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 م 0202للعام  ن الكريم آتحفيظ القراخلريية لللجمعية  تشغيليةالخلطة ا

 م
 األهداف

 اإلستراتيجية

 المؤشرات

 اإلستراتيجية
 المبادرات األهداف المرحلية

وزن 

المبادرة 

 من الهدف

التكلفة 

 المالية

مكان 

 التنفيذ

مسؤول 

 التنفيذ
تاريخ بداية 

 التنفيذ

تاريخ 

اكتمال 

 التنفيذ

1 

احترافية في . 1

جلب اإليرادات 

وتحقيق االكتفاء 

 المالي

زيادة . 1.1

اإليرادات الثابتة 

02 % 

شراء أو . 1.1.1

بناء وقف دخله 

022,222 

إعداد  1.1.1.1

دراسة جدوى 

 للمشروع

02 2222 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 10/0 

0 
امتالك  0.1.1.1

األرض وإعداد التصميم 

 والمخططات للمشروع
22 ----- 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
11/0 9/1 

1 
إنهاء  1.1.1.1

اإلجراءات القانونية 

 لمشروع دائم

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
14/1 10/4 

4 
التسويق . 0.1.1

 للوقف الرابع

إعداد ملف  1.0.1.1

تسويقي لسداد أقساط 

 لمشروع دائم
02 ---- 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
14/1 02/2 

2 
تدشين  0.0.1.1

 المشروع
02 ----- 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
6/11 12/11 

6 

تحصيل  0.1

إيرادات غير 

ثابتة 

1,222,22

 لاير سنويا   2

تحصيل . 1.0.1

إيرادات غير 

ثابتة 

0,222,222 

 لاير

تفعيل  1.1.0.1

اشتراكات المنقطعين 

وزيادة أعداد 

االشتراكات 

 122واالستقطاعات 

 مشترك ومستقطع

02 ----- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 4/10 



 92من 2الصفحة 

2 

0.1.0.1 

 12التواصل مع 

 مؤسسة مانحة

2 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 4/10 

0 

 (تابع)

احترافية في . 1

جلب اإليرادات 

وتحقيق االكتفاء 

 المالي

تحصيل  0.1

إيرادات غير 

ثابتة 

1,222,22

 لاير سنويا   2

تحصيل . 1.0.1

إيرادات غير 

ثابتة 

0,222,222 

 لاير

مشروع  1.1.0.1

تواصل مع 

الشركات 

 والمؤسسات

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 6/12 

9 
الحملة  4.1.0.1

 الرمضانية
42 22222 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
14/1 02/2 

12 

تفعيل   2.1.0.1

التبرعات 

 اإللكترونية

2 ----- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 2/11 

11 

إنشاء  6.1.0.1

مكتب لخدمة 

عمالء الموارد 

 المالية

02 62222 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
1/1 00/1 

10  

 تغطية. 1.1

 من خمس كفالة

 والمجمعات الدور

تغطية . 1.1.1

 مجمع وأكفالة دار 

بناء  1.1.1.1

قاعدة بيانات لكفالء 

 الحلقات والحافالت

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 0/0 

11  

التواصل  0.1.1.1

المستمر مع كفالء 

الحلقات والحافالت 

 وتزويدهم بالتقارير

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/1 4/10 
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14 

احترافية في . 1

جلب اإليرادات 

وتحقيق 

 االكتفاء المالي

 تغطية. 1.1

 من خمس كفالة

 والمجمعات الدور

تغطية . 1.1.1

 مجمع وأكفالة دار 

متابعة  1.1.1.1

استمرار تغطية كفالة 

 الحلقات والحافالت
62 ---- 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
0/4 00/4 

12 
تغطية  4.1

ميزانية البرامج 

الموسمية في 

الضواحي بنسبة 

من % 122

 الرعاية سنويا

تغطية . 1.4.1

ميزانية البرامج 

الموسمية في 

الضواحي بنسبة 

من % 122

 .الرعاية

إعداد ملف  1.1.4.1

 تسويقي للبرامج
12 ---- 

المقر 

 الرئيسي
 0/0 4/1 التعليمية

16 
تسويق  0.1.4.1

 ملف البرامج
42 ---- 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
02/2 12/6 

12 

التنسيق مع  1.1.4.1

مدراء مكاتب اإلشراف 

لمخاطبة وزيارة تجار 

 الضواحي

12 ----- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
02/2 12/6 

10 

تغطية ميزانية  2.1

مراكز األطفال من 

% 122الرسوم بنسبة

 .سنويا

تغطية . 1.2.1

ميزانية مراكز 

األطفال من الرسوم 

 %.122بنسبة

استالم 1.1.2.1

وإيداع رسوم 

 مراكز األطفال

122 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 0/0 01/1 اإلدارية

19 

ضبط جميع  6.1

رسوم البرامج 

والمدارس والدور 

النسائية ماليا بنسبة 

قبل نهاية % 122

. ) هـ1442عام 

, توثيق, تحصيل

, تقارير, تسديد 

 (نماذج

مراجعة . 1.6.1

وتطوير نظام 

 البرامج ونماذجها

 مراجعة1.1.6.1

وتطوير نظام 

رسوم البرامج 

 ونماذجها

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 10/0 14/1 اإلدارية

02 

اعتماد 0.1.6.1

نظام الرسوم 

 والبرامج

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 02/0 11/0 اإلدارية

01 

ضبط جميع  2.1

اإلجراءات المالية 

قبل % 122بنسبة 

 هـ1442نهاية عام 

مراجعة . 1.2.1

وتطوير األنظمة 

والنماذج المالية وتتبع 

 اإلجراءات

مراجعة  1.1.2.1

وضبط اإلجراءات 

 المالية ونماذجها

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 10/4 14/1 اإلدارية
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00 

