىًظ
الفسىطًة فى اجملاالت
العلنًة املختلفة.

 -1مصادز
التنىيل.
 -2املعىقات
االدازية.

ادتَات املطئىلة
عً التيفًر

 -1مسنص العالقات
العامة بالهلًة
 -2وسدة ادتىدة
 -3وسدة it

-1مسنص االعالقات
العامة بالهلًة.
-2وسدة ادتىدة.
-3االقطاو العلنًة
بالهلًة.

ادتَات املػسفة على
التيفًر
 -1عنًد الهلًة.
 -2مديس وسدة ادتىدة.
 -3مديس مسنص
العالقاتالعامة
 -4مديس وسدة ال ((IT

 -1عنًد الهلًة
 -2زؤضاء االقطاو
العلنًة.
 -3مديس وسدة ادتىدة.
 -4مديس مسنص العالقات
العامة.

املًصاىًة
التهلفة
املصدز
باآلالف

101

26

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثاني

املػسوع  /املبادزة

املطتَدف

األىػطـــــــة
-1

1-1-2-7

1-2-7

إعداد وتفعًل
بسامر أنادميًة
متطىزة مػرتنة
مع املؤضطات
الدولًة ذات الصلة

2-2-7
مػسوعات
حبجًة
مػرتنة مع
املؤضطات
الدولًة ذات
الصلة.

دعه الربامر املػرتنة مع
املؤضطات الدولًة ذات
الصلة

-2
-3
-4

2-1-2-7

دعه ارتربات
والتخصصات التى
حيتادَا اجملتنع
ارتازدى

إعداد وتفعًل بسامر مػرتنة مع املؤضطات الدولًة مجل
نلًة اذتكىم دامعة (ىًظ) الفسىطًة
ختصًص ىطبة مً مًصاىًة الهلًة لدعه الربامر
املػرتنة .
تينًة مَازات أعضاء ًٍئة التدزيظ وأعضاء اهلًئة
املعاوىة املػازنة .
تطىيل الربامر إقلًنًًا ودولًًا .

 -1دزاضة اإلستًادات الكاىىىًة للنذتنع ارتازدٌ مً الهلًة.
 -2تيفًر بسامر تدزيبًة لتىفري نىادز وختصصات حيتادَا
اجملتنع ارتازدى بيا ًء على دزاضة االستًادات الكاىىىًة
-3تيفًر ارتطة ومتابعتَا واعتنادٍا.

فرتة التيفًر
مً

مازع
2017

مازع
2017

-1سصس املػسوعات البشجًة بني الهلًة واملؤضطات
احمللًة واألديبًة ذات الصلة مجل املػسوعات البشجًة
بني نلًة اذتكىم دامعة بيَا ونلًة اذتكىم دامعة
1-2-2-7
( ىًظ ) الفسىطًة .
دعه وتطىيس
املػسوعات البشجًة -2وضع خطة لدعه املػسوعات البشجًة داخل الهلًة
واعتنادٍا ومتابعة تيفًرٍا .
للهلًة .
 -3 -1دعه التىاصل مع الهلًات ذات الصلة إقلًنًاً ودولًاً
فى اجملاالت العلنًة والبشجًة وارتدمًة

مازع
2017

-1اإلعداد واإلعالٌ عً الربامر التطىيكًة للنػسوعات
البشجًة .
-2التىاصل مع ادتَات الكاىىىًة املطتفًدة (نيكابة
احملامني واحملانه وأعضاء الربملاٌ ) لعكد اتفاقًات
لتطىيل ٍره األحباخ مً خالل الهلًة.
 -3ىػس ىتائر األحباخ الكاىىىًة املتنًصة على مىقع
الهلًة.

مازع
2017

2-2-2-7

بسامر تطىيكًة
للنػسوعات البشجًة.

إىل

يىىًى
2022

يىىًى
2022

يىىًى
2022

يىىًى
2022

مؤغسات االداء
و التيفًر
بسامر مػرتنة مفعلة مع
نلًة اذتكىم دامعة
(ىًظ) الفسىطًة.

