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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
المسؤولة  الجهات

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة  

 التنفيذعلى 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

معامل -8-3-1-3

 ةللكلب افتراضية

تجارب افتراضية   إلنشاءاالعداد  -1

 على االحتياجات بناءً  ةلمعامل الكلي

التدريب على استخدام هذه  -2

 المعامل

قياس مردود هذه التجارب على  -3

التعلمية والمهارات  جودة العملية

 العملية للطالب

2020 2022 
تجارب افتراضية مفعلة   5

 على االقل

ضعف االمكانات  

مهارات  البشرية وال

انشاء التدريبية على 

 التجارب االفتراضية 

مركز التعلم  

 االلكتروني 

لشئون   . وكيل1

 تعليم و الطالب ال

مركز  . مدير 2

 التعلم االلكتروني 

500 

جامعة بنها 

ووحدة 

ادارة 

المشروعات 

بوزارة  

التعليم  

 العالي 

8-3-1-4- 

التعليمية   المصادر

 MOOCSالمفتوحة 

لمصادر انتاج مقررات بنظام ا -1

 Massiveالتعليمية المفتوحة 
open online courses 

التدريب على انتاج واستخدام   -2

 هذه المصادر

2019 2022 
مقررات بنظام المصادر  3

 التعليمية المفتوحة 

قصور تعاون اعضاء  

 هيئة التدريس 

مركز التعلم  

 االلكتروني 

لشئون  وكيل -1

الدراسات العليا  

نائب  و  والبحوث

 الطالب التعليم و 

مدير مركز   -2

 التعليم االليكتروني 

400 

جامعة بنها 

ووحدة 

ادارة 

المشروعات 

بوزارة  

التعليم  

 العالي 

8-3-2-1 
نظام سكايبى فور  

 skype forبيزنس
business   مفعل

للطالب الوافدين للكلية  
لبث المقررات بالفيديو  

video 
streaming 

قاعات تعليمية مجهزة 
لبث المحاضرات عند  

 ب الوافدين الطال 

اعداد قوائم الطالب الوافدين  -1
 المسجلين لمقررات تعليمية 

التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس  -2
المعنيين بالمقرات عبر النظام مع 

 التدريب 
 استوديو لبث المحاضرات اعداد -3
اعداد اللوجستيات الالزمة من  -4

تثبيت النظام وتجريبه وتخصيص سعة 
 مناسبة من شبكة االنترنت 

 انشاء قاعات تعليمية  -5

2018 2022 
مقررات مفعلة   5عدد 

سنويا للطالب الوافدين في  
 كل كلية 

قصور كفاءة الشبكات  
تمثل عائق في  الرقمية  

حيث ان  بعض االحيان 
ام يحتاج الى  النظ

سرعة عالية للبث  
المباشر بالصوت  

 والصورة 

مركز التعلم   -1
 اإللكتروني 

وكيل لشئون   -1
الدراسات العليا  

البحوث ووكيل  و
 التعليم و الطالب 

المدير التنفيذي   -2
 للمعلومات 

مدير وحدة  -3
 التعليم االليكتروني 

 جامعة بنها  250
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
المسؤولة  الجهات