ضبط جميع  2.1

اإلجراءات المالية 

قبل % 122بنسبة 

 هـ1442نهاية عام 

مراجعة . 1.2.1

وتطوير األنظمة 

والنماذج المالية وتتبع 

 اإلجراءات

اعتماد  0.1.2.1

اإلجراءات المالية 

 ونماذجها

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 02/4 11/4 اإلدارية

01 

احترافية في . 1

جلب اإليرادات 

وتحقيق 

 االكتفاء المالي

تغطية  0.1

ميزانية الحافالت 

من الرسوم 

% 12بنسبة 

 .سنويا  

تغطية . 1.0.1

ميزانية الحافالت 

من الرسوم 

 %12بنسبة 

إعداد  1.1.0.1

ملف تعريفي 

 لكفالء الحافالت

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/0 12/1 اإلدارية

04 

تسويق  0.1.0.1

ملف لكفالء 

 الحافالت

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
0/4 12/2 

02 
استالم  1.1.0.1

وإيداع رسوم 

 الحافالت للفصلين

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/10 12/1 اإلدارية

06 

التواصل  4.1.0.1

المستمر مع كفالء 

الحافالت وتزويدهم 

 بالتقارير

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
1/1 01/10 

02 

متابعة  2.1.0.1

استمرار تغطية 

 كفالة الحافالت

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
00/1 10/2 

تغطية  9.1 00

ميزانيات الدورات 

 22التدريبية بنسبة 

 .من الرعاية% 

تغطية . 1.9.1

 ميزانيات الدورات

 22التدريبية بنسبة 

 .من الرعاية% 

إعداد  1.1.9.1

ملف تسويقي 

للدورات اإلدارية 

 والتعليمية

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي

 اإلدارية

+ 

 التعليمية

1/1 12/1 

09 
مخاطبة  0.1.9.1

المؤسسات المانحة 

 لرعاية الدورات

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
1/1 12/1 
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12 

تغطية  9.1

ميزانيات الدورات 

 22التدريبية بنسبة 

 .من الرعاية% 

تغطية . 1.9.1

 ميزانيات الدورات

 22التدريبية بنسبة 

 .من الرعاية% 

مخاطبة  1.1.9.1

المؤسسات التدريبية 

المتخصصة لتقديم 

 الدورات التدريبية

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
1/1 12/1 

11 

احترافية في . 1

جلب اإليرادات 

وتحقيق 

 االكتفاء المالي

تغطية  12.1

ميزانية البرامج 

الموسمية الداخلية 

من %  22بنسبة 

 .الرسوم سنويا  

تغطية . 1.12.1

ميزانية البرامج 

الموسمية الداخلية 

من %  22بنسبة 

 .الرسوم

إعداد  1.1.12.1

تسويقي لجميع ملف 

البرامج الموسمية 

 لتغطية الميزانية

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/1 1/0 التعليمية

10 
استالم  0.1.12.1

 وإيداع الرسوم
02 ---- 

المقر 

 الرئيسي
 12/6 11/4 اإلدارية

11 
 إيجاد. 11.1

 سنويا   جديد منتج

 الموارد لزيادة

 للجمعية المالية

 إيجاد . 1.11.1

 لزيادة جديد منتج

 المالية الموارد

 للجمعية

تطوير  1.1.11.1

وتفعيل المتجر 

 اإللكتروني
12 1222 

المقر 

 الرئيسي

 الموارد

+ 

 اإلدارية

1/0 12/1 

14 
0.1.11.1 

إيجاد وتطوير منتجات 

 جديدة
42 02222 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/0 2/4 

12 
تنفيذ  1.1.11.1

ورشة عمل لتحديد 

 منتج تسويقي جديد
12 ---- 

المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
4/0 0/4 

16 

تحقيق . 0

الرضا والوالء 

 المجتمعي

أن يفخر . 1.0

من %  22

أهالي المحافظة 

بانتماء أوالدهم 

 .للجمعية 

 يفخر أن. 1.1.0

 أهالي من% 42

 بانتماء المحافظة

 .للجمعية أوالدهم

1.1.1.0. 

تطبيق مقاييس 

 الفخر المجتمعي

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

14/1 10/4 

12 

0.1.1.0. 

تحليل نتائج 

 مقاييس الفخر

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

11/4 12/6 

10 
االفصاح . 1.1.1.0

عن نتائج القياس 

 وإعالن النتائج

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

11/6 02/2 



 92من 6الصفحة 

19 

تحقيق . 0

الرضا والوالء 

 المجتمعي

أن يفخر . 1.0

من %  22

أهالي المحافظة 

بانتماء أوالدهم 

 .للجمعية 

 يفخر أن. 1.1.0

 أهالي من% 42

 بانتماء المحافظة

 .للجمعية أوالدهم

تطوير . 4.1.1.0

أنظمة ولوائح 

تحقيق الفخر 

 المجتمعي

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

02/2 4/9 

42 

2.1.1.0 .

المشاركة في 

 المناسبات الوطنية

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

1/1 12/10 

41 

تحقيق . 0.0

نسبة رضا عند 

المستفيدين ال تقل 

 % .22عن  

 تحقيق. 1.0.0

 عند رضا نسبة

 ال المستفيدين

 % .22  عن تقل

1.1.0.0. 
تطبيق مقاييس 

 رضا المستفيدين
12 ---- 

المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

11/0 10/1 

40 
0.1.0.0. 

تحليل نتائج مقاييس 

 رضا المستفيدين

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

14/1 10/2 

41 
1.1.0.0. 

االفصاح عن نتائج 

 القياس وإعالنها
12 ---- 

المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

6/11 10/10 

44 
4.1.0.0. 

قياس عشر برامج 

 من جميع اإلدارات

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

6/0 6/2 

42 

تكريم . 2.1.0.0

تتبنى  ياألسر الت

جوائز قرآنية 

 ألبنائها

02 2222 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

12/1 02/2 



 92من 7الصفحة 

46 

تحقيق . 0

الرضا والوالء 

 المجتمعي

 الجمعية احتواء. 1.0

%  11.11 نسبته ما

 التعليم طالب من

 .العام
 الطالب مجموع)  إيضاح

 طالب من 4222 يكون

 1222+  العام التعليم

 الموظفين من

 وبقية والجامعيين

 ( الشرائح

احتواء . 1.1.0

الجمعية ما نسبته 

من %  10

طالب التعليم 

 .العام

عقد لقاء  1.1.1.0

مع رواد ورائدات 

النشاط  في 

المدارس إلبراز 

وتكريم المميزين من 

 طالب الجمعية

12 1222 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

00/1 02/1 

42 

0.1.1.0 .

