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جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف األول

املػسٚع  /املبادز٠

1–1–8
دعِ ٚتطٜٛس
ايبٓ١ٝ
األضاض ١ٝملسنص
غبه ١املعًَٛات
بايهً١ٝ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

املطتٗدف

األْػطـــــــ١

1–1–1–8
تٛفري َكس يٛسد٠
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

َٛ -1افك ١عُٝد ايهً ١ٝعً ٢تٛفري َكس يًٛسد٠
 -0جتٗٝص املكس بأسدخ األدٗصٚ ٠تٛصً٘ٝ
بػبه ١اإلْرتْت

ْٛفُرب
0217

0–1–1–8
زبط اإلدازات املدتًف١
داخٌ ايهً ١ٝمبسنص
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

 -1شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري غبه ١إْرتْت َٛسد٠
يًهً١ٝ
 -0تٛفري اإلستٝادات ايالشَ ١إلْػا ٤ايػبه١
ايداخً١ٝ

ضبتُرب
0218

3–1–1–8
إضاف ١خدَات
V.O.I.P
ٚتساخٝط بسزتٝات
بايهً١ٝ

4–1–1–8
تٛفري ٚسد ٠فٝدٜٛ
اتضاالت َس ١ٝ٥يًهً١ٝ

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

 -1عدّ تٛافس
املهإ
 -0عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ

 َدٜس ايهً١ٝ إداز ٠املػرتٜاتبايهً١ٝ
 َسنص غبه١املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ
 -1ايكدز ٠عً ٢اإلتضاٍ
 -0عدّ تٛافس
ايداخً ٞبني إدازات
املٗٓدضني
دٜطُرب ايهً ١ٝاملدتًف١
ٚايفٓٝني
 -0 0202زبط إدازات ايهً١ٝ
املتدضضني
املدتًف ١بػبه ١زبط
َٛسدٚ ٠ضسع ١زبط عاي ١ٝإلْػا ٤ايػبه١
ٚصٝاْتٗا

 َسنص املعًَٛاتٚاإلتضاالت
بادتاَع١
 إداز ٠املػرتٜاتبايهً١ٝ
ٚ -سدIT ٠

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -3دٜس ايهً١ٝ
َ -4دٜس ٚسدIT ٠
 -1عُٝد ايهً١ٝ
 -0املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًٛاَت
بادتاَع١
ٚ -3ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -4دٜس ايهً١ٝ
َ -5دٜس ٚسدIT ٠
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

َازع
0219

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر
 -1إْػا ٤املكس
 -0تٛافس األدٗص٠

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1سضس اإلستٝادات املطتكبً ١ٝيًهً١ٝ
 -0شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري اإلستٝادات املطًٛب١
 -3ايرتنٝب ٚايتػػٌٝ

َازع
0202

 -1حتكٝل َعاٜري ادتٛد٠
دٜطُرب
َٔ خالٍ بسزتٝات أصً١ٝ
0200
َسخض١

 -1عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ

 َسنص غبه١املعًَٛات بادتاَع١
 َسنص غبه١املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1سضس اإلستٝادات املطتكبً ١ٝيًهً١ٝ
 -0شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري اإلستٝادات
املطًٛب١
 -3ايرتنٝب ٚايتػػٚ ٌٝايضٝاْ١

ٜٓاٜس
0201

ٚ -1سد ٠اتضاالت َس١ٝ٥
دٜطُرب
بايهً ١ٝيتطٗ ٌٝايتٛاصٌ
0200
ٚايتعًٚ ِٝايتعًِ

 -1عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ

 َسنص غبه١املعًَٛات بادتاَع١

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

062

355

452

َ -4دٜس َسنص
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١

َ -4دٜس َسنص
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
بايهً١ٝ

55

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ
َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

املػسٚع  /املبادز٠

تابع
1–1–8
دعِ ٚتطٜٛس
ايبٓ ١ٝاألضاض١ٝ
ملسنص غبه١
املعًَٛات بايهً١ٝ

املطتٗدف

األْػطـــــــ١

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

5–1–1–8
حتدٜح اذتُا١ٜ
ٚايتأَني يًػبهات

 -1سضس اإلستٝادات املطتكبً ١ٝيًهً١ٝ
 -0شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري اإلستٝادات
املطًٛب١
 -3ايرتنٝب ٚايتػػٚ ٌٝايضٝاْ١

ٜٓاٜس
0218

6–1–1–8
اضتدداّ ايػبهات
ايطشاب١ٝ

 -1سضس اإلستٝادات املطتكبً ١ٝيًهً١ٝ
 -0شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري اإلستٝادات
املطًٛب١
 -3ايرتنٝب ٚايتػػٚ ٌٝايضٝاْ١

ٜٓاٜس
0218

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

ٚ -1دٛد بساَر فعاي١
دٜطُرب
ذتُاٚ ١ٜتأَني ايػبهات
0200
ٚقٛاعد ايبٝاْات بايهً١ٝ

 -1عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ

 -1عدد املٛاقع ايت ٢مت
دٜطُرب
اضتضافتٗا يف ب١٦ٝ
0200
اذتٛضب ١ايطشاب١ٝ

 -1عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

 َسنص غبه١املعًًَٛات ايسقُ١ٝ
بادتاَع١
 َسنص ٚسد٠تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١