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة  

 التنفيذعلى 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

8-3-2-2 
تفعيل قنوات اليوتيوب  
التعليمية والمحاضرات  

 المصورة 

 تفعيل قناة اليوتيوب الخاصة بالكلية -1
تصوير محاضرات ألعضاء هيئة   -2

 التدريس 
 

2020 2022 
تعليمية خاصة بكل  قناة 

كلية عليها محاضرات  
 مصورة لجميع االقسام 

قصور تعاون اعضاء  
 هيئة التدريس 

مركز التعلم   -1
 االلكتروني 

وكيل لشئون   -1
الدراسات العليا  
والبحوث و ووكيل  
 التعليم و الطالب 

المدير التنفيذي  -2
 للمعلومات 

مدير وحدة  -3
 التعلم االليكتروني 

 جامعة بنها  100

8-3-3-1 
سيرفر للموديل على  
موقع الجامعة مع  
برمجيات حديثة  

الستضافة المقررات  
اإللكترونية والمصادر 
 التعليمية المختلفة 

جديد  شراء سيرفر  .1
 وتخصيصه لرفع نظام الموديل

Moodle 
ورش عمل تدريبية لتدريب   .2

اعضاء هيئة التدريس على  
moodle 

كيفية رفع المصادر التعليمية   .3
 االسئلة   اإللكترونية وبنوك

اعداد اسطوانة تعريفية   .4
ومنشورات عن كيفية استخدام 

 الموديل وتوزيعها أثناء ورش العمل 

2020 2022 

ءة مع السيرفر يعمل بكفا -
 باقي خوادم الجامعة 

نظام موديل مرفوع على  -
 السيرفر 

كوادر مدربة من اعضاء  -
هيئة التدريس في الكلية  
على االستخدام االمثل لنظام  

 و البالك بورد الموديل ا

حدوث اعطال في  
السيرفر الرتفاع  
درجات الحرارة او  
 انقطاع التيار الكهربائي 

 
مدير مركز  -

 التعلم اإللكتروني 

  المدير -
 التنفيذي للمعلومات 

وكيل  -
لشئون الدراسات  
العليا والبحوث  
ووكيل التعليم و  

 الطالب 
مدير مركز  -

 التعلم اإللكتروني 

75  

 للسيرفر 

 

50  

 للبرمجيات 

 بنها جامعة

تطبيق نظم  -8-3-3-2
التعليم عبر الموبيل  

mobile e-
learning   كأحد

استراتيجيات التعلم  
 الغير تقليدي 

التعلم عبر  حصر تطبيقات   .1
 الموبيل

 شراء التطبيقات الالزمة  .2
تدريب أعضاء هيئة التدريس   .3

على كيفية اعداد المواد التعليمية 
 ورفعها على هذه التطبيقات 

يفية  تدريب الطالب على ك  .4
استقبال المحاضرات والمواد التعليمية  

 عبر الموبيل

2020 2022 

شراء التطبيقات الالزمة ل -
mobile e-learning 

مدربة من جميع   كوادر-
كلبات الجامعة على  

استخدام وتفعيل تطبيقات  
 التعلم عبر الموبايل 

ضعف الشبكة الرقمية  
يؤثر سلبا على كفاءة  
وفاعلية نظام التعلم  

 بايل عبر المو

 
مركز التعلم   -

 اإللكتروني 

. وكيل لشئون  1
الدراسات العليا  

 والبحوث 
. المدير التنفيذي  2

 للمعلومات 
 

 بنهاجامعة  100
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
المسؤولة  الجهات

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة  

 التنفيذعلى 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

تفعيل نظام  8-3-3-3
البوابات االلكترونية  
لمصادر المعرفة  
 والعملية التعليمية 

تطوير بوابة الكلية لتفعيل نظام  -1
 لرفع المحاضرات وبنوك االسئلة 

الطالب واعضاء هيئة   تدريب  -2
 التدريس على تفعيل النظام 

2021 2022 
قناة تعليمة خاصة بكل  
كلية عليها محاضرات  
 مصورة لجميع االقسام

قصور تعاون اعضاء  
 هيئة التدريس 

مركز التعلم  
 االلكتروني 

المدير التنفيذي  
 للمعلومات

وكيل لشئون  
الدراسات العليا 

 والبحوث 

 جامعة بنها  100

8-3-4-1 
در مدربة بمركز  كوا

التعلم اإللكتروني من  
والفنيين  المهندسين 

على أحدث طرق انتاج  
ونشر المقررات  
اإللكترونية وطرق  
 التعلم اإللكتروني 

مصفوفة تدريبية تتضمن حزمة -1
برمجيات الجرافيك )استخدام الفالش  
والفوتوشوب واالستراتور وأفتر 
 ايفيكت( وكذلك التعليم عبر الموبيل 