المعرض المتنقل 

للتعريف بالجمعية 

 وحلق التحفيظ

12 

12222 
 

(122 %

 (رعاية

المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

6/11 0/10 

40 

1.1.1.0. 

مقطع دعائي  02

للتسجيل في الحلق 

 (مونتاج)

42 1222 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

12/0 6/11 

49 

تكوين عشر . 4.0

شراكات نوعية مع 

جهات متميزة 

تساعد الجمعية في 

 .تحقيق أهدافها

تكوين . 1.4.0

شراكتين نوعيتين 

مع جهات متميزة 

تساعد الجمعية في 

 .تحقيق أهدافها

عقد  1.1.4.0

خمس شراكات مع 

مدارس المحافظة 

 (بنات-بنين)

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

6/0 11/1 

22 

عقد 0.1.4.0

شراكة مع إدارة 

 التعليم

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

10/0 10/1 

21 

حصر  1.1.4.0

المبادرات 

التطوعية في 

االدارات ونشرها 

 في المجتمع

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

شعبة 

 التطوع
1/1 12/10 
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20 

. 0 (تابع)

تحقيق الرضا 

والوالء 

 المجتمعي

تحقيق مركز . 2.0

متقدم إعالميا  بين 

الجمعيات الخيرية 

في المنطقة وفق 

المقاييس اإلعالمية 

 .المعتبرة

المنافسة . 1.2.0

في المسابقات 

اإلعالمية في 

 .المملكة

اعتماد  1.1.2.0

المعيار اإلعالمي 

 للمنافسات اإلعالمية
22 222 

المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

10/1 14/2 

21 

البحث عن  0.1.2.0

المنافسات اإلعالمية 

على مستوى المملكة 

 والمشاركة فيها

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

04/0 6/10 

24 

تكوين . 6.0

خمس روابط 

متميزة تساعد 

الجمعية في 

 .تحقيق أهدافها

 اكتمال. 1.6.0

 الروابط عدد

 للجمعية التابعة

 روابط أربع

تطوير  1.1.6.0

رابطة خريجي 

 الجمعية بنين وبنات
02 1222 

المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم
ووحدة 
 التطوع

0/12 6/11 

22 

تطوير  0.1.6.0

 رابطة سفراء الخير

اإلعالميين )

 (واإلعالميات

02 4222 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم
ووحدة 
 التطوع

9/9 0/12 

26 
تفعيل  1.1.6.0

رابطة المتطوعين 

 والمتطوعات
02 ---- 

المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم
ووحدة 
 التطوع

1/1 12/0 

22 

تكريم  4.1.6.0

المتفاعلين في رابطة 

السفراء  –الخريجين )

 (المتطوعين –

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم
ووحدة 
 التطوع

14/1 10/2 
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20 

تحقيق . 0

الرضا والوالء 

 المجتمعي

تكوين خمس . 6.0

روابط متميزة 

تساعد الجمعية في 

 .تحقيق أهدافها

 اكتمال. 1.6.0

 الروابط عدد

 للجمعية التابعة

 روابط أربع

استضافة  2.1.6.0

عشر من مسئولي 

الدوائر الحكومية 

 وأعيان البلد

02 0222 
المقر 

 الرئيسي

إدارة 
العالقات 
 واإلعالم

14/1 11/0 

29 

التميز . 1

المؤسسي 

 والتحول التقني

إنشاء نظام . 1.1

الكتروني خاص 

تمتلكه الجمعية 

لجميع اإلجراءات 

اإلدارية والمالية 

% 122). والتعليمية

% 22داخل المحافظة و

 (للضواحي

 تطوير. 1.1.1

 ومعالجة البرنامج

 الفجوات

تحديث  1.1.1.1

نظام السحابة 

 المالي

02 0222 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/1 12/10 

62 

التعاقد  0.1.1.1

مع شركة تقنية 

لتطوير النظام 

 التعليمي  

12 
البحث عن 

عروض 

 مناسبة

المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/1 1/10 

61 

استكمال  1.1.1.1

دعم األقسام 

والجهات باألجهزة 

 واألدوات الالزمة

02 12222 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/1 12/10 

60 

ربط  4.1.1.1

شكاوى الموظفين 

والموظفات بنظام 

 السحابة

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/1 1/6 

61 

إنشاء  2.1.1.1

نافذة في السحابة 

ألرشفة بيانات 

 الموظفين

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/4 1/6 

64 

 تطبيق . 0.1.1

 جميع على البرنامج

 والمدارس المجمعات

 الداخلية والدور

إعداد  1.0.1.1

وإدخال خطة 

الطالب في 

 البرنامج

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/1 12/10 
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62 

التميز . 1

المؤسسي 

 والتحول التقني

إنشاء نظام . 1.1

الكتروني خاص 

تمتلكه الجمعية 

لجميع اإلجراءات 

اإلدارية والمالية 

% 122). والتعليمية

% 22داخل المحافظة و

 (للضواحي

 تطبيق . 0.1.1

 جميع على البرنامج

 والمدارس المجمعات

 الداخلية والدور

تدريب  0.0.1.1

مديري المجمعات 

والدور على 

البرنامج 

 اإللكتروني

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/6 12/10 

66 

البدء  1.0.1.1

بالتطبيق  على 

مجمعين ودارين 

في الفصل الدراسي 

 األول

42 ---- 

مقر 

 المجمعين

 و

 الدارين

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

16/2 12/10 

62 
 بوابة إنشاء. 0.1

 متكاملة الكترونية

 بوابات على تحتوي

 أعمال لجميع

 .التقنية الجمعية

1.0.1 . 

تطوير وتحديث 

 الموقع

تسجيل  1.1.0.1

مقطع مرئي لتوضيح 

االستفادة من الخدمات 

 المتاحة من البوابة

22 0222 
المقر 

 الرئيسي

العالقات 
العامة 
 واإلعالم

11/6 9/0 

60 

تهيئة  0.1.0.1

البوابة اإللكترونية 

الستيعاب المواد 

اإلعالمية لجميع 

 المجمعات والدور 

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الشؤون 

االدارية 

 والمالية

1/2 12/6 

69 

 بوابة إنشاء. 0.1

 متكاملة الكترونية

 بوابات على تحتوي

 أعمال لجميع

 .التقنية الجمعية

1.0.1 . 