 َسنص غبه١املعًًَٛات ايسقُ١ٝ
بادتاَع١
 َسنص ٚسد٠تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

55

َ -4دٜس َسنص
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
بايهً١ٝ
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -4دٜس َسنص
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
بايهً١ٝ

55

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثانى

املػسٚع  /املبادز٠

1–0–8
تطٜٛس تضُِٝ
ايبٛاب١
اإليهرت١ْٝٚ

0–0–8
حتدٜح املٛقع
اإليهرت٢ْٚ
يًهً١ٝ

املطتٗدف

1–1–0–8
حتدٜح تضُِٝ
ايبٛاب ١اإليهرت١ْٝٚ
يًهً١ٝ

األْػطـــــــ١

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ْٛفُرب
0217

دٜطُرب
َٛ -1قع ستدخ يًهً١ٝ
0200

 -1ايك٣ٛ
ايكاٖس٠

 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بادتاَع١
 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بايهً١ٝ

0–1–0–8
حتدٜح قٛاعد
بٝاْات ايبٛاب١
اإليهرت١ْٝٚ

 -1حتدٜح قٛاعد بٝاْات َٛقع ايهً١ٝ

ْٛفُرب
0217

دٜطُرب
 -1قٛاعد بٝاْات ستدث١
0200

 -1ايك٣ٛ
ايكاٖس٠

 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بادتاَع١
 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بايهً١ٝ

1–0–0–8
خدَات إيهرت١ْٝٚ
َٔ خالٍ بٛاب١
ايهً١ٝ

 -1اضتضافَٛ ١قع اجملً ١ايعًُ ١ٝيًهً ١ٝباإلضتعاْ١
بادتاَع١
 -0حتدٜح املًف األنادمي ٢ألعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
عًَٛ ٢قع ايهً١ٝ
 -3حتدٜح صفشات ايطالب عًَٛ ٢قع ايهً١ٝ
 -4حتدٜح املًف األنادمي ٢يًرباَر ٚاملكسزات
 -5اضتضاف ١تطبٝل يًػهاٚ ٣ٚاملكرتسات بايطالب
املطتفٝدٜٔ
ْ -6ػسات دٚز ١ٜإلدازات ايهً ١ٝاملدتًف١
 -7إْػا ٤صفش ١يًذٗاش اإلداز ٟبايهً١ٝ

ْٛفُرب
0217

 -1زتً ١عًُ ١ٝإيهرت١ْٝٚ
يًهً١ٝ
َٛ -0قع ٖ ١٦ٝايتدزٜظ
ستدخ
 -3صفشات ايطالب
ستدث ١ضٜٓٛا بٓطب%92 ١
دٜطُرب ًَ -4ف أنادمي ٢يًرباَر
ٚ 0200املكسزات ستدخ
 -5تطبٝل ايػها٣ٚ
ٚاملكرتسات
 -6عدد (ْ )0ػسات
 -7أضبٛع ١ٝإلداز ٠ايهً١ٝ
صفش ١يًذٗاش اإلداز٠
بايهً ١ٝستدث١

 -1عدّ تٛافس
ايٛع ٢بأُٖ١ٝ
ٚدٛد َٛقع
إيهرت ٢ْٚيًُذً١
ايعًُ١ٝ
 -0عدّ تفعٌٝ
دٚز ٚسد ٠غبه١
ٚتهٓٛيٛدٝات
املعًَٛات يف
َتابعٖ ١رٙ
ارتدَات
 -3قضٛز يف
املتابعٚ ١ايتكِٜٛ

 ايتطٜٛس بايبٛاب١اإليهرت١ْٝٚ
يًذاَع١
 َطٛ٦ىل حتسٜساجملالت ايعًُ١ٝ
 َدٜس ٚسد٠ادتٛد٠

 -1حتدٜح َٛقع ايهً ١ٝمبا ٜتٓاضب َع األدٗص٠
اإليهرت َٔ ١ْٝٚخالٍ ادتاَع١

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١
َ -4دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١
َ -4دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -0دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
بايهً١ٝ
َ -3دٜس َسنص ادتٛد٠
بادتاَع١
 -4املدٜس ايتٓفٝرٟ
ملسنص املعًَٛات
َ -5دز ايبٛاب١
اإليهرت١ْٝٚ

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

15

15

02

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ
َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

3–0–8
تُٓ ١ٝاملٛازد
ايرات١ٝ
يًبٛاب١
اإليهرت١ْٝٚ

1–3–0–8
شٜاد ٠املٛازد ايرات١ٝ
يًرباَر اإلنًرت١ْٝٚ
مبعدٍ  %12ضٜٓٛا

األْػطـــــــ١

 -1اضتضاف ١املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ
 -0خدَات ايدعاٚ ١ٜاإلعالٕ يًُؤضطات
ايتعًٚ ١ُٝٝاملٓتذات ايعًُ١ٝ
 -3خدَات إيهرت ١ْٝٚيًطالب ايٛافدٜٔ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

ضبتُرب
0219

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

 -1عدد املٛاقع
اإليهرت ١ْٝٚايت ٢مت
دٜطُرب اضتضافتٗا
ْ -0 0200طبَ ١ػسٚع ايبٛاب١
اإليهرت َٔ ١ْٝٚسض١ًٝ
ايدفع اإليهرت٢ْٚ

