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 تقرير اإلنجاز
 

 

 الشؤون التعليمية

 النسبة المجموع غير المنجز المنجز الشهر

 %67 3 1 2 (1)يناير

 %61.5 13 5 8 (2)فبراير

 %78.6 14 3 11 (3)مارس

 %80 10 2 8 (4)أبريل

 %100 4 0 4 (5)مايو

 0 1 1 0 (6)يونيو

 %62.5 8 3 5 (7)يوليو

 %100 4 0 4 (8)أغسطس

 %100 3 0 3 (9)سبتمبر

 %75 4 1 3 (10)أكتوبر

 %61 18 7 11 (11)نوفمبر

 %83 6 1 5 (12)ديسمبر

 %96.59 88 24 64 المجموع

 نسبة اإلنجاز لكل إدارة
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 اإلعالم

 النسبة المجموع غير المنجز المنجز الشهر

 %100 1 0 1 (1)يناير

 %50 2 1 1 (2)فبراير

 %60 5 2 3 (3)مارس

 %100 1 0 1 (4)أبريل

 %80 5 1 4 (5)مايو

 %100 1 0 1 (6)يونيو

 %100 2 0 2 (7)يوليو

 %50 2 1 1 (8)أغسطس

 %100 1 0 1 (9)سبتمبر

 %100 1 0 1 (10)أكتوبر

 %66.66 3 1 2 (11)نوفمبر

 %50 2 2 2 (12)ديسمبر

 %100 28 8 20 المجموع

 نسبة اإلنجاز لكل إدارة
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 الشؤون اإلدارية

 النسبة المجموع غير المنجز المنجز الشهر

 %100 1 0 1 (1)يناير

 %50 4 2 2 (2)فبراير

 %66.6 6 2 4 (3)مارس

 %75 4 1 3 (4)أبريل

 %0 1 1 0 (5)مايو

 %40 5 3 2 (6)يونيو

 %0 1 1 0 (7)يوليو

 %100 1 0 1 (8)أغسطس

 %0 0 0 0 (9)سبتمبر

 %25 4 3 1 (10)أكتوبر

 0 1 1 0 (11)نوفمبر

 %20 5 4 1 (12)ديسمبر

 %96.9 33 18 15 المجموع

 نسبة اإلنجاز لكل إدارة
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 المالية الموارد

 النسبة المجموع غير المنجز المنجز الشهر

 %100 1 0 1 (1)يناير

 %50 2 1 1 (2)فبراير

 %50 4 2 2 (3)مارس

 %50 4 2 2 (4)أبريل

 %66.66 3 1 2 (5)مايو

 %100 3 0 3 (6)يونيو

 0 1 1 0 (7)يوليو

 0 0 0 0 (8)أغسطس 

 0 0 0 0 (9)سبتمبر

 %100 1 0 1 (10)أكتوبر

 %50 2 1 1 (11)نوفمبر

 %100 4 0 4 (12)ديسمبر

 المجموع
 

17 8 25 100% 

 نسبة اإلنجاز لكل إدارة
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 الجمعية

 النسبة المجموع غير المنجز المنجز الجهة

 %96.96 33 18 15 اإلدارية

 %100 25 8 17 الموارد

 %100 28 8 20 اإلعالم

 %96.59 88 24 64 التعليمية

 %97.7 174 58 116 النسبة العامة للجمعية

 ملخص نسبة اإلنجاز لكل إدارة مع الجمعية

 اإلدارية
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 الموارد 100%

 %100 اإلعالم

 التعليمية 96.5%

 %97.7 الجمعية
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 تقرير اإلنجاز
 

 

 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

تشخيص واقع الدور عن  4.1.12.4
 طريق تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 ظروف الجائحة 1/28 التعليمية

دورة تأهيل المعلمين  1.1.7.4
 المستجدين

 معلمين ال يوحد 2/10 التعليمية

دورة تأهيل المعلمات  2.1.7.4
 المستجدات

 معلمات ال يوجد 2/10 التعليمية

تحديد فريق تطويري لقياس  .4.2.7.4
أثر التدريب على أداء العامالت واحتياج 
الفرد ورفع كفاءته ولمعالجة وتحسين 

 مستوى األداء والمنظمة

 ظروف الجائحة 2/11 التعليمية

 والمتابعة اإلشراف 3.1.5.5
 لحلقات النورانية في المجمعات

 ظروف الجائحة 2/10 التعليمية

حصر المشكالت السلوكية  .3.1.15.5
 والمعرفية وإيجاد آليات عمل لمعالجتها

 ظروف الجائحة 2/25 التعليمية

لإلداراتغير المنجزة المبادرات   
التعليمية: أوال  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