تطوير وتحديث 

 الموقع

إنشاء  1.1.0.1

نافذة في الموقع 

الرسمي الستعالم 

 الموظفين

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 1/2 1/1 اإلدارية

22 

بناء جميع . 1.1

اللوائح واألنظمة 

والنماذج قبل 

 .هـ1442نهاية 

في العام الماضي %  122ال يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد ُحقق بنسبة 

 هـ1440
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21 

. 1 (تابع)

التميز 

المؤسسي 

 والتحول التقني

استكمال . 4.1

الهيكل التنظيمي 

 .بالموارد البشرية

  استكمال. 1.4.1

 من%  92

 التنظيمي الهيكل

 البشرية بالموارد

1.1.4.1 
استحداث مشرفة 

 قسم الضواحي 
122 00111 

المقر 

 الرئيسي
 12/4 1/1 اإلدارية

20 

تعيين موظفين . 2.1

اثنين متخصصين في 

التقنية والشبكات 

والدعم الفني قبل 

 .هـ1441نهاية 

تعيين  1.2.1

 موظف متخصص
في التقنية 

والشبكات والدعم 

  الفني

1.1.2.1 

 تعيين موظف متخصص

في التقنية والشبكات 

  لدعم النظام التعليمي

122 90111 
المقر 

 الرئيسي
 12/12 1/9 اإلدارية

21 

تحقيق ماال يقل . 6.1

عن المركز العاشر 

في الُمنافسة على 

مستوى المملكة في 

 .جائزة التميز

 ماال تحقيق. 1.6.1

 المركز عن يقل

 الُمنافسة في العاشر

 المملكة مستوى على

 .التميز جائزة في

تقييم  .1.1.6.1

المبادرات انجاز 

الشهري لجميع 

 اإلدارات

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي

 الجودة

والتطوير 

 اإلداري

1/1 12/10 

24 

تكريم . 0.1.6.1

اإلدارة المتميزة 

باإلنجاز الربع 

  سنوي

12 1222 
المقر 

 الرئيسي

 الجودة

والتطوير 

 اإلداري

12/1 12/10 

22 

إصدار . 1.1.6.1

تقرير االنجاز 

النصف سنوي 

 لجميع اإلدارات

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي

 الجودة

والتطوير 

 اإلداري

12/6 12/10 
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26 

التميز . 1

المؤسسي 

 والتحول التقني

تعيين . 2.1

خمس قيادات 

إدارية مؤهلة 

قياديا وتقنيا في 

 . المبنى اإلداري

تعيين . 1.2.1

قائد إداري مؤهل 

 .قياديا وتقنيا

تعيين . 1.1.2.1

قائد إداري مؤهل 

 .قياديا وتقنيا

رئيس المراكز )

 (النوعية 

122 16222 
المقر 

 الرئيسي
 12/1 1/1 اإلدارية

22 
تعيين خمس . 0.1

كفاءات رجالية 

ونسائية من ذوي 

االختصاص والخبرة 

 .في الموارد المالية

تعيين . 1.0.1

موظف وموظفة من 

ذوي االختصاص 

والكفاءة في 

 الموارد المالية

تعيين  .1.1.0.1

موظف من ذوي 

االختصاص 

والكفاءة في 

 الموارد المالية

22 04222 
المقر 

 الرئيسي
 12/1 1/1 اإلدارية

20 

تعيين  .0.1.0.1

من ذوي  ةموظف

االختصاص 

والكفاءة في 

 الموارد المالية

22 10222 
المقر 

 الرئيسي
 12/1 1/1 اإلدارية

29 

تعيين ثالث . 9.1

إعالميين 

متميزين باإلعالم 

 والعالقات العامة

تعيين . 1.9.1

 إعالميموظف 

 إدارةمتميز في 

والعالقات  اإلعالم

 العامة

 هـ1441يتم ترحيل الهدف المرحلي إلى 

02 

تقديم أربع . 12.1

دورات سنويا 

للموظفين 

والموظفات في 

والثقافة  اإلدارة

 .المؤسسية

 تقديم. 1.12.1

 سنويا دورات أربع

 للموظفين

 في والموظفات

 والثقافة اإلدارة

 المؤسسية

تقديم . 1.1.12.1

أربع دورات في 

اإلدارة والثقافة 

 المؤسسية

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/10 1/1 اإلدارية
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01 

التميز . 1

المؤسسي 

 والتحول التقني

تقديم أربع . 12.1

دورات سنويا 

للموظفين 

والموظفات في 

اإلدارة والثقافة 

 .المؤسسية

 تقديم. 1.12.1

 سنويا دورات أربع

 للموظفين

 في والموظفات

 والثقافة اإلدارة

 المؤسسية

0.1.12.1 .

التنسيق مع كلية 

التقنية بالرس 

إلقامة دورات 

 مجانية

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/1 1/1 اإلدارية

00 

1.1.12.1. 

تنسيق دورتين 

للموظفين في 

( إثرائي)برنامج 

 في معهد اإلدارة

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/10 1/1 اإلدارية

01 

 كفاءة. 4

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

 خمس تعيين. 1.4

 تربوية قيادات

 الدور في نسائية

 بالبرامج مؤهلة

 .المعتمدة التربوية

تعيين . 1.1.4

قيادة تربوية 

نسائية في الدور 

مؤهلة بالبرامج 

التربوية 

 .المعتمدة

تعيين  1.1.1.4

قيادة تربوية 

 نسائية في الدور

 12/12 1/9 اإلدارية الدور 2022 122

04 
تمكين . 0.4

قيادات نوعية 

متميزة قياديا 

 02وتربويا في 

من المجمعات % 

من % 22و 

 .الدور النسائية

 تقديم. 1.0.4

 من لثةالثا الحزمة

 تمكين برنامج

 القيادات

دراسة  1.1.0.4

البرامج المتاحة 

 في القيادة

12 __ 
 المقر

 الرئيسي
 12/0 1/1 اإلدارية

02 

إعداد  0.1.0.4

برنامج متكامل 

 لتمكين القيادات

12 __ 
 المقر

 الرئيسي
 1/2 1/1 اإلدارية

06 

تدريب  1.1.0.4

عدد عشر قيادات 

من مديري 

 المجمعات والدور

42 __ 
 المقر

 الرئيسي
 12/10 1/9 اإلدارية
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02 

