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 اإلصدار الثاني  7177 – 7102لكلية التربية  والتنفيذية    ملخص الخطة االستراتيجية
اإلصدار الثاني حيث  7177 – 7102اٌصدار الثاني متوافقة مع خطة الجامعة  7177 – 7102تم إعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية 

 اشتملت على بعدين:

 .: الخطة االستراتيجية للكليةالبعد األول

 .: الخطة التنفيذية لهابعدالثانيلا

 على العناصر التالية: ( الخطة االستراتيجية البعد األول ) اشتمل

فريق إعداد الخطة  إدارة الخطة اإلستراتيجية )فرق وحدة التخطيط االستراتيجي، كلمة اسم الوثيقة، إعتماد الوثيقة، شكر وتقدير،  .1

فرق المراجعة للخطة) الداخلية  -الفريق التنفيذى واإلدارى للخطة  -مجلس إدارة الوحدة  -الهيكل التنظيمى للوحدة  -اإلستراتيجية 

 فرق متابعة تنفيذ الخطة . -والخارجية (

عدد الطالب في  - عدد الطالب في مرحلتي الليسانس والبكالريوس -لبرامج  األقسام العلمية وا –بيانات أساسية عن الكلية )نشأتها  .7

 البنية التحتية(. –المراكز والوحدات ذات الطابع  –بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين  –الدراسات العليا 

 للكلية.التنظيمى الهيكل  .3

الوحات األخرى الموجودة  –المراكز ذات الطابع الخاص  –المتخرجين  –السمات المميزة للكلية ) نشاط أعضاء هيئة التدريس  .4

 برامج ومشروعات وانشطة التطوير (.  -التعاون الدولى  -بالكلية 

 الوضع التنافسي للكلية.  .5

 .تعديل الخطة اإلستراتيجية للكليةمبررات  .6
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 والمستفيدين من خدمات الكلية.أصحاب المصلحة  .2

 -اإلفتراضات األساسية للخطة  -) فلسفة الكلية" منهجية اعداد الخطة" وتشمل اإلطار الفكرى المنهجى إلعداد الخطة اإلستراتيجية  .8

ولويات الكلية أ -المبادئ التربوية فى بناء الخطة  -المالمح األساسية للخطة  -المرجعيات األساسية للخطة  -منهجية إعداد الخطة 

 إدارة مخاطر تنفيذ الخطة ( .  -مصادر تمويل العملية التعليمية والبحثية والخدمية فى الكلية  -خالل فترة إعداد الخطة

 مرحلة متابعة تنقيذ الخطة ( . -مرحلة المراجعة والتقويم  -مرحلة التنفيذ -مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية )  مرحلة اإلعداد  .9

معيار الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة  07وفق تحليل البيئة الداخلية للكلية "القوة والضعف  -بيئي للكلية ) مفهومه التحليل ال .01

 .تحليل البيئة الخارجية للكلية " الفرص والتهديدات "  - التعليم 

) المعيار ، المؤشر ، الوضع الحالى ، تحليل الفجوة " األداء الفعلى مقابل معايير الجودة " –المنهجية المستخدمة فى تحليل الفجوة   .00

 . الوضع المأمول ، الفجوة (

 تحديد األوزان النسبية للنقاط األساسية في التحليل الرباعي. .07

 سيناريوهات الخطة في ضوء نتائج التحليل البيئي وتحليل الفجوة. .03

 .ذ الخطةآلية متابعة وتقييم  تنفي .04

تربوية التعليمية والخدمات في الجامعة بنها أن تكون رائدة  تأمل كلية التربية ) رؤية الكلية رؤية الكلية ورسالتها .05

 ( محلــــياً وإقليــــــمياً  يتمتع بأعلى مستويات الجودة متميزإلعداد متخرج  مجتمعيةالبحثية والو

المعارف والمهارات واالتجاهات  في متميزمعلم   بإعداد وتأهيلتلتزم كلية التربية جامعة بنها  رسالة الكلية  –

وتنمية البيئة وفقا  ، يسهم فى التنمية المستدامة للمجتمع بحث علمي متميز وتقديمالتربية،  الحديثة في

 (.الجودة المنشودة لمعايير

 .السياسات والقيم الحاكمة للعمل فى الكلية   .06



486 
 

 .ألهداف اإلستراتيجية فى الكليةوا الغاياتملخص   .02

 األهداف االستراتيجية الغايات

طالب ومتخرجون متميزون 
وقادرون عمى المنافسة 

 واالبتكار

 

 تطوير سياسات ونظم القبول. .1
 تقديم برامج تعميمية متميزة ومتطورة تواكب مستجدات واحتياجات سوق العمل. .2
 التعميم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العممىتحديث مستمر الستراتيجيات  .3
 توفير بيئة محفزة لالبتكار واالختراع  وريادة  األعمال. .4
 تقديم خدمات تعميمية وأنشطة طالبية ورعاية متميزة تحقق رضا الطالب .5
 توظيف.إنشاء مراكز لتنمية وتعزيز الميارات التطبيقية والتدريب لمطالب والمتخرجون فى أماكن ال .6

االرتقاء بمنظومة الدراسات 
العميا وبجودة وأخالقيات البحث 

 العممي واالبتكار

 

 

 تقديم برامج دراسات عميا  متميزة ومتطورة تتفق واحتياجات خطط التنمية المستدامة لممجتمع. .1
 تحديث مستمر الستراتيجيات التعمم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العممي. .2
 فعااًل لمبحث العممي في تنفيذ الخطط البحثية عمى المستوى القومي.اسياما  .3
 توفير بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة لمبحث العممي واالبتكار . .4
 رفع الطاقة االنتاجية البحثية بمستوى جودة مالئم وحفز البحث العممي والنشر الدولي. .5
 الفكرية فى الكمية .تفعيل لجان أخالقيات البحث العممي وحماية حقوق الممكية  .6
 جودة وتميز الدراسات العميا والبحث العممي. .7
 دعم وتطوير اصدار المجالت العممية لمجامعة وكمياتيا ورقيا والكترونيا. .8
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 األهداف االستراتيجية الغايات

 كسب ثقة المجتمع

 

 

 تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق رضا األطراف المستفيدة. .1
 فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والتنمية.توظيف التعميم والبحوث العممية ونقل التكنولوجيا  .2
 تحقيق التكامل والمشاركة بين كمية التربية والمجتمع إلسيام فى التنمية. .3

ضمان جودة األداء المؤسسى 
والتطوير المستمر والتنمية 
 المستدامة لمموارد البشرية

 

 حوكمة األداء المؤسسى. .1
 تنمية مستدامة لميارات وقدرات الموارد البشرية.  .2
 اإلصالح الييكمى واإلدارى.  .3
 دعم إدارات الجودة والتطوير والمتابعة العتماد الكمية وبرامجيا التعميمية .4

 تنمية الموارد المالية فى الكمية
 تدعيم وتنويع مصادر تمويل العممية التعميمية والبحثية.  .1
 االستخدام األمثل لمموارد المالية بما يحقق رسالة وأىداف الكمية.  .2
 تشجيع الجيود الذاتية لدعم وتطوير العممية التعميمية والبحثية والخدمية .   .3

 استكمال مباني كمية التربية والتوسعات الخاصة بيا وفقا لمخطط البنية التحتية لمجامعة. .1 زيادة القدرة االستيعابية لمكمية
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 األهداف االستراتيجية الغايات

 تحسين نظم االتصاالت والمعمومات في مجال إدارة التعميم وعمميات التعميم والتعمم والبحث العممي. .2
 إنشاء كميات تطبيقية حديثة بفرع الجامعة فى مدينة العبور .3

 تعزيز المكانة اإلقميمية لمكمية

 

 وضع استراتيجية لتدويل التعميم والتنوع والقدرة عمى االنتقال بو عبر الحدود .1
 تشجيع تبادل أعضاء ىيئة التدريس فى كمية التربية مع الجامعات اإلقميمية والدولية . .2

 كمية رقمية

 الكمية. وأقسام ادارات بين المعمومات تكنولوجيا الستخدام متكاممة اتصاالت بيئة توفير .1
 عالمية. بمواصفات الكترونية بوابة .2
 الكمية. في اإللكتروني التعمم تطوير .3
 الكمية. في التدريس ىيئة ألعضاء الرقمي المحتوى بمنظومة االرتقاء .4
 المعمومات. تكنولوجيا مجال في البشرية الموارد قدرات تنمية .5
 الكمية. بإدارات العمل ميكنة .6

 

 على العناصر التالية: التنفيذية (الخطة  البعد الثانى ) اشتملوقد 

 مسمى الغاية. -0
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 األهداف االستراتيجية لكل غاية. -7

 المشاريع / المبادرات لكل هدف. -3

 المستهدفات لكل مشروع/ مبادرة. -4

 األنشطة لكل مستهدف. -5

 اإلطار الزمني. -6

 مؤشرات اإلنجاز. -2

 مخاطر التنفيذ. -8

 تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. -9

 تحديد الجهات المشرفة على التنفيذ. -01

 الميزانية) التكلفة ، والمصدر( -00

 وفيما يلى ملخص للخطة التنفيذية: 

عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

الغايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -1
األولةةةةةةةةةةةةةةةى  
طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب 
ومتخرجةةةةون  

 تطوير سياسات ونظم القبول  1-1
 
 

تطووووووير نظوووووم قبوووووول -1-1-1
 وتوزيع وتحويل الطالب

 

الطوووووالب واضوووووحة نظوووووم قبوووووول -1-1-1 -1
ومعمنة، بما يتفق موع المووائو والقووانين ومنفوذة 

 الكترونيا
 66 أنشطة 6

لى -1-1-1-2  16 أنشطة 4سياسة تحويل الطالب من وا 
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

متميةةةةةةةةةةزون 
وقةةةةةةةةةةةادرون 
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
المنافسةةةةةةةةةةة 

 واالبتكار
 
 

 الكمية موثقة ومعمنة ومنفذة الكترونيا

تقديم برامج تعميمية متميزة ومتطورة  1-2
تواكووووووووب مسووووووووتجدات واحتياجووووووووات سووووووووووق 

 العممى العمل. لمواكبة التطور

تطوووووووووووووووير البوووووووووووووورامج  1-2-1
األكاديميووووة واسووووتحداث بوووورامج 

 جديدةغير تقميدية
 

بوورامج أكاديميووة محدثووة وموصووفة  1-2-1-1
طبقوووووًا لممعوووووايير المرجعيوووووة واحتياجوووووات سووووووق 

 العمل مع إعداد بعض مقرراتيا الكترونيا
 66 أنشطة 3

اسوووووتحداث بوووووورامج متميوووووزة طبقووووووًا  1-2-1-2
إعووداد بعووض لمتطمبووات سوووق العموول مووع 

 مقرراتيا الكترونيًا.
 266 أنشطة 9

خطووووووة مطووووووورة لمتابعووووووة وتقووووووويم  1-2-1-3
جوووودة البووورامج والمقوووررات وتحقيوووق مواصوووفات 
المتخوووورج المرتبطووووة بسوووووق العموووول فووووى ضوووووء 

 معايير الجودة

  أنشطة 4

تحوووووووووديث مسوووووووووتمر السوووووووووتراتيجيات  1-3
 التعميم وأساليب التدريب والتقويم

 العممىلمواكبة التطور 
 

قياس وتقوويم كفواءة  -1-3-1
العمميوووووووووووة التعميميوووووووووووة لمرحموووووووووووة 

 الميسانس والبكالوريوس

اسووووووووتراتيجيات واسوووووووواليب تعموووووووويم -1-3-1-1
 Mobilوتعمووم محدثووة مثوول مالووتعمم بالموبايوول

learning  وskype for business  
والمحاضوووووورة االلكترونيووووووة واسووووووتخدام الوسووووووائط 

 26 أنشطة 4
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 معتمدة ومعمنةالتفاعمية الفائقة ، ... وغيرىا( 
اسووتراتيجيات وأسوواليب توودريب 1-3-1-2

 محدثة، ومعتمدة ومعمنة
 16 أنشطة6

أسوووووواليب تقووووووويم تعمووووووم الطووووووالب -1-3-1-3
 -بنووووك األسوووئمة-محدثوووة مثلمممفوووات اإلنجووواز
 التقويم االلكتروني.. وغيرىا(

 16 أنشطة 6

تووووووووووووفير بيئوووووووووووة محفوووووووووووزة لالبتكوووووووووووار  1-4
 وريادة األعمالواالختراع 

 
إنشووووواء وحووووودة لتنميوووووة  1-4-1

وتطوووووووير ابووووووداعات وابتكووووووارات 
 الطالب وريادة األعمال

 

إنشوووواء وحوووودة التميووووز لرعايووووة  1-4-1-1
 166 أنشطة5 الموىوبين والمبتكرين فى الكمية

تقووووووديم خوووووودمات تعميميووووووة وأنشووووووطة   1-5
طالبيوووة ورعايوووة متميوووزة تحقوووق رضوووا 

 الطالب .
 