على رفع كفاءة موديل في    التدريب-2
ئلة  رفع واستخدام بنوك االس

 والمصادر التعليمية المختلفة 
شراء النسخ االصلية لهذه  -3

 البرمجيات 

2018 2022 

كوادر من المهندسين   -
والفنيين حاصلين على  
شهادات تدريبية في مجال  

)فريق  التعلم اإللكتروني 
 عمل مدرب يقوم

بإنتاج مقررات الكترونية  
 الحديثة(  بالنظم

التطبيق الفعلى بانتاج   -
ومصادر تعليمية  مقررات 

 الكترونية 

انتقال او سفر احد او  
بعض المتدربين  
بالمركز الى اماكن  
اخرى او لحدوث  
ظروف اجتماعية او  

 السفر للخارج 
قصور في توفير الدعم  
المادى الالزم للتدريب  

 المحترف 

مركز التعلم   -
 اإللكتروني 

وكيل لشئون  -
العليا    الدراسات

 والبحوث 
المدير التنفيذي  -

 ت للمعلوما 
مدير مركز التعليم  -

 االلكتروني 
 

 جامعة بنها  500

8-3-4-2 
وحدة للتعلم اإللكتروني  

 بالكلية 

اعداد وتجهيز مقر لوحدة التعلم  -1
 اإللكتروني بالكلية 

تدريب كوادر بشرية بكل كلية على  -2
طرق انتاج المقررات اإللكترونية  

مركز الجامعة للتعلم  بالتنسيق مع 
 اإللكتروني 

تقديم الدعم الفني لفرق عمل -3
 وحدات التعلم اإللكتروني بالكلية

وحدة تعلم الكترونى  مفعلة   2022 2018
 بالكلية 

عدم توافر كوادر  
مؤهلة بالكليات على  
اليات انتاج مقررات  
الكترونية وندرة هذه  
الكوادر على مستوى  

 الوطن 

 
مدير مركز  -

 كتروني التعلم اإلل

وكيل شئون   -
الدراسات العليا  
والبحوث ونائب  
شؤون خدمة 

المجتمع والبيئة  و  
وكيل شؤون  
 الطالب 

المدير التنفيذي   -
 للمعلومات 
 

500 

الموازنة  
االستثمارية  

 ةللكلي
 جامعة بنها
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
المسؤولة  الجهات

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة  

 التنفيذعلى 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

8—3-5-1 

بما   كليةلل ذاتيدخل 

جنية   ألف 3يعادل 

تقديم  من خاللسنويا 

برامج تدريبية  

التعلم  فيمتخصصة  

 اإللكتروني 

اعداد البرامج التدريبية على -1

 مصممانتاج المقررات )دورة  

دورة  –دورة جرافيك   -التعليم

 مطور محتوى( 
 . االعالن عن البرامج التدريبية-2
تنفيذ الدورات التدريبية من خالل -3

 االنترنت وعقد االمتحانات الالزمة 
وتوزيعها على  اداتالشهاصدار -4

 ات التدريبية الدور مجتازي

2020 2022 

لعدد  علميمحتوى  -1

ثالث انواع من الدورات 

مجاالت   فيالتدريبية 

  مصمم) اإللكترونيالتعلم 

 –دورة جرافيك   -التعليم

 دورة مطور محتوى( 

اتفاقيات لتنفيذ  -2

البرامج التدريبية مع 

 الكليات والهيئات المعنية 

االقبال على  ضعف 

الدورات التدريبية من  

 لجامعةداخل ا

 

 

 

مركز التعلم   -

 اإللكتروني 

وكيل   -

الكلية لشئون 

الدراسات العليا  

والبحوث ووكيل  

شؤون خدمة 

 المجتمع و البيئة 
المدير   -

التنفيذي 

 للمعلومات

 

-  
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 الغاية الثامنة ) كلية رقمية ( 
 

 الهدف الرابع 
 االرتقاء بمنظومة المحتوى الرقىمي  -8-4

 
وع / المبادرة   المشر

 استكمال ميكنة مكتبة الكلية 8-4-1

 يانات العالميةإتاحة استخدام منظومة قواعد الب -8-4-2
 مستودع رقىمي ألبحاث هيئة التدريس 8-4-3