 كفاءة. 4

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

تمكين . 0.4

قيادات نوعية 

متميزة قياديا 

 02وتربويا في 

من المجمعات % 

من % 22و 

 .الدور النسائية

 ترشيح. 0.0.4

 لمن بديلة قيادات

 عليهم تنطبق ال

 المواصفات

إجراء  1.0.0.4

على دراسة مسحية 

القيادات لتحديد 

كفاءة القيادات 

 الحالية

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/12 1/0 التعليمية

00 

اختيار  0.0.0.4

قيادات مؤهلة من 

 الميدان

12 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/11 1/11 التعليمية

09 
تعيين  1.0.0.4

 القيادات المرشحة
12 ___ 

 المقر 

 الرئيسي
 12/121 1/9 اإلدارية

92 

 12 تطوير. 1.4

 تحفيظ مجمعات

 المحافظة داخل

 لتكون تعليميا

 .متميزة

 تطوير. 1.1.4

 تحفيظ مجمعين

 المحافظة داخل

 لتكون تعليميا

 .متميزة

تطوير . 1.1.1.4

مجمعين تعليميا  

داخل المحافظة 

 لتكون متميزة

122 ------- 
مقر 

 المجمعين
 12/11 12/1 التعليمية



 92من 15الصفحة 

91 

 كفاءة. 4

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

 12 تطوير. 4.4

 نسائية دار

 داخل مسائية

 تعليميا المحافظة

 متميزة لتكون

 تطوير. 1.4.4

 نسائية دور ثالث

 داخل مسائية

 تعليميا المحافظة

 متميزة لتكون

 تطوير. 1.1.4.4

 نسائية دور ثالث

 داخل مسائية

  تعليميا المحافظة

 متميزة لتكون

122 ------- 
الدور 

 النسائية
 12/11 12/1 التعليمية

90 
 دارين افتتاح. 2.4

 جديدة نسائيتين

 .المحافظة داخل

في العام الماضي %  122ال يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد ُحقق بنسبة 

 هـ1441

91 

 افتتاح. 6.4

 مراكز ثالثة

 متميزة نوعية

 مستوى على

 .المنطقة

افتتاح . 1.6.4

مركز همم للحفظ 

 المكثف

إعداد . 1.1.6.4

 المناهج
02 ------- 

مقر 

 المركز
 0/0 02/2 التعليمية

94 

تنفيذ . 0.1.6.4

الحملة اإلعالنية 

 للمركز

02 ----- 
مقر 

 المركز
 06/0 12/0 التعليمية

92 
تهيئة . 1.1.6.4

 مقر المركز
02 ----- 

مقر 

 المركز
 06/0 12/0 التعليمية

96 

تكوين . 4.1.6.4

الهيئة اإلدارية 

 والتعليمية للمركز

02 ------ 
المقر 

 الرئيسي
 2/9 12/0 التعليمية

92 
تدشين . 2.1.6.4

 المركز
12 02222 

مقر 

 المركز
 9/9 2/9 التعليمية

90 

 02 تأهيل. 2.4

 المعلمين من% 

 . وتربويا تعليميا

 تأهيل. 1.2.4

 المعلمين جميع

 الجدد والمعلمات

دورة . 1.1.2.4

تأهيل المعلمين 

 المستجدين

02 222 
المقر 

 الرئيسي
 12/0 12/1 التعليمية
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99 

 كفاءة. 4

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

 02 تأهيل. 2.4

 المعلمين من% 

 . وتربويا تعليميا

 تأهيل. 1.2.4

 المعلمين جميع

 الجدد والمعلمات

دورة . 0.1.2.4

تأهيل المعلمات 

 المستجدات

02 222 
المقر 

 الرئيسي
 12/0 12/1 التعليمية

122 

1.1.2.4 .

طالبة  02استمرار 

في معهد فتيات 

 12بريده وإضافة 

 مستجدات

02 
12222 

رعاية 

122% 

معهد 

الفتيات 

 في بريدة

 12/11 12/1 التعليمية

121 

4.1.2.4. 

تأمين منح لعشر 

طالبات في معهد 

 فتيات

02 

11222

2 
رعاية 

122% 

معهد 

الفتيات 

 في بريدة

 12/11 12/1 التعليمية

120 

تنفيذ . 2.1.2.4

دورتي مفاتيح 

للمعلمات )اإلتقان 

 (المستجدات

02 1222 
المقر 

 الرئيسي
 12/11 12/1 التعليمية

121 

 إعادة. 0.2.4

 من%  02 تأهيل

 المعلمين عموم

 والمعلمات

 القدامى

دورة . 1.0.2.4

 تمكين للمعلمات
02 1222 

المقر 

 الرئيسي

 12/11 12/1 التعليمية

124 
برنامج . 0.0.2.4

تأهيل معلمات 

 مكاتب اإلشراف

 12/11 12/1 التعليمية 02022 12

122 
تنفيذ . 1.0.2.4

األسبوع التدريبي 

 للمعلمين والمعلمات

 12/0 12/1 التعليمية 12222 02



 92من 17الصفحة 

126 

 كفاءة. 4

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

 02 تأهيل. 2.4

 المعلمين من% 

 . وتربويا تعليميا

 إعادة. 0.2.4

 من%  02 تأهيل

 المعلمين عموم

 والمعلمات

 القدامى

تحديد . 4.0.2.4

فريق تطويري لقياس 

أثر التدريب على أداء 

العامالت واحتياج 

الفرد ورفع كفاءته 

ولمعالجة وتحسين 

مستوى األداء 

 والمنظمة

 11/0 11/1 التعليمية ------ 02

122 

 تميز. 0.4

 من% 22

 باالنتماء العاملين

. للجمعية والوالء

 ( بنات و بنين)