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1ايك٣ٛ
ايكاٖس٠

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

 ايبٛاب١اإليهرت١ْٝٚ
بايهً١ٝ

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

ٚ -1ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -0دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -3دٜس ايبٛاب١
اإليهرت ١ْٝٚبايهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

52

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الثالث

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

1–1–3–8

1–3–8

اْتاز ٚاتاس١
ٚتفعَ ٌٝكسزات
َٚعاٌَ إيهرت١ْٝٚ
باإلضتعاْ١
بادتاَع١

عدد َ 3كسز إيهرت٢ْٚ
َٓتر َٔ َسنص ايدعِ
اإليهرت ٢ْٚبادتاَع١
يهً ١ٝاذتكٛم

األْػطـــــــ١

َٛ -1افك ١زتًظ ايهً ١ٝعً ٢خط ١شَٓ ١ٝيتشٌٜٛ
املكسزات إىل َكسزات إيهرت١ْٝٚ
 -0ايٛضاط ١بني أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٚسنص
ايتعًِ اإليهرت ٢ْٚإلْتاز املكسزات

-1
-0

0–1–3–8
َكسزات إيهرت١ْٝٚ
-3
َتاسَٚ ١فعً١
َٚطٛق ١يف ايهً١ٝ
-4

-5

تٛع ١ٝأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ باملكسزات ايت٢
ميهٔ تفعًٗٝا َٔ املسنص أ ٚاملسانص األخس٣
بادتاَع١
ايٛضاط ١بني أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايكاُ٥ني
عً ٢ايتفعٚ ٌٝايتطٜٛل َٚسنص ايتعًِ
اإليهرت٢ْٚ
إعداد قٛا ِ٥ايطالب ٚإزضاهلا يًذاَع ١إلعداد
سطابات دخ ٍٛايطالب
َتابع ١ايتفع َٔ ٌٝخالٍ ْطب ١املتابع ١األٚىل
ٚايجاْ١ٝ
اختاذ اإلدسا٤ات ايتضشٝش ١ٝايالشَ ١يتشفٝص
عًُ ١ٝايتفعٌٝ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

ضبتُرب
0218

ضبتُرب
0219

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

َ -1كسزات إيهرت١ْٝٚ
َٓتذ ١ضٜٓٛا َٔ َسنص
دٜطُرب ايتعًِ طبكا ملعاٜري
 0200اجملًظ األعً ٢يًذاَعات
ٚاملسنص ايك ٢َٛيًتعًِ
اإليهرت٢ْٚ

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

َ -1كا ١َٚايتػٝري
 -0عدّ تٛافس
ايدعِ املاىل
املٓاضب يضسف
َطتشكات أعضا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ
يتُ ٌٜٛاملكسزات
َٔ ايضٛز٠
ايٛزق ١ٝإىل
اإليهرت١ْٝٚ

 ٚسد ٠ادتٛد٠بايهً١ٝ
 َسنص ايتعًِاإليهرت٢ْٚ
 َسنص تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بايهً١ٝ

َ -1كسزات إيهرتَ ١ْٚفعً١
ضٜٓٛا َٓتذ َٔ ١املسنص أٚ
 -1عدّ ٚدٛد
دٜطُرب َسانص أخس ٣بادتاَعات
َعاٌَ إيهرت١ْٝٚ
ْطب١
 0200ضٜٓٛا حبٝح ال تكٌ
زتٗص ٠بايهً١ٝ
اإلضتدداّ ٚايتفع ٌٝعٔ
%82

َ -1سنص ايتعًِ
اإليهرت٢ْٚ
بادتاَع١
َ -0سنص ٚسد٠
ادتٛد ٠بايهً١ٝ
َ -3سنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -4دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا

 -3املدٜس ايتٓفٝرٟ
يػبه ١املعًَٛات بادتاَع١
َ -4دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

185

82

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

املػسٚع  /املبادز٠

0–3–8

أدٚات ايتعًِ
اإليهرت٢ْٚ
دترب ايطالب
ايٛافدٜٔ
ٚخدَ ١ايتعًِٝ
املفتٛح

3–3–8

تبٓ ٢أدٚات
ددٜد ٠يًتعًِ
اإليهرت ٢ْٚيف
ايهً١ٝ

األْػطـــــــ١

املطتٗدف

 -1 1 – 0 – 3 – 8إعداد قٛا ِ٥يًطالب ايٛافد ٜٔاملطذًني بايهً١ٝ
 -0ايٛضاط ١بني أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املعٓٝني
ْظاّ ضهاٜيب فٛز
باملكسزات َع ايتدزٜب ٚبني َسنص ايتعًِٝ
بٝصْظ SkyPe
اإليهرت ٢ْٚبادتاَع١
Four Business
َفعً ١يًطالب ايٛافد -3 ٜٔإعداد اضتٝد ٜٛيبح احملاضسات
يبح املكسزات بايفٝدٜٛ
video
streaming

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

ضبتُرب
0219

 -4إعداد ايًٛدطتٝات ايالشَ١يتجبٝت ايٓظاّ ٚجتسبت٘
ٚختضٝط ضعَٓ ١اضب َٔ ١غبه ١اإلْرتْت