 تفعيل بنك المعرفة المرصي 8-4-4
ونيااتاحة ونشر المجالت العلمية بالجامعة  8-4-5  الكتر

ى بالكلية ضد االنتحال العلىمي  8-4-6  PLAGIARISMفحص االنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثي 
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة عن 

 فيذ التن
 الجهات المشرفة على التنفيذ

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

8-4-1-1 
 ميكنة مكتبة الكلية

.تكويد جميع المطبوعات  1
 بالباركود 

.ميكنة تردد الطالب على  2
 المكتبة 

.ميكنةعملية االستعارة  3
 والبحث عن الكتب 

2018 2022 

.تكويد جميع محتويات  1
الكلية وارشفتها  المكتبة ب 

 الكترونيا 
تردد الطالب  .تقارير  2

 وعمليات االستعارة 

قصور المتابعة  
 والتقويم 

وحدات تكنولوجيا  
 المعلومات بالكلية 
 امناء المكتبات 

وكيل الكلية لشئون   -
 الدراسات العليا والبحوث

المدير التنفيذي   -
 للمعلومات 

 مدير المكتبة  -

 جامعة بنها  100

اتاحة  -8-4-2-1
على قواعد  االطالع  

يوفرها  البيانات التي  
 بنك المعرفة المصري 

.تحديث حسابات هيئة  1
التدريس وطالب الدراسات  
العليا على موقع بنك  
 المعرفة المصري 

2018 2022 

.حسابات محدثة لهيئة  1
التدريس وطالب  

الدراسات العليا للدخول  
 على قواعد البيانات 

. احصائيات بنسب  2
 االستخدام 

  عدم توفير وحدة
ادارة المشروعات  

االعلى   بالمجلس
للجامعات لهذه  

 الخدمة 

. المكتبة الرقمية  3
 بالجامعة و الكليات 

وكيل الكلية لشئون   -1
 الدراسات العليا 

 المدير التنفيذي للمعلومات -2
 مدير المكتبة  -3

600 
وزارة 
التعليم  
 العالي 

تدويل   -8-4-2-2
المجالت العلمية التي  

 تصدرها االكلية 
 2022 2020 قد مع شركة السفير .التعا1

.اتفاقيات التعاقد مع 1
 شركات توفير الخدمة 

. احصائيات نسب  2
 االستخدام 

عدم انتظام  
 التدفقات النقدية 

 . المكتبات بالكلية 1
 . امناء المكتبة 2
.مدير مشروع  3

 المكتبةالرقمية 

ون  . وكيل الكلية لشئ1
 الدراسات العليا 

 .المدير التنفيذي للمعلومات 2
 جامعة بنها  1500

انشاء  -8-4-3-1
قاعدة بيانات لإلنتاج  
العلمي لهيئة التدريس  

 بالكلية 

تجميع االبحاث العلمية  -1
 الخاصة بهيئة التدريس 

تصميم قاعدة بيانات لهذه  -2
 االبحاث 

نشر هذه االبحاث على  3-
 االلكترونية للجامعة البوابة  

2018 2022 

زيادة معدالت نشر  
  االبحاث العلمية بالملف
األكاديمي ألعضاء هيئة  
التدريس على موقع  

  %20الجامعة بنسبة 
 سنويا 

 ال يوجد

 البوابة االلكترونية -1
 المكتبة المركزية -2
صندوق دعم   -3

 البحوث العلمية بالجامعة 

 . وكيل الكلية للدراسات العليا 1
المشرف على صندوق دعم  

 البحوث العلمية 
100 

صندوق  
حساب 
البحوث  
العلمية  
 ا جامعة بنه
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة عن 