األكووووووووووواديمى الووووووووووودعم  1-5-1
لمطووووووالب،  ورعووووووايتيم وتفعيوووووول 

 األنشطة الطالبية
 

دعووم الطووالب أكاديميووًا ورعووايتيم  1-5-1-1
 156 أنشطة 6 وفقًا الحتياجاتيم

أنشوطة طالبيوة وخودمات تعميميوة  1-5-1-2
 266 أنشطة3 متميزة
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

إنشووووووووواء مراكوووووووووز لتنميوووووووووة وتعزيوووووووووز   1-6
الميووووووارات التطبيقيووووووة والتوووووودريب لمطووووووالب 

 والمتخرجون فى أماكن التوظيف

 
تأىيووووووووووووووول الطوووووووووووووووالب  1-6-1

والمتخوووووووووووووووووووووورجين بمشوووووووووووووووووووووواركة 
 المؤسسات المجتمعية

 

وحدة تأىيل ومتابعة  1 -1-6-1
المتخرجين الجدد وتدريب المتخرجين 
القدامى لتنمية وتعزيز الميارات التطبيقية 
 الالزمة لمتوظيف

 226 أنشطة 9

 مستيدف 12 مشاريع/مبادرات 6 أىداف 6
65 

 نشاط
26615 

 ألفا
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

الغايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الثانيةةةةةةةةةةةةةةةة  
االرتقةةةةةةةةةةةةةةاء 
بمنظومةةةةةةةةةةةة 
الدراسةةةةةةةةةةةات 
العميا وجودة 
وأخالقيةةةةةةةةات 
البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةث 

 العممي
 

تقووووووووديم بوووووووورامج دراسووووووووات عميووووووووا متميووووووووزة  2-1
خطووووط التنميووووة  احتياجوووواتمووووع  ومتطووووورة تتفووووق

ع                         لممجتموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتدامة 
             
                                       

تطووووووووووووير بووووووووووورامج 2-1-1
الدراسووووووووووووووووووووووووووات العميووووووووووووووووووووووووووا  
واسوووووتحداث بووووورامج جديووووودة 

 غير تقميدية.

إعووووداد معووووايير أكاديميووووة لمدراسووووات  -2-1-1
في ضووء المعوايير القياسوية لبورامج ARS العميا

لمدراسوووووات العميوووووا الوووووواردة مووووون الييئوووووة القوميوووووة 
 لضمان الجودة واالعتماد

5 
 أنشطة

56 

بوووورامج الدراسووووات العميووووا المطووووورة  2- 2-1-1
 في ضوء المعايير األكاديمية المتبناه

5 
 166 أنشطة

اسوووتحداث بووورامج  لمدراسوووات العميوووا 2-1-1-3
متميوووووزة داخووووول كووووول قسوووووم فوووووي ضووووووء المعوووووايير 

 بسوق العمل والمرتبطةالمتبناه 

6 
 أنشطة

56 

تطوووير الالئحووة الداخميووة لمدراسووات 2-1-1-4
 العميا في ضوء البرامج المطورة والمستحدثة

6 
 أنشطة

25 

تحووووووديث مسووووووتمر السووووووتراتيجيات الووووووتعمم  2-2
التطووووووور  لمواكبووووووة التوووووودريب والتقووووووويم وأسوووووواليب

                                      العممووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى
  

قيوووووووووووواس كفوووووووووووواءة  2-2-1
العمميوووة التعميميوووة والتقوووويم 

 لمرحمة الدراسات العميا
 

إقاموووووووة نظوووووووام داخموووووووي متكامووووووول  -2-2-1-1
 لقياس كفاءة العممية التعميمية لمدراسات العميا.

6 
 أنشطة

66 

إرساء قواعد اختيار أعضاء ىيئوة  2-2-1-2
 التدريس لمدراسات العميا واإلشراف العممي

 - نشاط1
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

إسووويامًا فعووواًل لمبحوووث العمموووي فوووى تنفيوووذ  3 -2
 الخطط البحثية عمى المستوى القومى

خطووووووووووووة بحثيووووووووووووة  2-3-1
عموووى مسوووتوى الكميوووة تتفوووق 
موووووووووووووع الخطوووووووووووووة البحثيوووووووووووووة 

 لمجامعة

وجوووود خطوووة بحثيوووة لمكميوووة معمنوووة  2-3-1-1
وموثقوووووة ومفعموووووة  وتتفوووووق موووووع الخطوووووو البحثيوووووو 

 لمجامعو

7 
 16 أنشطة

 166 8 رفع كفاءة العممية البحثية 2-3-1-2
تطبيووووووق نتووووووائج البحوووووووث العمميووووووة  2-3-1-3

 56 4 لخدمة العممية التعميمية  والمجتمع

توووووووفير بيئووووووة حاضوووووونة وداعمووووووة ومحفووووووزة  2-4
 لمبحث العممي واالبتكار

إنشوواء حاضوونات  2-4-1
 عممية وتكنولوجية

عقووود اتفاقوووات وبرتوكووووالت تعووواون   2-4-1-1
التربيوة المحميوة واإلقميميوة فوي مجوال مع كميات 

 البحوث التربوية

2 
 166 أنشطة

 الشراكة مع المؤسسات المجتمعية 2-4-1-2
5 

 166 أنشطة

تسوووووووويق البحووووووووث التربويوووووووة مووووووون  2-4-1-3
 خالل الحاضنات العممية والتكنولوجية