0–0–3–8

تفع ٌٝقٓا٠
ايٛٝتٛٝب you
 tubeايتعً١ُٝٝ
ٚاحملاضسات املضٛز٠

ضبتُرب
0202

-1 1 – 3 – 3 – 8
تطبٝل ْظِ ايتعًِ -0
عرب املٛبا-3 Mobile ٌٜ
 E-learningنأسد
اضرتاتٝذٝات ايتعًِ -4
غري ايتكًٝدٟ

سضس تطبٝكات ايتعًِ عرب املٛباٌٜ
شتاطب ١ادتاَع ١يػسا ٤ايتطبٝكات ايالشَ١
تدزٜب أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عً ٢نٝف١ٝ
إعداد املٛاد ايتعًٚ ١ُٝٝزفعٗا عً ٢ايتطبٝكات
تدزٜب ايطالب عً ٢نٝف ١ٝاضتكباٍ احملاضسات
ٚاملٛاد ايتعً ١ُٝٝعرب املٛباٌٜ

ضبتُرب
0219

0–3–3–8

 -1عدد َ 5كسزات
دٜطُرب
َفعً ١ضٜٓٛات يًطالب
0200
ايٛافد ٜٔبايهً١ٝ

 -5إْػا ٤قاعات تعً ١ُٝٝإضاف ١ٝيف ايهً١ٝ

 -1تفع ٌٝقٓا ٠ايٛٝتٛٝب ارتاص ١بهً١ٝ
اذتكٛم
 -0تضٜٛس ستاضسات ألعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
يف ايهً١ٝ

تفعْ ٌٝظاّ ايبٛاب١
اإليهرت ١ْٝٚملضادز
املعسفٚ ١ايعًُ١ٝ
ايتعً١ُٝٝ

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

 -1تطٜٛس ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًهً ١ٝيتفعٌٝ
ْظاّ زفع احملاضسات ٚبٓٛى األض١ً٦
 -0تدزٜب ايطالب ٚأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
عً ٢تفع ٌٝايٓظاّ

 -1قضٛز نفا٠٤
ايػبهات
ايسقُ ١ٝخاص١
ٚإٔ ايٓظاّ
حيتاز يطسع١
عاي ١ٝيًبح
بايضٛت ٚايضٛز٠

 َسنص ايتعًِٝٚايتعًِ اإليهرت٢ْٚ
 ٚسد ٠ادتٛد٠بايهً١ٝ
 َهتب زعا١ٜايٛافدٜٔ
 ٚسدْ ٠ظِاملعًَٛاتMIS

 -1قٓا ٠تعً ١ُٝٝخاص١
 -1قضٛز تعإٚ
دٜطُرب بايهً ١ٝعًٗٝا
أعضا١٦ٖٝ ٤
َضٛز٠
 0200ستاضسات
ايتدزٜظ
دتُٝع األقطاّ
 -1تٛافس ايتطبٝكات
ايالشَ ١يـ Mobile

ضبتُرب
0218

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

دٜطُرب E-learning

0200

 -0نٛادز َدزبَٔ ١
ايهً ١ٝعً ٢اضتدداّ
ٚتفع ٌٝتطبٝكات
ايتعًِ عرب املٛباٌٜ

 -1قٓا ٠تعً ١ُٝٝخاص١
دٜطُرب بايهً ١ٝعًٗٝا
 0219ستاضسات َضٛز٠
دتُٝع األقطاّ

 َسنص ايتعًِٝاإليهرت٢ْٚ

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا
 -3املدٜس ايتٓفٝر ٟيػبه١
املعًَٛات بادتاَع١
َ -4دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٝا
ٚ-3ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايطالب
َ -4دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠

 -5املدٜس ايتٓفٝر ٟيػبه١
املعًَٛات بادتاَع١

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

42

02

َ -6دٜس َسنص ايتعًِٝ
اإليهرت٢ْٚ

 -1ضعف ايػبه١
ايسقُٜ ١ٝؤثس
ضًبا عً ٢نفا٠٤
ٚفاعًْ ١ٝظاّ
ايتعًِ عرب
املٛباٌٜ
َ -0كا ١َٚايتػٝري

 َسنص ايتعًِاإليهرت٢ْٚ
بادتاَع١
 َسنص ادتٛد٠بايهً١ٝ

 -1قضٛز تعإٚ
أعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ

 َسنص ايتعًِاإليهرت٢ْٚ
 َسنص ادتٛد٠بايهً١ٝ

ٚ -1ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٝا
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايطالب

َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠

 -4املدٜس ايتٓفٝر ٟيػبه١
املعًَٛات بادتاَع١
َ -5دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٝا
ٚ -3ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايطالب
َ-4دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠

 -5املدٜس ايتٓفٝر ٟيػبه١
املعًَٛات بادتاَع١
َ -6دٜس َسنص تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بايهً١ٝ

15

15

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف الرابع

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

1–4–8
اضتهُاٍ َٝهٓ١
َهتب ١ايهً١ٝ

1–1–4–8
َٝهَٓ ١هتب ١ايهً١ٝ

األْػطـــــــ١

 -1تهٜٛد مجٝع املطبٛعات بايبازنٛد
َٝ -0هٓ ١تسدد ايطالب عً ٢املهتب١
َٝ -3هٓ ١عًُ ١ٝاإلضتعازٚ ٠ايبشح عٔ ايهتب