إقامة دورة القاعدة النورانية  1.1.10.5
 للمعلمين

 3/11 التعليمية
لوجود رسوم على الدورة 
 مما أدى إلى عدم اإلقبال

الدورات القرآنية النسائية  7.10.13.5
 بالشراكة مع الجامعة

 3/4 التعليمية
البرنامج من قِبَل  تعليق

 الجامعة

تهيئة المجمعات والدور  1.1.15.5
وتدريب المعلمين والمعلمات لتنفيذ 

 مشروع القيم القرآنية
 الجائحة ظروف 3/4 التعليمية

استهداف طالب مدارس  .2.1.1.5
 تحفيظ القرآن الصباحية

 ظروف الجائحة 4/12 التعليمية

دراسة وإعادة فتح مركز  .2.1.5.5
 براعم اإليمان صباحي

 4/8 التعليمية
لعدم اكتمال العدد المطلوب 

 الفتتاح المركز

لإلداراتغير المنجزة المبادرات   
التعليمية: أوال  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

 ظروف الجائحة 6/3 التعليمية 1برنامج فتيات القران  .8.1.12.5

الدورة الصيفية للمرحلة  .6.1.12.5
 (غيم)للنساء االبتدائية 

 ظروف الجائحة 7/10 التعليمية

الدورة الصيفية للمرحلة  .7.1.12.5
 (غيم)للنساء المتوسطة 

 ظروف الجائحة 7/10 التعليمية

دورة براعم القرآن  .12.1.12.5
 الصيفية لطالب المرحلة االبتدائية

 ظروف الجائحة 7/10 التعليمية

تهيئة وتدريب معلمين ومعلمات  .5.1.6.5
 والجزريةإلعطاء السند في التحفة 

 ظروف الجائحة 10/28 التعليمية

اختيار قيادات مؤهلة من  2.2.2.4
 الميدان

 ظروف الجائحة 11/30 التعليمية

تطوير مجمعين تعليمياً  .1.1.3.4
 داخل المحافظة لتكون متميزة

 ظروف الجائحة 11/30 التعليمية

تأمين منح لعشر طالبات  .4.1.7.4
 في معهد فتيات

 ظروف الجائحة 11/30 التعليمية

لإلداراتغير المنجزة المبادرات   
التعليمية: أوال  
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

برنامج تأهيل معلمات  .2.2.7.4
 مكاتب اإلشراف

 ظروف الجائحة 11/30 التعليمية

مشروع نافس إلتمام  .1.1.1.5
 (لمن بقي على ختمه سنة) الحفظ

 ظروف الجائحة 11/30 التعليمية

دورة في مهارات التالوة  .3.1.13.5
 للرجال

 لعدم وجود مدرب 11/4 التعليمية

تنفيذ مشروع القيم  .2.1.15.5
 (كان خلقه القرآن) القرآنية 

 ظروف الجائحة 11/25 التعليمية

 ظروف الجائحة 12/30 التعليمية 2برنامج فتيات القران  .9.1.12.5

لإلداراتغير المنجزة المبادرات   
التعليمية: أوال  
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 مبرر عدم اإلنجاز االنتهاء اإلدارة المبادرة

إعداد ملف تعريفي لكفالء  1.8.1.1
 الحافالت

 2/15 اإلدارية
 لعدم تشغيل الحافالت

 لهذا العام

دراسة البرامج المتاحة في  1.1.2.4
 القيادة

 
 رحلت للتعليمية 2/30 اإلدارية

ملف تسويقي المتالك  إعداد1.1.10.4
 حافلة

 
 2/30 اإلدارية

تم التبرع بحافلة من 
 دخنة

تعيين قائد إداري مؤهل قياديا  1.1.7.3
 (رئيس المراكز النوعية)وتقنيا 

 رحلت 3/30 اإلدارية

التقنية  التنسيق مع كلية 2.1.10.3
 بالرس إلقامة دورات مجانية

 رحلت 3/30 اإلدارية

استحداث مشرفة قسم 1.1.4.3
 الضواحي

 4/15 اإلدارية
لم يتم الرفع من 

 التعليمية

لإلداراتغير المنجزة المبادرات   
اإلدارية: ثانيا  
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 مبرر عدم اإلنجاز االنتهاء اإلدارة المبادرة