3 
 166 أنشطة

رفووووع الطاقووووة اإلنتاجيووووة البحثيووووة بمسووووتوى  2-5
 وحفز البحث العممي والنشر الدوليجودة مالئم 

عمووووووول صوووووووندوق  2-5-1
لحسوووووووواب دعووووووووم البحوووووووووث 

إنشووووووواء صوووووووندوق لحسووووووواب دعوووووووم  2-5-1-1
 البحوث العممية والنشر الدولي

3 
 166 أنشطة
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

العمميوووووووة والنشووووووور الووووووودولي 
 وحوافز لممتميزين

تشوووووجيع البحوووووث العمموووووي والنشووووور  2-5-1-2
 الدولى

 166 ا نشاط

 مركز التميز البحثيإنشاء ودعم  2-5-1-3
5 

 أنشطة
166 

تفعيوووول لجووووان أخالقيووووات البحووووث العممووووي  2-6
 وحماية حقوق الممكية الفكرية فى الكمية

تطبيوووق أخالقيوووات 2-6-1
البحووووووث العممووووووي والممكيووووووة 
الفكريووة عمووي مسووتوي كميووو 

 التربية

وجوووووود لجنوووووة ألخالقيوووووات البحوووووث  2-6-1-1
 العممي مفعمة فى الكمية

6 
 أنشطة

15 

وجود لجنة لحقوق الممكية الفكرية  2-6-1-2
 مفعمة فى الكمية

5 
 أنشطة

15 

جوووووودة وتميوووووز الدراسوووووات العميوووووا والبحوووووث  2-7
 العممي

بحووووووث تطبيقيوووووة  2-7-1
مشووووتركة مرتبطووووة بالتنميووووة 

 المستدامة

أولويات محددة لمبحث العممي فى  2-7-1-1
 الكمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع

 

4 
 أنشطة

56 

دراسووووووووة جووووووووودوى االسووووووووتفادة مووووووووون  2-7-1-2
األبحووووووواث التربويووووووووة موووووووون جانووووووووب المؤسسووووووووات 

 التعميمية  والخدمية الحكومية والخاصة

4 
 56 أنشطة

 25 4قاعووووووووودة بيانوووووووووات عووووووووون المعامووووووووول  1-2-7-2إنشووووووووووواء شوووووووووووبكة  2-7-2
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

معموماتيووووووة عوووووون المعاموووووول 
واألجيزة العممية فى الكمية 
وربطيووووووا بوحوووووودة المعاموووووول 
واألجيووووووووووزة العمميووووووووووة فووووووووووى 

 الجامعة

 أنشطة واألجيزة العمميو فى الكمية

انشوواء شووبكو اتصووال بووين األقسووام  2-7-2-2
العمميووة والمعاموول فووى الكميووة  والكميووات األخوورى 

 فى الجامعة

4 
 أنشطة

56 

دعوووم وتطووووير إصووودار المجوووالت العمميوووة  2-8
لكترونيا  لمجامعة وكمياتيا ورقيا وا 

العموووووووووووول عمووووووووووووى  2-8-1
إصووووووودار مجوووووووالت عمميوووووووة 

ومحكمووووة  ورقيوووا والكترونيووووا
 دوليا

الوصووووول بالمجمووووة العمميووووة لمكميووووة  2-8-1-1
 إلى مستوى إقميميي مناسب

8 
 166 أنشطة

 مستيدف 22 مشاريع/مبادرات 9 أىداف 8
162 
 نشاط

1356 
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األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  لغايةا
 التكمفة باأللف األنشطةعدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات االستراتيجية

الغايةة الثالثةة  كسةةب 
 ثقة المجتمع

تطووووووووووووووووير  3-1
خطوووووووط وبووووووورامج 
خدمووووة المجتمووووع 
لتحقيووووووووق رضووووووووا 
األطووووووووووووووووووووووووووووووووووراف 

 المستفيدة

3-1-1 
تطووووووير أنشوووووطة وبووووورامج وخطوووووط 
كميوووووووة التربيوووووووة لخدموووووووة المجتموووووووع 

 والتوعية بيا.
 
 

3-1-1-1 
خطوووووة لخدموووووة المجتموووووع وتنميوووووة البيئوووووة 

 ومفعمةالمحيطة معمنة وموثقة 
 

 156 أنشطة 4

رشوووووووادية  2- 3-1-1 قوافووووووول تربويوووووووة وا 
 166 أنشطة 6 وتثقيفية مفعمة لممجتمع المحيط

ورش عموووووووووووووووووووول ونوووووووووووووووووووودوات 3-1-1-3
وموووؤتمرات عووون المشوووكالت التوووي تواجوووو 

 المجتمع وكيفية حميا
 56 أنشطة 8

3-1-1-4 
 رابطة تربوية مجتمعية مفعمة

 
 166 أنشطة 7

توعيووووة دعائيووووة عوووون حممووووة  3-1-1-5
أنشطة خدمة المجتموع وتنميوة البيئوة فوي 

 كمية التربية
 166 أنشطة 8
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األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  لغايةا
 التكمفة باأللف األنشطةعدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات االستراتيجية

توظيوووووووووووف  3-2
التعميم والبحووث 
العمميوووووووووة ونقووووووووول 
التكنولوجيوووووووووووووووووووووووووا 
 لخدمة المجتمع

والبيئووة المحيطووة 
 والتنمية.

 

3-2-1 
تحفيوووز المشووواركة المجتمعيوووة فوووي 
العمميووة التعميميووة والبحثيووة لخدمووة 

 المجتمع

مركوووووووووووز مفعووووووووووول لتسوووووووووووويق  3-2-1-1
 األبحاث

 266 أنشطة 8

3-2-1-2 
تطوووووووووير منظومووووووووة التوووووووودريب الميوووووووووداني 
الكتساب الميوارات العمميوة لطوالب كميوة 

 التربية

 256 أنشطة 6

3-2-1-3 
عقوووود بوووورامج تدريبيووووة مفعمووووة  لمؤسسووووات 

 المجتمع ذات الصمة
 166 أنشطة 8

3-2-1-4 
وحوووودة استشووووارات فنيووووة متخصصووووة موووون  
أعضووووواء ىيئوووووة التووووودريس لتقوووووديم الووووودعم 