نىادز وارتربات مدزبة
وفعالة وختصصات فى
اجملاالت املختلفة.

 -1شيادة عدد
املػسوعات
البشجًة فى األقطاو
العلنًة بالهلًة.

-1شيادة عدد ادتَات
املطتفًدة مً البشح
العلنى الكاىىىى
وتطىز عدد
الػسانات املفعلة مع
ادتَات املطتفًدة .

خماطس
التيفًر

عدو نفاية
الدعه املادى .

ادتَات املطئىلة
عً التيفًر

-1وسدة ادتىدة
 -2وسدة ال()IT

ادتَات املػسفة على
التيفًر
 -1عنًد الهلًة .
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب.
 -3مديس وسدة ادتىدة
 -4مديس وسدة (.)IT

 -1مديس وسدة
ادتىدة .
-2مديس وسدة
التدزيب .
-3مديس وسدة
ال(.)IT

 -1عنًد الهلًة
- -2ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
خدمة اجملتنع وتينًة
البًئة

 -1بــطء فى
اإلدساءات
اإلدازية .
-2املعىقات
املالًة.

-1زؤضاء األقطاو
العلنًة بالهلًة .
 -2مديسالعالقات
العامة

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة
لػئىٌ الدزاضات العلًا
والبشىخ.

 -1بــطء
اإلدساءات.
 -2عدو اىتعاو
التدفكات
اليكدية
املستبطة
باألىػطة
البشجًة.

-1زؤضاء األقطاو
العلنًة بالهلًة.
-2مديس وسدة
ادتىدة .
 -3مديس وسدة ال
()IT

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

 -1بـــطـء
اإلدساءات .
 -2عدو تىافس
الدعه املادى .

املًصاىًة
التهلفة
املصدز
باآلالف

701

402

21

21

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

املػسوع  /املبادزة

تابع
2-2-7
مػسوعات حبجًة
مػرتنة مع
املؤضطات
الدولًة ذات
الصلة.

فرتة التيفًر

املطتَدف

األىػطـــــــة

3-2-2-7
دعه وتعصيص الكدزات
البشجًة
ألعضاء ًٍئة التدزيظ
بالهلًة
على االبتهاز واإلبداع

-1إىػاء بسامر تدزيبًة لتعصيص الكدزات البشجًة ألعضاء
ًٍئة التدزيظ ودعه ضبل اإلبتهاز واإلبداع .
-2حتفًص الباسجني على اليػس الدوىل .
 -3دعه الهلًة للنذالت العلنًة والكاىىىًة فى خمتلف
التخصصات .

مازع
2017

4-2-2-7
تصايد عدد اذتاصلني
على البعجات ارتازدًة

 -1عكد مرنسات تفاٍه مع ادتامعة لصيادة عدد
البعجات لهلًة اذتكىم.
 -2اإلعالٌ عً البعجات ارتازدًة املتاسة ألعضاء خًئة
التدزيظ واهلًئة املعاوىة .
 -3التدزيب على آلًات التكدو هلره البعجات للطالب وأعضاء
ًٍئة التدزيظ واهلًئة املعاوىة.
 -4نتابة املػسوعات البشجًة طبكًا ليناذز البعجات.

مازع
2017

مً

إىل
يىىًى
2022

يىىًى
2022

مؤغسات االداء
و التيفًر
-1شيادة عدد األحباخ
الكاىىىًة امليػىزة
إقلًنًًا ودولًًا ضيىياً.

-1تصايد عدد البعجات
وامليح املكدمة لهلًة
اذتكىم .

خماطس
التيفًر
 -1بطء
اإلدساءات
-2عدو تىافس
الدعه املادى.
-3تعجس ىػس
األحباخ دولًاً.
 -1بطء
اإلدساءات
-2عدو تىافس
الدعه املادى.

ادتَات املطئىلة
عً التيفًر
 -1مديس وسدة
التدزيب .
 -2مديس مهتب
العالقات العامة.