 آليات إيجاد. 1.0.4

 جديدة ووسائل

 رفع لنظام وإضافتها

 الوالء مستوى

 لدى واالنتماء

 العاملين

إقامة  1.1.0.4

لقاء فصلي لجميع 

 الموظفين

62 2222 
خارج 

 الجمعية

العالقات 

 العامة
14/1 14/1 

120 

إيجاد  0.1.0.4

شراكات مخفضة  

مع القطاع الخاص 

 تخدم الموظفين

42 ___ 
المقر 

 الرئيسي

العالقات 

 العامة
16/0 11/1 

 تطبيق. 0.0.4 129

 رفع وسائل

 الوالء مستوى

 لدى واالنتماء

 العاملين

تكريم  1.0.0.4

المشاركين في 

المناسبات 

والفعاليات خارج 

 الجمعية

22 1222 
 المقر

 الرئيسي

العالقات 

 العامة
11/6 0/0 

112 

تفعيل  0.0.0.4

الرسائل النصية 

في المناسبات 

 االجتماعية

 12/6 11/2 اإلدارية  ---- 02
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 كفاءة. 4

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

 تميز. 0.4

 من% 22

 باالنتماء العاملين

. للجمعية والوالء

 ( بنات و بنين)

 تطبيق. 0.0.4

 رفع وسائل

 الوالء مستوى

 لدى واالنتماء

 العاملين

اعتماد  1.0.0.4

مقياس لرضا 

المستفيدين من 

الشراكات 

 المخفضة وتطبيقه

12 ___  
العالقات 

 العامة
11/2 12/2 

110 

 احتياج تغطية. 9.4

 التعليمية الشؤون

 المشرفين من

 بنسبة المؤهلين

122 % 

 تغطية. 1.9.4

 الشؤون احتياج

 من التعليمية

 المؤهلين المشرفين

 %02 بنسبة

1.1.9.4 .

توظيف مشرفتين 

في اإلشراف 

 النسائي

122 
16222 

تابعة )

لميزانية 

 (الرواتب

المقر 

 الرئيسي
 12/11 12/1 اإلدارية 

111 
 امتالك. 12.4

 حافالت ثالث

 لنقل جديدة

 الطالبات

 امتالك. 1.12.4

 لنقل جديدة ةلحاف

 الطالبات

إعداد  1.1.12.4

ملف تسويقي 

 المتالك حافلة

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/0 1/1 اإلدارية 

114 

0.1.12.4 

تسويق ملف 

 المتالك حافلة

62 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
12/0 12/6 

112 

 إنشاء. 11.4

 متكاملي مبنيين

 الخدمات

 .البنين لمجمعات

 إنشاء 1.11.4

 متكامل مبنى

 لمجمع الخدمات

 .بنين

إعداد  1.1.11.4

ملف تسويقي لمجمع 

 عمرو بن الجموح
02 ---- 

المقر 

 الرئيسي
 12/12 1/9 اإلدارية

116 
تجهيز  0.1.11.4

اإلجراءات النظامية 

 إلنشاء المبنى

02 ---- 
المقر 

 الرئيسي
 12/10 1/11 اإلدارية

112 

1.1.11.4 

تسويق ملف 

 المبنى

42 ---- 
المقر 

 الرئيسي

الموارد 

 المالية
1/9 12/10 
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 كفاءة. 4 (تابع)

 وتميز الكوادر

 التعليمية البيئة

 تغطية. 10.4

 من االحتياج

 المعلمين

 بنسبة والمعلمات

92% 

 تغطية . 1.10.4

 من االحتياج

 المعلمين

 بنسبة والمعلمات

92% 

رفع . 1.1.10.4

االحتياج من 

المعلمين والمعلمات 

 الجدد

42 ------ 
المقر 

 الرئيسي
 00/1 12/1 التعليمية

119 

0.1.10.4 .

إجراء المقابالت 

 للمتقدمين

02 ------ 

المقر 

 الرئيسي

 11/0 11/1 التعليمية

102 
إعداد . 1.1.10.4

دراسة حول عدم 

 استقرار المعلمات

 11/1 14/0 التعليمية ------ 02

101 

4.1.10.4 .

تشخيص واقع الدور 

عن طريق تحليل 

البيئة الداخلية 

 والخارجية

 00/1 12/1 التعليمية ------ 02

100 

 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 تخريج. 1.2

 حافظ 022

 إتمام . 1.1.2

 حافظ 62

 لحفظهم وحافظة

مشروع . 1.1.1.2

 نافس إلتمام الحفظ

لمن بقي على )

 (ختمه سنة

 12/11 12/1 التعليمية 12222 12

101 

0.1.1.2. 

استهداف طالب 

مدارس تحفيظ 

 القرآن الصباحية

12 ------- 

مدارس 

التحفيظ 

 الصباحية

 10/4 14/0 التعليمية

104 

إقامة . 1.1.1.2

يوم الهمة لمراجعة 

بنين )الحفظ 

 (وبنات

12 02222 

احد 

الجوامع 

واحد الدور 

 النسائية

 02/9 11/1 التعليمية
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 تخريج. 1.2

 حافظ 022

 إتمام . 1.1.2

 حافظ 62

 لحفظهم وحافظة
وإقامة حفل 

حافظ 112لتخريج 

 وحافظة

برنامج  .4.1.1.2

 تعاهدوا
12 09422 

المقر 

 الرئيسي
 12/10 02/1 التعليمية

106 
عرض  .2.1.1.2

حافظ في مركز  12

 الشاطبي

 12/11 12/1 التعليمية الشاطبي ------- 02

102 
إنهاء  .6.1.1.2

حافظة لمراحل  12

 االختبارات

02 ------- 
المقر 

 الرئيسي
 12/11 12/1 التعليمية

100 
اقامة  .2.1.1.2

 حفل التخريج
12 

42222

2 
 رعاية

يحدد 

 الحقا  

العالقات 

 واإلعالم
1/0 12/11 

109 

 22 تخريج. 0.2

 بالسند مجاز

 حفص بقراءة

 حصول . 1.0.2

 حفاظ 12

 للسند وحافظات

 عن حفص برواية

 عاصم

تحفيز . 1.1.0.2

خريجي الدفعات 

السابقة للحصول على 

 السند

12 ------ 
المقر 

 الرئيسي
 11/0 12/1 التعليمية

112 
تفعيل . 0.1.0.2

 برنامج اإلقراء
22 02222 

مركز 

 الشاطبي
 11/2 11/1 التعليمية

111 
تفعيل  .1.1.0.2

مجلس مقرئي 

 الجمعية
02 ------ 

المقر 

 الرئيسي
 4/1 11/1 التعليمية

110 

 12 تخريج. 1.2

 بالقراءات مجاز

 السبع

 حصول . 1.1.2

 حفاظ خمسة

 على وحافظات

 بالقراءات اإلجازة

 السبع

1.1.1.2. 