نافذة في الموقع الرسمي الستعالم  انشاء3.1.2.3
 الموظفين

 جاري العمل 5/1 اإلدارية

شكاوى الموظفين والموظفات بنظام  ربط4.1.1.4
 سحابة

 جاري العمل 6/1 اإلدارية

 رحلت 7/1 اإلدارية إعداد برنامج متكامل لتمكين القيادات2.1.2.4

لمجمع عمرو بن  إعداد ملف تسويقي1.1.11.4
 الجموح

 لعدم اعتماد المشروع 10/30 اإلدارية

 لعدم الرفع من التعليمية 10/30 اإلدارية تعيين القيادات المرشحة3.2.2.4

 لعدم الرفع من التعليمية 10/30 اإلدارية قيادات تربوية نسائية تعيين1.1.1.4

 لعدم الرفع من التعليمية 11/30 اإلدارية توظيف مشرفتين في اإلشراف النسائي  1.1.9.4

 لوجود راعي للحافالت 12/30 اإلدارية استالم وإيداع رسوم الحافالت للفصلين3.1.8.2

التعاقد مع شركة تقنية لتطوير نظام 2.1.1.3
 التعليمي

 لعدم وجود عروض مناسبة 12/3 اإلدارية

 12/30 اإلدارية إعداد وإدخال خطة الطالب في البرنامج1.2.1.3
مجمعات  6تم التجربة على 

 ولم تنجح

تنسيق دورتين للموظفين في برنامج 3.1.10.3
 في معهد اإلدارة( إثرائي)

 لصعوبة التنسيق  12/30 اإلدارية

المجمعات  تدريب عشر قيادات من مديري3.1.2.4
   والدور

 لنقلها للتعليمية 12/30 اإلدارية

 المشروع اتماملعدم   12/30 اإلدارية تجهيز اإلجراءات النظامية إلنشاء المبنى2.1.11.4

لإلداراتغير المنجزة المبادرات   
اإلدارية: ثانيا  
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 مبرر عدم اإلنجاز االنتهاء اإلدارة المبادرة

 رحلت 2/12 الموارد إعداد دراسة جدوى للمشروع 1.1.1.1

 التصميم وإعداد األرض امتالك .2.1.1.1
 للمشروع والمخططات

 رحلت 3/9 الموارد

 التدريبية المؤسسات مخاطبة 1.9.1.3
 التدريبية الدورات لتقديم المتخصصة

 رحلت 3/30 الموارد

 لمشروع القانونية اإلجراءات انهاء1.1.1.3
 دائم

 4/12 الموارد
لم تتم الجمعية 

 العمومية

 كفالة تغطية استمرار متابعة .1.3.1.3
 والحافالت الحلقات

 4/22 الموارد
 كفاالت لوجود

سابقة وعدم البدء 
   بها

 5/27 الموارد الرمضانية الحملة1.2.1.4
 لتعثر الجمعية 

 واقامةالعمومية 
 الحمالت

 لسداد تسويقي ملف إعداد1.2.1.2
 دائم المشروع أقساط

 7/27 الموارد
لم تتم  الجمعية 

 العمومية

 11/10 الموارد   مشروع تدشين1.1.2.2
لم تتم الجمعية 

 العمومية

 12/30 الموارد المبنى ملف تسويق3.1.11.4
لعدم اعتماد 

 المشروع

(الموارد: ثالثا  المبادرات غير المنجزة لإلدارات (
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 مبرر عدم اإلنجاز الشهر اإلدارة المبادرة

رواد  عقد لقاء مع 1.1.3.2
ورائدات النشاط في المدارس 

إلبراز وتكريم المتميزين من طالب 
 الجمعية

 الجائحة ظروف 3/27 اإلعالم

عقد خمس شراكات مع  1.1.4.2
 مدار س المحافظة

 التعليم عن بعد 3/13 اإلعالم

 تكريم األسر التي تتبنى5.1.2.2 
 جوائز قرانيه ألبنائها

 لظروف الجائحة  5/25 اإلعالم

تكريم المشاركين في 1.2.8.4
 المناسبات والفعاليات خارج الجمعية

 8/8 اإلعالم
وجود  ظروف كورونا وعدم

 مشاركات

 11/30 اإلعالم اقامة حفل التخرج7.1.1.5
لعدم الموافقة لحفل 

 موافقة  يحتاج النهالتخرج 

 المعرض المتنقل3.1.3.2 
 بالجمعيةوالحلقللتعريف 

 12/2 اإلعالم
 وايقافلعدم وجود راعي 
 المعارض

البحث عن المنافسات 2.1.5.2
 اإلعالمية والمشاركة فيها

 لعدم وجود مشاركات  12/6 اإلعالم

لإلداراتالمبادرات غير المنجزة   
اإلعالم: رابعا  
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