 -1مديس وسدة
التدزيب .
 -2مديس مهتب
العالقات العامة.

ادتَات املػسفة على
التيفًر
 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

-1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

املًصاىًة
التهلفة
املصدز
باآلالف
201

52

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثالث

املػسوع  /املبادزة

املطتَدف

1-3-7
دعه وتطىيس وسدة
زعاية الىافديً
بالهلًة.

1-1-3-7
وسدة مطىزة لسعاية
الىافديً بالهلًة.

2-3-7
التىعًة بأٍنًة
درب الطالب
الىافديً
للهلًة.

األىػطـــــــة
-1اضتهنال املكىمات املادية والبػسية للىسدة وزعاية
ودعه الىافديً بالهلًة .
-2تطىيس خطة دعه وزعاية الىافديً .
-3متابعة تيفًر ارتطة واعتنادٍا بالهلًة.

-1تيفًر خطة ليػس الجكافة مً خالل وسدة دعه
وزعاية الىافديً بالهلًة .
وتتضنً-:
 دمر ثكافة االٍتناو بالطالب الىافديً ضنً الجكافة
التيعًنًة الطائدة.
1-2-3-7
ىػس ثكافة أٍنًة
 ىػس قًه الػفافًة والعدالة بني مجًع الطالب
تصايد أعداد الطالب بالهلًة .
الىافديً بالهلًة   .بسامر حتفًصية ألعضاء ًٍئة التدزيظ والعاملني
بالهلًة .
 التىعًة بأٍنًة الطالب الىافديً فلى اإلزتكاء
مبطتىى الهلًة إقلًنًاً وعاملًاً.
-2متابعة تيفًر ارتطة واعتنادٍا .
-1

3-3-7
بسامر زعاية
الطالب الىافديً.

1-3-3-7
دعه وزعاية الطالب
الىافديً.

-2
-3
-4
-5

حتديد استًادات الطالب مً سًح االىتكال واإلقامة
خالل فرتة تىاددٍه .
تىفري مهاٌ مالئه إلقامة الطالب الىافديً .
عكد ملتكًات دوزية للطالب الىافديً.
تكًًه ضيىى لكًاع زضى الطالب الىافديً للسعاية
والدعه .
دعه ىعه التعلًه عً بعد للطالب الىافديً .

فرتة التيفًر
مً

إىل

مؤغسات االداء
و التيفًر

خماطس
التيفًر

مازع
2017

يىىًى
2018

-1ودىد وسدات لدعه
الىافديً مفعلة بالهلًة
.

-1معىقات إدازية
-2معىقات مالًة.

مازع
2017

مازع
2017

يىىًى
2022

يىىًى
2022

-1نىادز مً أعضاء ًٍئة
التدزيظ والعاملني
مدزبة على آلًة درب
الطالب الىافديً.
-2خطة متهاملة مىثكة
ومعلية ليػس ثكافة
درب الىافديً .

-1ضعف التىاصل
الفعال بني
أعضاء ًٍئة
التدزيظ
والطالب
الىافديً .

-1قائنة باستًادات
الطالب اللىدطتًة.
-2ودىد قائنة بيكاط
الكىة والضعف للربامر
املكدمة للطالب
الىافديً بالهلًة.

-1عدو ودىد
الدعه املادى.

ادتَات املطئىلة
عً التيفًر
-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.

-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.
-2زؤضاء األقطاو
العلنًة
-3وسدة ال()IT

-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.
-2زؤضاء األقطاو
العلنًة
-3وسدة ال()IT

ادتَات املػسفة على
التيفًر
 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

املًصاىًة
التهلفة
املصدز
باآلالف

151

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

11

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

201

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

املػسوع  /املبادزة

4-3-7
اضتشداخ بسامر
أنادميًة بًيًة
ببعض التخصصات
لألقطاو العلنًة
بالهلًة وفكاً ملتطلبات
ضىم العنل ارتازدى.

5-3-7
تطىيل ارتدمات
املكدمة للطالب
الىافديً.