استقطاب مقرئة 

مميزة بالقراءات 

 السبع

22 10222 
 (رعاية % 122)

المقر 

 الرئيسي
 0/4 11/1 التعليمية
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 12 تخريج. 1.2

 بالقراءات مجاز

 السبع

 حصول . 1.1.2

 حفاظ خمسة

 على وحافظات

 بالقراءات اإلجازة

 السبع

حصر  .0.1.1.2

الحاصلون على 

السند بالقراءات 

 السبع

12 ------ 
المقر 

 الرئيسي
 10/0 12/1 التعليمية

114 

 من 122 إتقان. 4.2

 دورات مرتادي

 لتالوة التالوة تصحيح

 و الفاتحة سورة

 وتبارك النبأ جزئي

 12 إتقان . 1.4.2

 دورات مرتادي من

 لتالوة التالوة تصحيح

 وتبارك النبأ جزئي

مشروع .  1.1.4.2

 تالوةتصحيح 

 (الجمعة والسبت)
42 ------ 

المقر 

 الرئيسي
 0/4 12/1 التعليمية

112 

استمرار . 0.1.4.2

تشغيل خمس حلق 

تالوة في المساجد 

 للرجال

12 04222 

 المساجد

 2/4 12/1 التعليمية

116 
حلقات دار . 1.1.4.2

ميمونة للدراسة عن 

 (تصحيح تالوة)بعد 
 12/11 12/1 التعليمية 12222 12

112 
 تخريج. 2.2

 متقن طفل 222

 .النورانية للقاعدة

 تخريج . 1.2.2

 متقنين طفل 122

 .النورانية للقاعدة

تطوير  .1.1.2.2

مركز اقرأ لتعليم 

النورانية بنات 

 (التبيان)

42 2222 

المقر 

 الرئيسي

 12/0 12/1 التعليمية

دراسة . 0.1.2.2

وإعادة فتح مركز 

براعم اإليمان 

 صباحي

 0/4 11/0 التعليمية ------- 42

110 

1.1.2.2 .

اإلشراف والمتابعة 

لحلقات النورانية في 

 المجمعات

02 ------- 
المقر 

 الرئيسي
 12/0 12/1 التعليمية
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119 

 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 تخريج. 6.2

 حاصل 022

 على وحاصلة

 التحفة في السند

 .والجزرية

 تخريج . 1.6.2

 حاصل 22

 على وحاصلة

 التحفة في السند

 .والجزرية

دورة . 1.1.6.2

شرح التحفة مع 

 إعطاء السند

 (رجال ) 

 2/12 10/9 التعليمية  0222 02

142 

دورة . 0.1.6.2

شرح الجزرية مع 

 إعطاء السند

 (رجال ) 

 11/1 11/0 التعليمية  0222 02

141 

دورة . 1.1.6.2

شرح التحفة مع 

 إعطاء السند

 (نساء ) 

 2/12 10/9 التعليمية  1222 02

140 

دورة . 4.1.6.2

شرح الجزرية مع 

 إعطاء السند

 (نساء ) 

 11/1 11/0 التعليمية  1222 02

141 

تهيئة . 2.1.6.2

وتدريب معلمين 

ومعلمات إلعطاء 

السند في التحفة 

 يةروالجز

 00/12 10/9 التعليمية  0222 12

144 

 تجاوز. 2.2

 الحفظ مقدار

 وجه 422222

 من ابتداء سنويا

 من األخيرة السنة

 .اإلستراتيجية

 تجاوز . 1.2.2

 الحفظ مقدار

 وجه 122222

 سنويا

اعتماد  .1.1.2.2

التعديل في األنظمة 

 واألدلة التعليمية

12 ------- 
المقر 

 الرئيسي
 10/0 12/1 التعليمية



 92من 23الصفحة 

142 

 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 تجاوز. 2.2

 الحفظ مقدار

 وجه 422222

 من ابتداء سنويا

 من األخيرة السنة

 .اإلستراتيجية

 تجاوز . 1.2.2

 الحفظ مقدار

 وجه 122222

 سنويا

 برنامج. 0.1.2.2

الدراسة الصيفي في 

 مجمعاتثالث 

 0/2 11/4 التعليمية  04222 12

146 

تكريم  .1.1.2.2

المعلمين والمعلمات 

المتميزون في 

 االنتاجية

 00/4 10/4 التعليمية  2222 02

142 

وضع آلية . 4.1.2.2

للشراكة المهنية بين 

مديرات الدور وقائدات 

 مدارس التعليم العام

 10/0 04/1 التعليمية  ------- 12

140 

حصر . 2.1.2.2

المعلمات ممن لهن 

خبرة عمل في الجمعية 

والخريجات وعمل لقاء 

معهمن واالستفادة من 

 خبراتهن

 06/0 12/0 التعليمية  ------- 12

149 

إعداد . 6.1.2.2

دراسة حول تسرب 

الطالبات والغياب 

 الفتري المتكرر

 11/1 14/0 التعليمية  ------- 12

122 

% 22 تجاوز. 0.2

 الطالب من

 والطالبات

 في المشاركين

 المراحل اختبارات

 على جدا جيد بتقدير

 في فصليا األقل

 من األخيرة السنة

 .اإلستراتيجية

 تجاوز . 1.0.2

 الطالب من% 62

 لمراحل والطالبات

 بتقدير االختبارات

 األقل على جدا جيد

 فصليا

تطبيق . 1.1.0.2

الئحة اإلنذارات في 

 نظام اإلختبارات
12  ------- 

المقر 

 الرئيسي
 0/10 1/1 التعليمية
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