 الفني لممجتمع المحيط

 166 أنشطة 6
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األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  لغايةا
 التكمفة باأللف األنشطةعدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات االستراتيجية

تحقيووووووووووووووووق  3-3
التكامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول 
والمشووووواركة بوووووين 
كميوووووووووووة التربيوووووووووووة 
والمجتمووووووووووووووووووووووووووووووووع 
لإلسوووووووووويام فوووووووووووي 

 التنمية

3-3-1 
الشووووراكات واالتفاقووووات المجتمعيووووة 
وزيادة التمثيول بالمجوالس والمجوان 

 المختمفة في كمية التربية

3-3-1-1 
المجتمعيووووووووووة فووووووووووي مشوووووووووواركة األطووووووووووراف 

اجتماعوووووووات مجموووووووس الكميوووووووة وأنشوووووووطتيا 
 المختمفة ومشاركة الكمية في مجالسيم

 

 56 أنشطة 7

3-3-1-2 
شوووراكات جديووودة مفعموووة ودعوووم الشوووراكات 

 القائمة مع مؤسسات المجتمع المحيط
 

 أنشطة 5
166 

 

 1396 نشاًطا 67 مستيدًفا 11 مشاريع / مبادرات 3 أىداف 3 الغاية الثالثة
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األهداف  الغاية
التكمفة  عدد األنشطة المستهدفات المشاريع/ المبادرات االستراتيجية

 باأللف

الغايةةة الرابعةةة  ضةةمان 
جودة األداء المؤسسةى 
والتطةةةةةةةةوير المسةةةةةةةةتمر 

 والتنمية المستدامة

حوكموووووووووووووووووووووووووة  4-1
 األداء المؤسسى

معووووايير اختيووووار القيووووادات 4-1-1
 وقياس األداء لمكوادر البشرية.

معووووايير شووووفافة الختيووووار 4-1-1-1
 القيادات موثقة ومعمنة

 أنشطة 3
26 

مقووواييس شوووفافة لتقيوووويم  2- 4-1-1
 أداء الكوادر البشرية

 أنشطة 5

نظوووووووم شوووووووفافة لممسووووووواءلة  4-1-2
 والمحاسبية وآليات فعالة لممتابعة

 

نظوووووم شوووووفافة لممسووووواءلة  4-1-2-1
 16 أنشطة 5 والمحاسبية وآليات فعالة لممتابعة

 قياس الرضا الوظيفى 4-1-3
مقووووووووووووووووووووواييس شوووووووووووووووووووووفافة  4-1-3-1

وموضووووعية لقيووواس الرضوووا الووووظيفى 
 لمكوادر البشرية فى الكمية

 16 أنشطة 5

تنميوووووووووووووووووووووووووووووووووة  4-2
مسووووتدامة لميووووارات 
وقوووووووووودرات الموووووووووووارد 

 البشرية

بووووووورامج تدريبيوووووووة لتنميوووووووة  4-2-1
الموووووارد البشوووورية  قوووودرات وميووووارات

 وآليات لقياس أثر ومردود التدريب
 

بووورامج تدريبيوووة لتنميوووة  -4-2-1-1
قووووودرات المووووووارد البشووووورية فوووووى ضووووووء 
احتياجووووووووواتيم المينيووووووووووة ومتطمبوووووووووواتيم 

 الوظيفية.

 166 أنشطة 4

 166 أنشطة 3تووودريب منسووووبى الكميوووة  4-2-1-2



510 
 

األهداف  الغاية
التكمفة  عدد األنشطة المستهدفات المشاريع/ المبادرات االستراتيجية

 باأللف
 عمى تطبيق نظم الجودة

مقوواييس معتموودة لقيوواس  4-2-1-3
 5 أنشطة 7 أثر ومردود التدريب

اإلصووووووووووالح  3 -4
 الييكمى واإلدارى

تطوووووووووووووووووووووووير اليياكوووووووووووووووووووووول  4-3-1
التنظيميووووووووووووة واإلداريووووووووووووة لتواكووووووووووووب 

 المتغيرات الحديثة

داريووة  4-3-1-1 ىياكول تنظيميووة وا 
دارات الكميوووووووووووة  متطوووووووووووورة ألقسوووووووووووام وا 

 ووحداتيا
 

 26 أنشطة 4

 

دعوووووم إدارات  4-4
الجووووووودة والتطوووووووير 
والمتابعووووة العتموووواد 
الكميووووووووة وبرامجيووووووووا 

 التعميمية

تأىيووووووووووووووول إدارات كميوووووووووووووووة  4-4-1
التربيوووووووة لمحصوووووووول عموووووووى شووووووويادة 

ISO 9001 /2008  أو موووا
 يستجد

إدارات كميوووووووووووة التربيوووووووووووة  4-4-1-1
مؤىمووووووووة لمحصووووووووول عمووووووووى شوووووووويادات 

ISoo 9001/2008 أو ما يستجد 
 266 أنشطة 6

 465 نشاط42 مستيدفات 9 مشاريع / مبادرات 6 أىداف 4 الغاية الرابعة
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األهداف  الغاية
 االستراتيجية

المشاريع/ 
 التكمفة باأللف عدد األنشطة المستهدفات المبادرات

الغايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
   الخامسةةةةةةةةةةةة

تنميةةة المةةةوارد 
 المالية

 

توووووووووودعيم  5-1
وتنويوووووووووووووووووووووووووووووووووووع 
مصووووووووووووووووووووووووووووووادر 
تمويوول العمميووة 
التعميميووووووووووووووووووووووووووة 

 والبحثية

إنشووووووووووووواء  5-1-1
شووووووبكة معموماتيووووووة 
عووووووووووووون المعامووووووووووووول 
واألجيوووووزة العمميوووووة 

فووووووووووووووووووووى الكميووووووووووووووووووووة   
وربطيووووووووووا بوحوووووووووودة 

واألجيوووزة المعامووول 
 فى الجامعة

 

 واألنشووطة والتسووييالت الماليووة لمموووارد بيانووات قاعوودةإعووداد  5-1-1-1
 الكمية في

3 
16 
 

 وتحوديث الكمية فى والوحدات لممعامل معموماتية بنيوإعداد  5-1-1-2
 الجامعة مع تواصميا آليات