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

ضبتُرب
0218

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

 -1تهٜٛد مجٝع ستتٜٛات
َهتب ١ايهًٚ ١ٝازغفتٗا
دٜطُرب
إيهرتْٝٚا
0200
 -0تكازٜس تسدد ايطالب
عً ٢عًُٝات اإلضتعاز٠

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1قضٛز املتابع١
ٚايتكِٜٛ

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات
 -أَني املهتب١

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
ٚ -3ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
ايطالب
َ -4دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
 -5املدٜس ايتٓفٝرٟ
يًُعًَٛات املسنص١ٜ
َ -6دٜس ٚسدIT ٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

02

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف اخلامس

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

1–5–8
زفع نفا٠٤
َعاٌَ ايتدزٜب
بإداز ٠ايهً١ٝ

1–1–5–8
حتدٜح ٚزفع نفا٠٤
َعاٌَ ايتدزٜب بإداز٠
ايهً١ٝ

األْػطـــــــ١

-1
-0
-3
-4

حتدٜد اإلستٝادات ايتدزٜب١ٝ
حتدٜد َٛاصفات األدٗص ٠املطًٛب١
شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري األدٗص٠
ٚاضتالَٗا
ايرتنٝب ٚايتػػٚ ٌٝايضٝاْ١

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

ضبتُرب
0218

0–5–8

اإلزتكا ٤مبٗازات
املٛظفني بإداز٠
ايهً ١ٝيف زتاٍ
تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات
باإلضتعاْ١
بادتاَع١

1–0–5–8
تدزٜب اإلدازٜني
بايهً ١ٝعً ٢أضتدداّ
ٚتٛظٝف تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بإدازاتِٗ

 -21إعداد خط ١تدزٜب يًُٛظفني ٚفكا
يإلستٝادات
 -20اإلعالٕ ٚايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝايتدزٜب
ٚايرباَر ايتدزٜب ١ٝاملٓافط ١بني
طالبٚ ٞزش ايعٌُ ٚاملطبٛعات َٛٚقع
ايهً١ٝ

ضبتُرب
0218

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

 -1تػػ ٌٝاملعاٌَ
دٜطُرب
ادتدٜد٠
0200
َ -0عاٌَ زتٗص ٠فعاي١

ٚ -1دٛد خط ١تدزٜب
َعتُد٠
 -0تدزٜب ْطبَٔ %12 ١
دٜطُرب
ايعاًَني ضٜٓٛا بايتٛافل
0200
بني ادتاَعٚ ١ايهً١ٝ
 -3تكازٜس َتابع ١ايعاًَني
بإدازاتِٗ

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1عدّ تٛافس
ايتُ ٌٜٛايالشّ

 -1ضعف نفا٠٤
غبه ١املعًَٛات
ايسقُ ١ٝبايهً١ٝ
 -0ضعف اقباٍ
ايعاًَني عً٢
بساَر ايتدزٜب

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

 إداز ٠املػرتٜاتبايهً١ٝ
 َسنص ايتدزٜبعً ٢تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بادتاَع١
ٚ -سدit ٠

 -1عُٝد ايهً١ٝ
 -0املدٜس ايتٓفٝرٟ
يٛسد ٠املعًَٛات
َ -3دٜس ٚسد ٠إداز٠
املػرتٜات بادتاَع١
َ -4دٜس ٚسد٠
املػرتٜات بايهً١ٝ
َ -5دٜس ٚسدIT ٠

 َسنص ايتدزٜبعً ٢تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات
 ٚسد ٠ايتدزٜببايه١ٝ
ٚ -سدIT ٠

3–5–8

اإلزتكا ٤مبٗازات
ايطاد ٠أعضا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ
بايهً ١ٝيف
اجملاالت
اذتدٜج١
ٚتهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات

1–3–5–8
اإلزتكا ٤مبٗازات
ايطاد ٠أعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ بابهً ١ٝيف
زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات

 -1إعداد خط ١تدزٜب غٗسٚ ١ٜضٓ١ٜٛ
 -0اإلعالٕ ٚايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝايتدزٜب ٚايرباَر
ايتدزٜب ١ٝاملتاس َٔ ١خالٍ ٚزش ايعٌُ
ٚاملطبٛعات َٛٚم ايهً١ٝ
 -3تٓفٝر دٚزات َتدضضَ ١ضٌ ( ايتشًٌٝ
اإلسضا – ٞ٥ايهٓرت ٍٚاإلنًرت) ٢ْٚ
باإلضتعاْ ١بادتاَع١

ضبتُرب
0218

ٚ -1دٛد خط ١تدزٜب١ٝ
دٜطُرب غٗس١ٜ
 -0 0200تدزٜب ْطب %5 ١ضٜٓٛا
َٔ ٖ ١٦ٝايتدزٜظ

 -1عدّ ٚدٛد
َعاٌَ ساضبات
زتٗص ٠يف ايهً١ٝ
 -0قضٛز نفا٠٤
ايػبه ١ايسقُ١ٝ
بايهً١ٝ

 َسنص ايتدزٜبعً ٢تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بادتاَع١
 ٚسد ٠ايتدزٜببايه١ٝ
ٚ -سدIT ٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