 فيذ التن
 الجهات المشرفة على التنفيذ

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

  80توعية-8-4-4-1

% من اعضاء هيئة  

التدريس والطالب 

تفعيل   بأهمية يةكلالب

 بنك المعرفة المصري 

 ورش عمل 

 مؤتمرات 

 ندوات 

2017 2022 

زيادة معدالت استخدام  

بنك المعرفة المصري  

التدريس  من هيئة 

 والطالب

 ال يوجد 
مشروع المكتبة  

 الرقمية 

لشئون  وكيل الكلية نائب  -

 ا والبحوثالدراسات العلي

مدير مشروع المكتبة  -

 الرقمية 

100 

صندوق  

حساب  

البحوث  

العلمية 

 بجامعة بنها 

اتاحة  -8-4-5-1

العلمية   ةونشر المجل

 الكترونيا  كليةبال

 االلكترونيقع المو  متصمي

 ةللمجل

 نشر المحتوى الرقمي 

2019 2022 

  الموقع التي تم نشر

 ةلمجلا

عدد البحوث المنشورة  

 رقميا 

 ال يوجد 

 لبوابة االلكترونية ا

 المكتبة الرقمية 

  ةمدير تحرير المجل

 العلمية

لشئون   . وكيل الكلية1

 الدراسات العليا والبحوث

رؤساء تحرير المجالت  . 2

 العلمية

100 

 -الجامعة 

 لةالمج

 العلمية

فحص  -8-4-6-1

من االنتاج  80%

الفكري لهيئة  

التدريس والباحثين 

 ضد االنتحال كليةبال

 الشركاتالتعاقد مع 

 الموردة 
2018 2022 

التقارير المستخرجة  

 من البرنامج 

سرعة االنترنت   -

 غير كافية 

 

صندوق   -

 حساب البحوث العلمية

  لشئون وكيل الكلية -

 الدراسات العليا 

 البرنامج منسق  -

 

175 
جامعة  

 بنها 
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 الغاية الثامنة ) كلية رقمية ( 

 الهدف الخامس
ي مجال تكنولوجيا المعلومات -8-5

ى
ية ف  تنمية قدرات الموارد البشر

 
وع / المبادرة   المشر

 رفع كفاءة معامل التدريب بالكلية  8-5-1

 مجال تكنولوجيا المعلومات   -8-5-2
ى
ى بالكلية  ف  االرتقاء بمهارات الموظفي 

ي المجاالت الحديثة تكنولوجيا المعلوماتاالرتقاء بمهارات السادة  أعضاء هيئة التدري -5-3- 8
ى
 س بالكلية  ف

ي مجال تكنولوجيا المعلومات -8-5-4
ى
 االرتقاء بمهارات الطالب بالكلية ف
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 فيذ مخاطر التن مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

8-5-1-1 

تحديث ورفع  

كفاءة معامل  

التدريب  بإدارة 

 بالكلية

 تحديد االحتياجات -
تحديد مواصفات   -

 األجهزة المطلوبة 
 طرح المناقصة  -
فحص العروض  -

 المقدمة والبت 
الم األجهزة بعد است -

 الفحص 
التركيب والتشغيل   -

 والصيانة 

2018 2022 

استالم المعامل الجديدة -

 وتشغيلها 

 معامل مجهزة فعالة -

قلة التدفقات النقدية  

 الالزمة للتمويل 

 ادارة المشتريات 

التدريب   وحدة

على تكنولوجيا 

 المعلومات

 

 