2 166 

 الكميوووووة ألنشوووووطة اإللكترونوووووي البوووووث فريوووووق وتأىيووووول تجييوووووز 5-1-1-3
 لمجامعة اإللكترونية البوابة عمى ومعامميا

1 16 

 فى والبرامج الحاسوب أجيزة لربط اإللكترونية الشبكة إنشاء 5-1-1-4
 36 2 فييا العاممين وتأىيل المستحدثة والوحدات المعامل

5-2  
االسووووووووووووووووووووتخدام 
األمثل لممووارد 
الماليوووووووووة بموووووووووا 
يحقوووووق رسوووووالة 
 وأىداف الكمية

تقوووووووووووارير  5-2-1
مالية ورقابة دورية 
تحقووووووووق المسوووووووواءلة 

 والشفافية
 

موون خووالل إعووداد  الماليووة لمموووارد األمثوول اإلسووتخدام متابعووة 5-2-1-1
 والشفافية المساءلة تحقيق تضمن دورية مالية تقارير

6 16 

 ذات والعمميوووة والمجتمعيوووة التدريبيوووة لألنشوووطة ماليوووة الئحوووة 5-2-1-2
الفوائض...(  وتوظيوف والمحاسوبة الصورف عمى مضووابط مشتممة الموارد
 ومعمن معتمدة

4 5 

 - 1 والمجتمعيوووة التدريبيوووة االنشوووطة عووون ماليوووة وتقوووارير موازنوووة 5-2-1-3
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األهداف  الغاية
 االستراتيجية

المشاريع/ 
 التكمفة باأللف عدد األنشطة المستهدفات المبادرات

 الكمية موقع عمى معمنة الموارد ذات والعممية
تشجيع   5-3

الجيود الذاتيوة 
لوودعم وتطوووير 
العمميوووووووووووووووووووووووووووووووووة 
التعميميووووووووووووووووووووووووووة 
والبحثيوووووووووووووووووووووووووووووة 

 والخدمية

نشووووووووووووووووووور  5-3-1
التمويوووووووووووول ثقافووووووووووووة 

الووووووووووذاتي لمعمميووووووووووة 
التعميميوووة والبحثيوووة 

 والخدمية

 التمويل ومصادر الكمية في المتاحة الموارد استخدام تعظيم 5-3-1-1
 االستدامو ضمان المتوفرة

5 56 

 أىداف 3
مشووووووووووووووووووووووووووواريع /  3

 215 24 مستيدفات 8 مبادرات
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األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  الغاية
 االستراتيجية

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريع/ 
 التكمفة باأللف عدد األنشطة المستهدفات المبادرات

الغايةةةةةةةةةةةةةةةةة 
السادسةةةةةة  
زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةدرة 
االستيعابية 

 لمكمية

استكمال  6-1
مبانى كمية 

التربية 
والتوسعات 

الخاصة بها وفقًا 
لمخطط البنية 
 التحتية لمجامعة

 
 

6-1-1 
بنية تحتية ومةوارد 
لمةةةةةةةةتعم  مناسةةةةةةةةبة 

   ألعداد الطالب
 

6-1-1-1 
عمةةى األرا الفضةةاء انشةةاء مبنةةي المعامةةل فةةي الكميةةة 

 .المجاورة لها  وفقا لممخطط المعد من قبل الجامعة
 36666 أنشطة 6

6-1-2-1 
 1666 أنشطة 7         بنية تحتية وموارد لمتعم  مناسبة ألعداد   الطالب

6-1-2-2 
مدرجات وقاعات تدريسية مجهزة بالتقنيات الحديثة وفقا 

 التعمي  واالعتماد لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة
 1666 أنشطة 4

عامةةل كتكنولوجيةةا التعمةةي   حاسةةب  لةةي  م 6-1-2-3
التةةدريس المصةةغر  عمةة  الةةنفست مجهةةزة تجهيةةزا مناسةةبا 

  لإلرتقاء بمستوى العممية التعميمية
 1666 أنشطة 4

6-1-2-4 
 1666 أنشطة 4 التوسع في المكتبة و إدارتها الكترونيا
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األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  الغاية
 االستراتيجية

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريع/ 
 التكمفة باأللف عدد األنشطة المستهدفات المبادرات

  
ت دورات ميةةاح حريمةةي 4احةةالل وتجديةةد  ك 6-1-2-5

 1666 4 وتجهيزها

تحسةةةةةةةةةةين  6-2
نظةةة  االتصةةةاالت 
والمعمومةةةات فةةةى 
مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال إدارة 
التعمةةي  وعمميةةات 
التعمةةةةةي  والةةةةةتعم  

 والبحث العممى
 

6-2-1 

تحةةةةةةةةديث البنيةةةةةةةةة 
التحتيةةةةةةةة لتقنيةةةةةةةة 
المعمومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
واإلسةةةةةةةتمرار فةةةةةةةى 
تحةةةةديثها وتمبيتهةةةةا 
 لممتغيرات الحديثة

6-2-1-1 

صالح البنية التحية الموجودة لالتصاالت  استكمال وا 
 566 أنشطة 4

6-2-1-2 
تحةةةةديث البنيةةةةة التحتيةةةةة لتقنيةةةةة المعمومةةةةات ب سةةةةتمرار 

 ومواكبتها لممتغيرات الحديثة
 

 166 أنشطة 8

زيادة  -6
القدرة 

االستيعابية 
 لمكمية

 

إنشاء  6-3
كميات تطبيقية 
حديثة بفرع 
 الجامعة 

 فى مدينة العبور

6-3-1 
إنشةةةةةةةةةاء كميةةةةةةةةةات  

بفةةةةةةةةرع تطبيقيةةةةةةةةة 
الجامعة فى مدينةة 

 .العبور

6-3-1-1 
إنشاء كميتي التربية الخاصة   والتعمي  الصناعي  بفةرع 

 الجامعة فى مدينة العبور
 466666 أنشطة 5
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األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  الغاية
 االستراتيجية

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريع/ 
 التكمفة باأللف عدد األنشطة المستهدفات المبادرات

 

 

6-3-1-2 
إعةةةةةداد بةةةةةرام  أكاديميةةةةةة تطبيقيةةةةةة متميةةةةةزة وتتوافةةةةة  