112

ٚ -1ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -0دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -3دٜس َسنص
ايتدزٜب بادتاَع١

52

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
 -4املدٜس ايتٓفٝر٣
يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
َ -5دٜس َسنص
ايتدزٜب
ٚ -6سد ٠ايتدزٜب
بايهً١ٝ

62

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

املػسٚع  /املبادز٠

4–5–8
اإلزتكا٤
مبٗازات
ايطالب
بايهً ١ٝيف
زتاٍ
تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات

املطتٗدف

1–4–5–8

اإلزتكا ٤مبٗازات
ايطالب بايهً ١ٝيف
زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات

األْػطـــــــ١

 -1إعداد خط ١تدزٜب١ٝ
 -0اإلعالٕ ٚايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝايتدزٜب بايرباَر
ايتدزٜب ١ٝاملٓافط٘ يًطالب ٚذيو َٔ خالٍ
ٚزش ايعٌُ ٚاملطٛبٛعٗات َٛٚاقع ايهً١ٝ

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

ْٛفُرب
0217

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

ٚ -1دٛد خط ١تدزٜب
َعتُد٠
دٜطُرب
 -0تٓفٝر ( )12دٚزات
0200
ضٓ١ٜٛ
 -3تكَ ِٝٝسدٚد ايتدزٜظ

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1عدّ ٚدٛد
َعاٌَ ساضبات
زتٗص ٠يف ايهً١ٝ
 -0قضٛز نفا٠٤
ايػبه ١ايسقُ١ٝ
بايهً١ٝ

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

 َسنص ايتدزٜبعً ٢تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات بادتاَع١
بايتعاَ ٕٚع َسنص
ايتدزٜب بايهً١ٝ
 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

ٚ -1ن ٌٝايهً١ٝ
يًدزاضات ايعًٝا
َ -0دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -3دٜس َسنص
ايتدزٜب بايهً١ٝ

62

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

جامعة بنها
كلية الحقوق

اهلدف السادس

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

1–6–8
اضتهُاٍ َٝهٓ١
إداز ٠غٕٛ٦
ايطالب
بايهً١ٝ

1–1–6–8
اضتهُاٍ َٝهٓ ١إداز٠
غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ

0–6–8
اضتهُاٍ َٝهٓ١
ايهٓرتٚالت
بايهً١ٝ

1- 0–6–8
َٝهٓ ١ايهٓرتٚالت
يًُسسً ١األٚىل
ٚايدزاضات ايعًٝا
بايهً١ٝ

3–6–8
َٝهٓ١
ايدزاضات
ايعًٝا

1–3–6–8
َٝهٓ ١إداز ٠ايدزاضات
ايعًٝا بايهً١ٝ

األْػطـــــــ١

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

 -1تدزٜب َٛظف ٢غ ٕٛ٦ايطالب
( َٛظفني نٌ فسق ١دزاضٝا )
عً ٢تطبٝل غ ٕٛ٦ايطالب (
أسد تطبٝكات أْفَٛاتو )
َ -0تابع ١عًُٝات ايتػػٌٝ
بػهٌ دٚز٣

ْٛفُرب
0217

 -1تدزٜب اعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ عً ٢تطبٝل
ايهٓرتٚالت املُٝهٓ١
َ -0تابع ١عًُٝات ايتػػٌٝ
بػهٌ دٚز٣

ضبتُرب
0218

 -1تدزٜب َٛظف ٢غٕٛ٦
ايدزاضات ايعًٝا عً ٢تطبٝل
ايدزاضات ايعًٝا ( أسد
تطبٝكات اْفَٛاتٝو )
َ -0تابع ١عًُٝات ايتػػٌٝ
بػهٌ دٚز٣

ْٛفُرب
0217

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

 -1اضتدساز تكازٜس تٛشٜع
ايطالب جملُٛعات َٔ ايٓظاّ
 -0اضتدساز تكازٜس بٝإ
اذتاي ١يًطالب
 -3طباع ١بطاق ١حتكٝل
دٜطُرب ايػدض ١ٝيًطالب
 -4 0219اضتدساز تكازٜس ازقاّ
ادتًٛع
 -5اضتدساز تكازٜس ادتداٍٚ
ايدزاض١ٝ
 -6اضتدساز تكازٜس إسضا١ٝ٥
يدعِ ٚاختاذ ايكساز
 -1اضتكساز ايٓتا٥ر َٔ
ايتطبٝل
دٜطُرب  -0إعالٕ ايٓتا٥ر عً ٢املٛقع
 0200اإليهرت ٢ْٚيًهً١ٝ
 -3ازضاٍ ْتا٥ر ايطالب َٔ
خالٍ ايربٜد اإليهرت٢ْٚ

دٜطُرب
0200

 -1اضتدساز تكازٜس بٝإ اذتاي١
يًطالب
 -0طباع ١بطاق ١حتكٝل ايػدض١ٝ
يًطايب
 -3اضتدساز تكازٜس أزقاّ ادتًٛع
 -4اضتدساز تكازٜس َٓح ايطالب
يًدزدات ايعًُ١ٝ
 -5اضتدساز تكازٜس اسضا ١ٝ٥يدعِ
ٚإختاذ ايكساز