املطتَدف

1-4-3-7
تصنًه بسامر أنادميًة
بًيًة تلبى استًادات
ضىم العنل ارتازدى.

األىػطـــــــة
-1
-2
-3
-4

حتديد استًادات الطالب الىافديً مً خالل الربامر
األنادميًة املطلىبة.
وضع بسامر تعلًنًة وفكاً لالستًادات.
اعتناد الربامر اذتديجة مً زتلظ الهلًة -4دعه الربامر
اذتديجة مادياً ومَيًاً.
تكًًه ضيىى للربامر احملدثة .

فرتة التيفًر
مً

مازع
2017

2-4-3-7
اتفاقًات علنًة
بني نلًة اذتكىم ببيَا
والهلًات املياظسة
باجملتنع اإلقلًنى
والدوىل دترب الطالب
الىافديً واعتنادٍا.

-1تفعًل اتفاقًات علنًة وعاملًة الضتكطاب الطالب
الىافديً مً الدول املختلفة .

مازع
2017

1-5-3-7
الرتوير للربامر املكدمة
دترب الىافديً.

2-5-3-7
التىعًة بيعه الدفع
املتاسة والسضىو املكسزة
وأمانً تلكى ارتدمات.

إىل

يىىًى
2022

يىىًى
2022

مؤغسات االداء
و التيفًر
-1قائنة باستًادات
الطالب مً الربامر
التعلًنًة املياضبة
واملتفكة مع استًاداتَا.
-2ودىد قائنة بالربامر
اذتديجة .

-1اتفاقًات مفعلة
الضتكطاب الطالب
الىافديً مً الدول
املختلفة .

خماطس
التيفًر
-1عدو ودىد
الدعه املادى.

-2عدو تىافس
الهىادز
البػسية
املدزبة.
-1عدو تىافس
الهىادز
البػسية
املدزبة.
-2عدو نفاءة
غبهات اإلىرتىت
وسدوخ أعطال

 -1إعداد وإعتناد خطة لرتوير الربامر املكدمة دترب
الىافديً.
-2تػس ارتطة على مىقع الهلًة اإللهرتوىى.
-3لكاءات دوزية مع املهتبات الجكافًة والطفازات للرتوير عً
بسامر الهلًة .
-4ختصًص ميشة لعدد مً الطالب الىافديً.

مازع
2017

يىىًى
2022

-1خطة معتندة ومعلية
ومفعلة.
-2ودىد فًديىٍات
للربامر املكدمة.
-3قاعدة بًاىات
للطفازات واملهاتب
الجكافًة.

-1عدو ودىد
الدعه املادى.

-1إىػاء مىقع لتلكى طلبات الىافديً بالهلًة والتطذًل مً
خالل االضتنازة اإللهرتوىًة .
-2إعداد دلًل للطالب الىافديً .
-3ىػس الدلًل على مىقع الهلًة .

مازع
2017

يىىًى
2022

-1مىقع لتلكى طلبات
الطالب الىافديً
مفعل.
-2دلًل للطالب
الىافديً.

-1عدو ودىد
الدعه املادى.

ادتَات املطئىلة
عً التيفًر

ادتَات املػسفة على
التيفًر

-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.
-2زؤضاء األقطاو
العلنًة
-3وسدة ال()IT

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

املًصاىًة
التهلفة
املصدز
باآلالف

201

-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.
-2زؤضاء األقطاو
العلنًة
-3وسدة ال()IT

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

101

-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.
-2زؤضاء األقطاو
العلنًة
-3وسدة ال()IT

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

152

-1مديس وسدة زعاية
الىافديً بالهلًة.
-2زؤضاء األقطاو
العلنًة
-3وسدة ال()IT

 -1عنًد الهلًة.
 -2ونًل الهلًة لػئىٌ
التعلًه والطالب
 -3ونًل الهلًة لػئىٌ
الدزاضات العلًا
والبشىخ.

3

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

مًصاىًة
الهلًة