 العبورواحتياجات سو  العمل فى فرع جامعة بنها فى 
 

 266 أنشطة 8

 أىداف 3 
مشوووووووووووووووووووووووووووووووواريع /  3

 مبادرات
 435866 54 مستيدفات 16
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 المستيدفات المشاريع/ المبادرات األىداف االستراتيجية الغاية
عدد 
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 
 
 

الغايوووووووووووووووووووووووووووة  -
:  السووووووووووابعة

تعزيووووووووووووووووووووووووووز 
المكانوووووووووووووووووووووة 
اإلقميميوووووووووووووووة 
لكميووووووووووووووووووووووووووووووة 
التربيووووووووووووووووووووووووة 
 جامعة بنيا

 
وضوووووع اسوووووتراتيجية لتووووودويل  -7-1

 التعميم 

التوسوووووووووووووع فوووووووووووووى بووووووووووووورامج -7-1-1
الشوووووراكات االسووووووتراتيجية بوووووين كميووووووة 
التربيووووووووووة جامعووووووووووة بنيووووووووووا والكميووووووووووات 

قميميا  المناظرة محميًا وا 
 

7-1-1-1 
 تطوير إدارة العالقات الثقافية فى الكمية

5 56 

زيووووووووووادة التبووووووووووادل العممووووووووووى  - 7-1-1-2
 والكميةوالخبرات بين المجتمع الخارجى 

5 166 

زيووووادة عوووودد البعثووووات بووووين  - 7-1-1-3
 166 6 الكمية والمؤسسات الخارجية

تعزيوووووووز القووووووودرات البحثيوووووووو  - 7-1-1-4
لوودى أعضوواء ىيئووة التوودريس فووى الكميووة مووع 

 تعزيز قدراتيم عمى اإلبتكار واإلبداع
5 566 

إنشوووواء وحوووودة لجووووذب  -7-1-1-5
ورعايووة الطووالب الوافوودين موون الوودول العربيووة 

 واإلفريقية
6 56 

تشجيع تبادل أعضاء ىيئة  -7-2
التوووودريس مووووع الجامعووووات اإلقميميوووووة 

 والدولية .

7-2-1 
توقيع إتفاقيات فعالوة لتبوادل أعضواء 
ىيئوووووووووة التووووووووودريس لمتعمووووووووويم والبحوووووووووث 

7-2-1-1 
عقوووود اتفاقيووووات وبروتوكوووووالت لتبووووادل أعضوووواء 
ىيئوووووة التووووودريس فوووووي مجوووووال التعمووووويم والبحوووووث 

5 166 
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 المستيدفات المشاريع/ المبادرات األىداف االستراتيجية الغاية
عدد 
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 العممي  العممى
 
7-2-2 

توقيووووووع إتفاقيووووووات تعوووووواون  مشوووووووتركة 
فعالووة فووي مشووروعات بحثيووة  ممولووة 
مووووون جيوووووات مانحوووووة موووووع مؤسسوووووات 

 ومراكز بحثية متميزة 

7-2-2-1 
عقوووود اتفاقيووووات وبروتوكوووووالت لمشووووروعات 
 بحثية مشتركة وممولة من جيات مانحة

5 266 

7-2-2-2 
تأسوووووويس كراسووووووي جامعيووووووة بكميووووووة التربيووووووة 

 المماثمةباالستعانة بالخبرات 
5 166 

 1366 42 مستيدفات 8 مشاريع/ مبادرات 3 ىدفان 
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 الغايةةةةةةةةةةةة
 الثامنة 

 كميةةةةةةةةةةةةةةةة
 رقمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيئووووووووووووة وفيرتوووووووووووو -8-1
 متكامموووووووووووووة اتصووووووووووووواالت
 تكنولوجيووووووووووا السووووووووووتخدام
 ادارات بووووين المعمومووووات

 الكمية وأقسام
 

 البنيوووووووووووووووووووة تطووووووووووووووووووووير -8-1-1
 وشووووووووووووووبكة لمركووووووووووووووز األساسووووووووووووووية
 بالكمية. واالتصاالت المعمومات

 معمومات بشبكة الكمية وأقسام ادارات ربط 8-1-1-1
 داخمية . واتصاالت

3 266 

 المعمومووووووووووات تكنولوجيووووووووووا وحوووووووووودة تفعيوووووووووول 8-1-1-2
 بالكمية واالتصاالت

3 166 

 السووومكي الشوووبكي الوووربط نقووواط عووودد زيوووادة 8-1-1-3
 الكمية وادارات أقسام جميعب والالسمكي

3 266 

 وتووووووراخيص VoIPخووووودمات إضوووووافة 4 -8-1-1
 ووحووووووووودة الكميوووووووووة وادارات أقسوووووووووام لجميوووووووووع البرمجيوووووووووات
 المعمومات تكنولوجيا

 

3 366 

  
 مرئيووووووة اتصوووووواالتو  فيووووووديو وحوووووودة تجييووووووز 8-1-1-5

 لمكمية
3 1666 

 26 1 لمكميةالموقع االلكتروني  تصميم تحديث 1-1-2-8 تصوووووووووووووووميم تطووووووووووووووووير -1-2-8موقووووووووع الكترونووووووووي 8-2
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جيدة بمواصفاتلمكمية 
 

  لمكميةالموقع االلكتروني 
 لكميووووووووةموقووووووووع ا بيانووووووووات قواعوووووووود تحووووووووديث 8-2-1-2

 االلكتروني
5 56 

 واستضوووووووووووافة تصوووووووووووميم 8-2-2
 االلكترونيووووووووة المواقووووووووع وتحووووووووديث

 إلتاحة الخدمات المختمفة

 موقوع خالل من الكترونية الخدمات اتاحة 8-2-2-1
 1666 1 الكمية

 الووووووتعمم تطوووووووير -8-3
 الكمية في اإللكتروني

 
 
 

 

 وتفعيووووول واتاحووووة انتوووواج 8-3-1
 الكترونية مقررات

 
 
 

 

 مووووووون إلكترونوووووووي ( مقووووووورر1عووووووودد م انتووووووواج8-3-1-1
 الووووووتعمم مركووووووزموووووون خووووووالل  عووووووام كوووووول الكميووووووة مقووووووررات