شتاطس
ايتٓفٝر

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

 ٚسد ٠املػسٚعات -1عدّ ٚدٛد
َطا ١ً٥أ ٚستاضبٚ ١ايتطٜٛس بايهً١ٝ
 -0قضٛز املتابع - ١إداز ٠غٕٛ٦
ٚايتكِٜٛ
ايطالب بايهً١ٝ

 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝا -1عدّ َطا ١ً٥أ ٚاملعًَٛات بادتاَع١
ٚايهً١ٝ
ستاضب١
 -0قضٛز املتابعٚ - ١سدْ ٠ظِ
ٚايتكِٜٛ
املعًَٛات اإلداز١ٜ
ايتػٝري
َكا١َٚ
-3
بايهً١ٝ
 ٚسد ٠ادتٛد٠ ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بايهً١ٝ
 -1عدّ ٚدٛد
ستاضب ١أَ ٚطاٚ - ١ً٥سد ٠ايتدزٜب
 -0قضٛز املتابعٚ - ١سدْ ٠ظِ
ٚايتكِٜٛ
ْ -3كط املٛازد
املاي١ٝ

املعًَٛات اإلداز١ٜ
بايهً١ٝ

 إداز ٠املػرتٜاتبايهً١ٝ

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
ايطالب
َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
بايهً١ٝ
َ -4دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -5دٜس إداز ٠غ ٕٛ٦ايتعًِٝ
ٚايطالب بادتاَعٚ ١ايهً١ٝ
َ -6دٜس ٚسدIT ٠

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

72

 -1عُٝد ايهً١ٝ

ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايطالب
ٚ -3ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٞ
َ -4دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
 -5املدٜس ايتٓفٝر ٣يًُعًَٛات
َ -6دٜس َػسٚع ْظِ املعًَٛات
اإلداز ١ٜبادتاَع١
ٚ -7سدIT ٠

82

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ

ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
 -4املدٜس ايتٓفٝر ٣يًُعًَٛات
َ -5دٜس ٚسدَ ٠ػسٚعات
ايتطٜٛس بادتاَعٚ ١ايهً١ٝ

َ -6دٜس ٚسدIT ٠
َ -7دٜس ٚسد ٠ايتدزٜب

72

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

األْػطـــــــ١

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

4–6–8
َٝهٓ ١إداز٠
غٕٛ٦
ايتدزٜظ
ٚايعالقات
ايجكاف١ٝ

1–4–6–8
َٝهٓ ١إداز ٠غٕٛ٦
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ
ٚايعالقات ايجكاف١ٝ
بايهً١ٝ

 -1تدزٜب َٛظف ٢غ ٕٛ٦أعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٚايعالقات ايجكاف١ٝ
بايهً ١ٝعً ٢ايتطبٝل ( أسد
تطبٝكات اْفَٛاتٝو )
َ -0تابع ١عًُٝات ايتػػ ٌٝبػهٌ
دٚز٣

ْٛفُرب
0217

5–6–8
َٝهٓ ١غٕٛ٦
ايعاًَني
ٚاإلضتشكاقات

1–5–6–8
َٝهٓ ١إداز ٠غٕٛ٦
ايعاًَني ٚاإلضتشكاقات
بايهً ١ٝبإضتدداّ
تطبٝل ايفازٚم

 -1تدزٜب َٛظف ٢غ ٕٛ٦ايعاًَني
ٚاإلضتشكاقات عً ٢تطبٝل ايفازٚم
َ -0تابع ١عًُٝات ايتػػ ٌٝبػهٌ
دٚز٣

ْٛفُرب
0217

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

 -1اضتدساز تكازٜس بٝإ
اذتاي ١ألعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ
 -0طباع ١بطاق ١حتكٝل
ايػدض ١ٝيعض١٦ٖٝ ٛ
ايتدزٜظ
دٜطُرب
 -3اضتدساز تكازٜس تدزز
0200
ٚظٝف ٢ألعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ
 -4اضتدساز تكازٜس املٓح
ٚايبعٛخ ايعًُ١ٝ
 -5اضتدساز تكازٜس اسضا١ٝ٥
يدعِ ٚاختاذ ايكساز
 -1اضتدساز تكازٜس بٝإ
ايًشاي ١يًُٛظفني
 -0اضتدساز تكازٜس إخال٤
طسف
دٜطُرب  -3طباع ١بطاق ١حتكٝل
 0200ايػدض ١ٝيًُٛظفني
 -4طباع ١اضتُاز ٠صسف
املستبات
 -5اضتدساز تكازٜس اسضا١ٝ٥
يدعِ ٚاختاذ ايكساز

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بايهً١ٝ
 -1عدّ ٚدٛد
َطا ١ً٥أ ٚستاضبٚ - ١سد ٠ايتدزٜب
 -0قضٛز املتابعٚ - ١سدْ ٠ظِ
ٚايتكِٜٛ
املعًَٛات اإلداز١ٜ
ْ -3كط ايتُ ٌٜٛبايهً١ٝ
ايالشّ
 إداز ٠املػرتٜاتبايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا
َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -4دٜس ٚسدَ ٠ػسٚعات
ايتطٜٛس بايهً١ٝ
َ -5دٜس َػسٚع ْظِ
املعًَٛات اإلداز ١ٜبايهً١ٝ