 المدير التنفيذي للمعلومات 

مدير وحدة ادارة 

 المشتريات 

 جامعة بنها 100

8-5-2-1- 

االداريين  تدريب 

على  بالكلية

استخدام وتوظيف  

تكنولوجيا  

المعلومات 

 بإدارتهم 

إعداد خطة تدريبية   -

 للموظفين وفقا لالحتياجات

اإلعالن  والتوعية بأهمية  -

التدريب والبرامج التدريبية  

المتاحة وذلك من خالل ورش 

العمل والمطبوعات وموقع 

 .كليةال

رؤساء طبة السادة مخا -

األقسام االدارية بالكلية  

 لترشيح المتدربين .
 تنفيذ الدورات المتطلبة.  -

2017 2022 

 تدريب معتمدة  وجود خطة-

من   %15تدريب نسبة -

 العاملين سنويا

   تقييم اثر التدريب بعد-

البرنامج التدريبي وفترة  

 المتابعة 

تقارير متابعة العاملين في  -

 ادارتهم 

شبكة   ضعف كفاءة

المعلومات الرقمية  

 بالكلية

يب  مركز التدر

على تكنولوجيا 

 المعلومات

 المدير التنفيذي للمعلومات 

مدير وحدة التدريب  -

 بالكلية

 جامعة بنها 400

8-5-3-1- 

االرتقاء بمهارات  

السادة  أعضاء  

 ية شهرية إعداد خطة تدريب -

اإلعالن والتوعية بأهمية  -

التدريب والبرامج التدريبية  

2017 
2022 

 

 طة تدريب شهرية وجود خ-

% سنويا    15تدريب نسبة -

 من هيئة التدريس 

عدم وجود  -

معامل حاسبات  

 الكلية ب فيمجهزة  

مركز التدريب  

على تكنولوجيا 

 المعلومات

 التنفيذيالمدير  -1

 للمعلومات
 جامعة بنها 500
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 فيذ مخاطر التن مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

هيئة التدريس  

  في بالكلية

المجاالت الحديثة 

تكنولوجيا  

 المعلومات

المتاحة من خالل ورش  

العمل والمطبوعات وموقع 

 .كليةال
رؤساء مخاطبة السادة  -

بالخطة الشهرية  األقسام 

 للتدريب لترشيح المتدربين. 
تنفيذ دورات متخصصة مثل  -

 والكنترول التحليل اإلحصائي 

 اإللكتروني 

قصور كفاءة   -

الشبكات الرقمية  

 بالجامعة

8-5-4-1  

االرتقاء بمهارات  

  في ليةبالك الطالب 

مجال تكنولوجيا 

 المعلومات

 إعداد خطة تدريبية   -1

بأهمية  اإلعالن والتوعية -2

التدريب والبرامج التدريبية  

المتاحة للطالب وذلك من  

خالل ورش العمل  

 .كليةوالمطبوعات وموقع ال
 تعطى تفعيل أكاديميات   -3

  فيشهادات معتمدة دوليا 

 ITمجال 

2017 2022 

 عتمدة وجود خطة تدريبية م-

 دورة سنويا 50تنفيذ  -

 تقييم مردود التدريب  -

عدم وجود  -

معامل حاسبات  

 الكلية  فيمجهزة  
قصور كفاءة   -

الشبكات الرقمية  

 الكليةب

التدريب   وحدة

على تكنولوجيا 

 المعلومات

 التنفيذيالمدير  -1

 للمعلومات

مدير مركز التدريب   -3

 لومات على تكنولوجيا المع

 جامعة بنها 500
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 الغاية الثامنة ) كلية رقمية ( 

 
 الهدف السادس

 ميكنة العمل بإدارات الكلية -8-6
 

وع / المبادرة   المشر
  استكمال ميكنة ادارة شئون الطالب -8-6-1

والات -8-6-2  استكمال ميكنة الكنتر

 استكمال ميكنة ادارة الدراسات العليا-8-6-3
 استكمال ميكنة ادارة شئون التدريس والعالقات الثقافية 8-6-4

ى واالستحقاقات -8-6-5  -استكمال ميكنة شئون العاملي 
ي نظت  الخدمات ودفع المرصوفات الدراسية-8-6-6

وئى  بناء نظام للدفع االلكتر
 ميكنة وحدة ضمان الجودة بالكلية -8-6-7
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

استكمال   -8-6-1-1

ميكنة ادارة شئون  

شئون  بإدارةالطالب 

  بإدارةليم والطالب التع

 الكلية

تدريب موظفي شئون   -1

الطالب  موظف من كل فرقة 

دراسية على تطبيق شئون 

الطالب )احد تطبيقات 

 انفوماتيك( 

متابعة عمليات التشغيل  -2

 بشكل دوري 

2017 2021 

تقارير توزيع استخراج  -1

الطالب لمجموعات 

 وسكاشن من النظام 

استخراج تقارير بيان  -2

 ب الحالة للطال

طباعة بطاقة تحقيق  -3

 الشخصية للطالب 

استخراج تقارير ارقام   -4

 الجلوس 

استخراج تقارير الجداول -5

 الدراسية 

استخراج تقارير  -6

 احصائية لدعم واتخاذ القرار 

عدم وجود -

لة او  ءمسا

 محاسبة 

 