 الجامعة في اإللكتروني
4 256 

 56 5 لمكميوة االلكترونيوة المقوررات وتفعيل اتاحة 8-3-1-2
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 والجامعة الكمية موقع عمى

 التعموووووووويم دواتأ توووووووووفير 8-3-2
 الطالبالوافدين لجذب اإللكتروني

 skypeفوووربيزنس سووكايبى نظووام تفعيوول 8-3-2-1
for business والفيوديوvideo streaming لجميوع 

 بوورامج فووي المسووجمين الوافوودين الطووالب خاصووة الطوالب
 الكمية

3 266 

 التعميميووووووووووووووة اليوتيوووووووووووووووب قنوووووووووووووواة تجييوووووووووووووز 8-3-2-2
 المقررات لبعض المصورة والمحاضرات

3 566 

 -e الموبيوول عبوور التعموويم نظووم تطبيووق 8-3-2-3
MOBILE learning غيور الوتعمم اسوتراتيجيات كأحود 

 التقميدي
4 566 

 كفووواءات وتنميوووة تووودريب8-3-3
 عمووووووى التوووووودريس ىيئووووووة أعضوووووواء
 المقوووووووووووووووووررات ونشووووووووووووووووور انتووووووووووووووووواج

 ىيئووووووووووة العضوووووووووواء المسووووووووووتمر التووووووووودريب -8-3-3-1
 المقوووووررات ونشووووور انتووووواج طووووورق أحووووودث عموووووى التووووودريس

 االلكتروني التعمم واساليب االلكترونية

2 
 

 

566 
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 الووووووووووتعمم واسوووووووووواليب االلكترونيووووووووووة
 االلكتروني

االرتقاء بمنظومة  8-4
المحتووووووووووووووووووى الرقموووووووووووووووووي 
ألعضاء ىيئوة التودريس 

 في الكمية

مستودع رقمي ألبحاث  8-4-1
أعضوووووووواء ىيئووووووووة التوووووووودريس فووووووووي 

 الكمية.

انشوووووواء قاعوووووودة بيانووووووات لإلنتوووووواج العممووووووي  8-4-1-1
 1666 3 ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية.

 
 
 
 
 
 
 

 
 قوووووووووووودرات تنميووووووووووووة 8-5

 فووووووووي البشوووووووورية الموووووووووارد
 تكنولوجيووووووووووووووووووا مجوووووووووووووووووال
 المعمومات

 
 

 
 
 الكوادربووووووووووووووووو االرتقووووووووووووووووواء8-5-1

 مجوووووال فوووووى الكميوووووة فوووووي البشووووورية
 المعمومات تكنولوجيا

 
 

 
 
 عمووووى الكميووووة فووووي االداري الجيووووازتوووودريب  8-5-1-1

 في إداراتيم المعمومات تكنولوجيا وتوظيف استخدام
 

 

 
 
 
4 
 
 

 

 
 
 

566 
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 
 

 
 

 

 
 

االرتقووواء بميوووارات السوووادة  أعضووواء ىيئوووة  8-5-1-2
المجووووواالت الحديثوووووة لتكنولوجيوووووا  التووووودريس بالكميوووووة فوووووي

 المعمومات
 

4 
 

1666 
 

 
8-5-2 

 بالكمية الطالب بميارات االرتقاء
 المعمومات تكنولوجيا مجال في

 فوووووي بالكميوووووة الطوووووالب بميوووووارات االرتقووووواء 8-5-2-1
 1666 3 المعمومات تكنولوجيا مجال

 
 
 
 
 
 

 
 
ميكنوووة العمووول   -6 -8

 بإدارات الكمية
 
 

 
 
 
 
 
 إدارات ميكنووووة اسووووتكمال8-6-1

 فووووي الطووووالب شووووئون ادارة ميكنووووة اسوووتكمال8-6-1-1
 الكمية

 
 

2 
 
 

 

26 
 

 
 

             المرحمووووووووووووووووووووووووووة الكنتووووووووووووووووووووووووووروالت ميكنووووووووووووووووووووووووووة8-6-1-2
 166 2  بالكمية العميا والدراسات االولى جامعيةلا
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية وأقسام
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 الكمية فيالعميا  الدراسات ادارة ميكنة 8-6-1-3

 
22 

8 -6-1-4 
 فوووووي الثقافيوووووة والعالقوووووات العووووواممين شوووووئون ادارة ميكنوووووة
 الكمية

 
 

2 
 
 
 

 

26 
 
 
 

 

 االستحقاقات ادارة ميكنة 8-6-1-5
 العووواممين لشوووئون الفووواروق تطبيوووق باسوووتخدام الكميوووة فوووي

 واالستحقاقات
2 266 

 جميوووووع فوووووي االلكترونيوووووة االرشوووووفة تطبيوووووق 8-6-1-6
 266 2 الكمية ادارات

 1666 2 الكميووووة فووووي الجووووودة ضوووومان حوووودةو  ميكنووووة 8-6-1-7
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عدد  المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 األنشطة

التكمفة 
 باأللف

 الفارابي تطبيق باستخدام

 9936 71 مستيدفات 25 مشاريع / مبادرات 16 أىداف 6
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 التكمفة باأللف عدد األنشطة المستهدفات المشاريع/ المبادرات األهداف االستراتيجية الغاية
 26615 نشاط 65 مستيدف 12 مشاريع/مبادرات 6 أىداف 6 1
 1356 نشاط 162 مستيدف 22 مشاريع/مبادرات 9 أىداف 8 2
 1396 نشاًطا 67 مستيدًفا 11 مشاريع / مبادرات 3 أىداف 3 3
 465 نشاط42 مستيدفات 9 مشاريع / مبادرات 6 أىداف 4 4
 215 نشاط 24 مستيدفات 8 مشاريع / مبادرات 3 أىداف 3 5
 435866 نشاط 54 مستيدفات 16 مشاريع / مبادرات 3 أىداف 3 6
 1366 نشاط 42 مستيدفات 8 مشاريع/ مبادرات 3 ىدفان  7
 9936 نشاط 71 مستيدفات 25 مشاريع / مبادرات 16 أىداف 6 8

 جنيو 476465 نشاط  467 مستيدف 165 مشروع / مبادرة 43 ىدف  35 االجمالي
 