15

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

 َدٜس إداز ٠غٕٛ٦ايعاًَني
ٚاإلضتشكاقات
بايهً١ٝ
 ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝااملعًَٛات بايهً١ٝ
 إداز ٠غٕٛ٦ايعاًَني
 إداز٠اإلضتشكاقات

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -0دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
 -3أَني عاّ ادتاَع١
َ -4دٜس ٚسد ٠املػسٚعات
ٚايتطٜٛس بايهً١ٝ
َ -5دٜس َػسٚع ْظِ
املعًَٛات اإلداز ١ٜبايهً١ٝ
َ -6دٜس غ ٕٛ٦ايعاًَني
َ -7دٜس إداز ٠اإلضتشكاقات

02

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1عدّ ٚدٛد
َطا٤ي ١أٚ
ستاضب١
 -0قضٛز
احملاضب١
ٚايتكِٜٛ
ْ -3كط ايتٌُٜٛ

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

املػسٚع  /املبادز٠

املطتٗدف

6–6–8
تطبٝل االزغف١
اإليهرت ١ْٝٚيف
مجٝع إدازات
ايهً١ٝ

1–6–6–8
ْظاّ فعاٍ يألزغف١
اإليهرت١ْٚ

األْػطـــــــ١

فرت ٠ايتٓفٝر
إىل
َٔ

 -1تدزٜب مجٝع اإلدازات عً ٢تطبٝل
ْظاّ االزغف ١اإليهرت١ْٝٚ

ضبتُرب
0202

7–6–8
اضتدداّ
بسْاَر
يإلتضاالت
اإلداز١ٜ

1–7–6–8
ْظاّ فعاٍ يإلتضاالت
اإلداز١ٜ

 -1شتاطب ١ادتاَع ١يتٛفري ايربْاَر
 -0اضتضاف ١ايربْاَر عً ٢ضريفس ايهً١ٝ
 -3تدزٜب مجٝع اإلدازات عً ٢تطبٝل
اإلتضاالت اإلداز١ٜ

ضبتُرب
0202

8–6–8
َٝهَٓ ١سنص
ٚٚسد ٠ضُإ
ادتٛد ٠بايهً١ٝ

1–8–6–8
َٝهَٓ ١سنص ضُإ
ادتٛد ٠بايهً١ٝ

خط ١ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝايربْاَر
َٝهٓٚ ١سد ٠ادتٛد٠
تدزٜب املطتفٝد َٔ ٜٔقٝادات
انادمي ١٦ٖٝٚ ١ٝايتدزٜظ عً٢
إضتدداّ ايتطبٝل
َتابع ١تفع ٌٝايتطبٝل

ْٛفُرب
0217

-1
-0
-3
-4

ادتٗات املطٛ٦ي١
عٔ ايتٓفٝر

ادتٗات املػسف ١عً٢
ايتٓفٝر

َؤغسات االدا٤
 ٚايتٓفٝر

شتاطس
ايتٓفٝر

 -1تٓفٝر ايتطبٝل
 -0إْػا ٤سطاب يًُٛظفني
دٜطُرب
عً ٢ايٓظاّ
0200
 -3تكازٜس اضتدعا٤
ايٛثا٥ل املازغف١

ال ٜٛدد

 َدٜس ٚسد٠ادتٛد٠
 أَني ايهً١ٝ َدٜس ْظِاملعًَٛات اإلداز١ٜ
بايهً١ٝ

 -1عُٝد ايهً١ٝ
 -0أَني عاّ ادتاَع١
َ -3دٜس إدازْ ٠ظِ
املعًَٛات بايهً١ٝ

 -1اْػا ٤سطاب يًُٛظفني
عً ٢ايٓظاّ
دٜطُرب
 -0تبادٍ ايسضاٌ٥
0200
ٚاملعًَٛات ايسمس ١ٝعً٢
ايٓظاّ

 -1عدّ ٚدٛد
قسازات إداز١ٜ
ًَصَ ١يػطتدداّ
ايتطبٝل

 أَني ايهً١ٝ َدٜس ْظِاملعًَٛات اإلداز١ٜ
بايهً١ٝ

 -1اضتدساز تكازٜس
تٛصٝف ٚتكازٜس ايرباَر
دٜطُرب
 -1قضٛز املتابع١
ايدزاض١ٝ
ٚايتكِٜٛ
0200
 -0اضتدساز تكازٜس خطط
ايتشطني

 ٚسد ٠ادتٛد٠ٚايتك ِٜٛبايهً١ٝ
 َسنص غبه١املعًَٛات

 -1عُٝد ايهً١ٝ
َ -0دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
بايهً١ٝ
 -3األَني ايعاّ يًذاَع١
 -4املدٜس ايتٓفٝر٣
يًُعًَٛات
َ -5دٜس َسنص
املعًَٛات بايهً١ٝ
 -1عُٝد ايهً١ٝ
ٚ -0ن ٌٝايهً ١ٝيػٕٛ٦
ايطالب
َ -3دٜس ٚسد ٠ادتٛد٠
َ -4دٜس َسنص ْظِ
املعًَٛات بادتاَع١
ٚايهً١ٝ

املٝصاْ١ٝ
ايتهًف١
املضدز
باآلالف

05
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05

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

َٛاشْ١
ايهً١ٝ
+
املٛازد
ايرات١ٝ
يًهً١ٝ