صور المتابعة  ق-

 والتقويم 

وحدة  -

المشروعات و  

 التطوير 
ادارة  -

شؤون الطالب 

 بالكلية

لشئون   ل الكليةوكي -1

 التعليم والطالب 
مدير وحدة مشروعات   -2

 التطوير 

مدير مشروع نظم  -3

 المعلومات االدارية 

مدير ادارة التعليم و  -4

 الطالب 

 بالكلية  MISمدير وحدة  -5

 جامعة بنها 60

ميكنة  -8-6-2-1

الكنتروالت  المرحلة 

الجامعية االولى 

والدراسات العليا  

 بالكلية

ئة  تدريب اعضاء هي  -

التدريس على تطبيق 

 الكنتروالت 
متابعة عمليات  -

 التشغيل بشكل دوري

2017 2021 

استخراج النتائج من  -

 التطبيق 
اعالن النتائج على المواقع -

 ة االلكترونية للكلي

من  ارسال نتائج الطالب-

خالل البريد االلكتروني  

 كليةال

عدم وجود -

ة او  ءلمسا

 محاسبة 

قصور المتابعة  -

 والتقويم 

ت وحدا -

تكنولوجيا  

 بالكليةالمعلومات 
وحدات  -

نظم المعلومات 

 ة االدارية بالكلي

لشئون   وكيل الكلية -

 التعليم والطالب 
وكيل الكلية لشئون   -

 الطالب 
المدير التنفيذي   -

 للمعلومات 
نظم  مدير مشروع  -

 المعلومات االدارية 

 جامعة بنها 500

ميكنة  -8-6-3-1

  ادارة الدراسات العليا

في شئون تدريب موظ-

الدراسات العليا على تطبيق 
2019 2021 

استخراج تقارير بيان -

 الحالة للطالب 

عدم وجود -

ة او  ءلمسا

وحدات  -

تكنولوجيا  

لشئون   وكيل الكلية -

 اسات العليا والبحوثالدر
 جامعة بنها 600
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

الدراسات العليا )احد   بالكلية

 تطبيقات انفوماتيك( 

 

متابعة عمليات التشغيل  -

 بشكل دوري 

طباعة بطاقة تحقيق  -

 الشخصية للطالب 

استخراج تقارير ارقام  -

استخراج تقارير  -الجلوس

 منح الطالب

رير الجداول  استخراج تقا -

استخراج تقارير  -الدراسية

منح الطالب للدرجات  

 العلمية

استخراج تقارير احصائية  -

 لدعم واتخاذ القرار

 محاسبة 

قصور المتابعة  -

 ويم والتق

المعلومات 

 بالكليات 
  مدير -

وحدات نظم 

المعلومات 

 ة االدارية بالكلي

  التنفيذيالمدير  -

 للمعلومات

مدير وحدة  -

 مشروعات التطوير 

ميكنة  -8-6-4-1

ادارة شئون هيئة  

التدريس والعالقات 

 الكلية  بإدارةالثقافية 

تدريب موظفي شئون -

اعضاء هيئة التدريس  

 الثقافية بإدارةوالعالقات 

على التطبيق شئون  الكلية

تطبيقات  يس )أحدالتدرهيئة 

 انفوماتيك( 

متابعة عمليات التشغيل  -

 بشكل دوري 

2017 2021 

استخراج تقارير بيان الحالة -

 هيئة التدريس  ألعضاء

طباعة بطاقة تحقيق الشخصية -

 لعضو هيئة التدريس 

استخراج تقارير تدرج وظيفي   -

 هيئة التدريس  ألعضاء

استخراج تقارير المنح والبعثات -

 ة والبحوث العلمي

استخراج تقارير احصائية لدعم -

 واتخاذ القرار 

عدم وجود -

لة او  ءمسا

 ة محاسب

 

قصور المتابعة  -

 والتقويم 

وحدات  -

تكنولوجيا  

المعلومات 

 بالكليات 
وحدات نظم   مدير

المعلومات 

 ة االدارية بالكل

 مدير الكلية  -
مدير وحدة  -

 مشروعات التطوير 
مدير مشروع نظم  -

 المعلومات االدارية 

100 

 

 

 

 ة بنهاجامع

 

 

 

ميكنة  -8-6-5-1

ادارة شئون العاملين  

 واالستحقاقات 

باستخدام   الكلية بإدارة

تدريب موظفي شئون -

العاملين واالستحقاقات على 

 تطبيق الفاروق 

 

2017 2021 

 

استخراج تقارير بيان -

 موظفين الحالة لل

استخراج تقرير اخالء 

عدم وجود -

لة او  ءمسا

 محاسبة 

 

مدير   -

ادارة شئون 

العاملين  

واالستحقاقات  

 االمين العام للجامعة -
مدير وحدة  -

 مشروعات التطوير 
مدير مشروع نظم  -

 جامعة بنها 150
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 األنشطة  المستهدف 

 فترة التنفيذ 

 مخاطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ 
الجهات المسؤولة 

 عن التنفيذ

الجهات المشرفة على 

 التنفيذ 

 الميزانية 

 إلى من
التكلفة 

 باأللف

مصادر  

 التمويل 

تطبيق الفاروق  

لشئون العاملين  

 واالستحقاقات 

متابعة عمليات التشغيل  -

 بشكل دوري 

 الطرف

طباعة بطاقة تحقيق  -

 فين الشخصية للموظ

طباعة استمارة صرف   -

 المرتبات 

استخراج تقارير احصائية  -

 لدعم واتخاذ القرار

قصور المتابعة  -

 والتقويم 

 بالكلية
وحدات تكنولوجيا  

 ةلمعلومات بالكليا
 ادارة -

 شئون العاملين
 االستحقاقات ادارة

 وكالء الكلية

 المعلومات االدارية 
مدير شؤون   -

 العاملين 
مدير ادارة   -

 االستحقاقات

نظام  -8-6-6-1

مؤمن للدفع 

االلكتروني مقابل  

 التكنولوجية  الخدمات

تعميم  -8-6-9-2

الصرف االلي 

 ATMللمرتبات 

طرح مناقصة لشركات  -1

 التي تعمل في هذا المجال 

 بناء النظام-2
التعاقد مع احد البنوك  -3

 الوطنية 

2020 2022 

 

تفعيل النظام من خالل 

 البوابة االلكترونية 

الصرف االلي  -

 للمرتبات 

 ال يوجد 

 امناء الكليات-1

 مديري 

نظم ادارة  -2

المعلومات 

 ة اإلدارية بالكلي

 االمين العام -1

المدير التنفيذي -2

 للمعلومات

 جامعة بنها 300

ميكنة    –1  8-6-7-1

وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية

  بأهميةخطة التوعية  -1

 البرنامج 
من   المستفيدينتدريب  -2

قيادات اكاديمية وهيئة  

التدريس على استخدام 

 التطبيق 
   طبيقمتابعة تفعيل الت -3

2017 2022 

استخراج تقارير   -1

توصيف وتقارير البرامج 

 الدراسية 
استخراج تقارير   -2

توصيف المقررات 

 وتقاريرها 
تقارير خطط  استخراج -3

 التحسين

قصور المتابعة  

 والتقويم 

الجودة  ةحد.و1

 ةبالكلي

مراكز نظم  -2

المعلومات 

 ية االدارية بالكل

االداريين   -3

 بالكليات 

لشئون   ةوكيل الكلي -1

 الطالب 

للدراسات وكيل الكلية  -2

 العليا 

ضمان   وحدةمدير  -3

 بالكليةالجودة 
مدير مركز نظم   -4

 كلية المعلومات االدارية بال

 جامعة بنها 200

 

 