% 22 تجاوز. 0.2

 الطالب من

 والطالبات

 في المشاركين

 المراحل اختبارات

 على جدا جيد بتقدير

 في فصليا األقل

 من األخيرة السنة

 .اإلستراتيجية

 تجاوز . 1.0.2

 الطالب من% 62

 لمراحل والطالبات

 بتقدير االختبارات

 األقل على جدا جيد

 فصليا

دراسة . 0.1.0.2

ومعالجة حاالت 

الطالب المتعثرين في 

 االختبارات

 0/10 1/1 التعليمية   ------- 12

120 

عقد ورشة  .1.1.0.2

عمل لدراسة رفع 

مستوى الطالب 

 والطالبات

 0/4 11/1 التعليمية  ------- 02

121 

تكريم  .4.1.0.2

المعلمين والمعلمات 

المتميزون في 

 المراحل

 00/4 10/4 التعليمية  2222 12

124 

 نظام تطبيق. 9.2

 جميع على االختبارات

 والمعلمين الطالب

(    وبنات بنين)

 %.122 بنسبة

 نظام تطبيق.  1.9.2

 جميع على االختبارات

 والمعلمين الطالب

 بنسبة( وبنات بنين)

122% 

التعاقد . 1.1.9.2

 ستالمؤقت مع 

معلمين  للجان 

 اختبارات البنين

 00/4 11/1 التعليمية  10222 02

122 

التعاقد مع . 0.1.9.2

لتكوين   أربع معلمات

لجنتين مؤقتتين 

 الختبارات البنات

 00/4 11/1 التعليمية  10222 12

126 

 نظام تطبيق .1.1.9.2

 على االختباراتحوافز 

 والمعلمين الطالب جميع

 ( وبنات بنين)

22 
10222

2 
 12/11 12/1 التعليمية 

122 

 تخريج. 12.2

 ومعلمة معلم 42

 .النورانية لتعليم

 عملهم يشترط ال)

 (بالجمعية

 تجاوز.  1.12.2

 ينمعلم 12

 لدورة اتومعلم

 .النورانية تعليم

إقامة . 1.1.12.2

دورة القاعدة 

 ينالنورانية للمعلم

22 

2222 

تحصل )

بالرسوم

) 

المقر 

 الرئيسي
 11/1 11/0 التعليمية
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 تخريج. 12.2

 ومعلمة معلم 42

 .النورانية لتعليم

 عملهم يشترط ال)

 (بالجمعية

 تجاوز.  1.12.2

 ينمعلم 12

 لدورة اتومعلم

 .النورانية تعليم

إقامة . 0.1.12.2

دورة القاعدة 

 تللمعلماالنورانية 

22 

2222 

تحصل )

بالرسوم

) 

 11/1 11/0 التعليمية 

129 

 مونتاج. 11.2

 دورات خمس

 لتكون نوعية

 علوم في مرجعا

 .ونشرها القران

1.11.2 .

مونتاج دورة 

نوعية لتكون 

مرجعا في علوم 

 .القران ونشرها

انتاج . 1.1.11.2

دورة نوعية لتكون 

مرجعا في علوم 

 .القران ونشرها

122 1222  
العالقات 
 واإلعالم

1/1 12/0 

162 

  62 تقديم. 10.2

 وبرنامج دورة

 موسمي

 بتعليم متخصص

 .القران

 تقديم. 1.10.2

 دورة  10

 موسمي وبرنامج

 بتعليم متخصص

 .القران

دورة . 1.1.10.2

اإلتقان الرمضانية 

 للرجال

12 

12222 
من  % 22)

 (الرسوم

(22  % 

 (رعاية

جامع 

 الغفيلي
 1/2 11/4 التعليمية

161 

دورة . 0.1.10.2

اإلتقان الرمضانية 

 للنساء

12 
22222 

(122  %

 (من الرسوم

 جامع

عبد هللا 

 ابن عمر

 1/2 11/4 التعليمية

160 

1.1.10.2 .

الدورة الصيفية 

 المكثفة للنساء

12 

02222 
من %  22)

 (الرسوم
(02  % 

 (رعاية

دار 

 العوفي
 12/2 11/6 التعليمية

161 

4.1.10.2 .

الدورة الصيفية 

المفتوحة للمرحلة 

 الثانوية للرجال

0 

02222 
(22   %

 (رسوم

(22  % 

 (رعاية

جامع 

 الغفيلي
 12/2 11/6 التعليمية
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

  62 تقديم. 10.2

 وبرنامج دورة

 موسمي

 بتعليم متخصص

 .القران

 تقديم. 1.10.2

 دورة  10

 موسمي وبرنامج

 بتعليم متخصص

 .القران

الدورة . 2.1.10.2

الصيفية المفتوحة 

للمرحلة االبتدائية 

 والمتوسطة للرجال

0 

12222 
(22   %

 (رسوم

(22  % 

 (رعاية

مجمع 

 المنيف
 1/2 11/4 التعليمية

162 

6.1.10.2 .

الدورة الصيفية 

للمرحلة االبتدائية 

 (غيم)للنساء 

0 
12222 

(122  %

 (من الرسوم

دار 

 الخنساء
 12/2 11/6 التعليمية

166 

الدورة . 2.1.10.2

الصيفية للمرحلة 

المتوسطة للنساء 

 (غيم)

0 
12222 

(122  %

 (من الرسوم

دار 

 العوفي
 12/2 11/6 التعليمية

162 

0.1.10.2 .

برنامج فتيات 

 1 القران

0 
02222 

(122  %

يحدد  (من الرسوم

 الحقا  

 1/6 19/2 التعليمية

160 

9.1.10.2 .

برنامج فتيات 

 0 القران

0 
02222 

(122  %

 (من الرسوم
 12/10 12/10 التعليمية

169 

12.1.10.2 

دورات إتقان  1

رمضانية في 

 الضواحي رجال

2 
22222 

(122 %

 (من الرعاية

 الخشيبي

 دخنة

 أبانات

 1/2 11/4 التعليمية

122 

11.1.10.2 .

الدورة الصيفية 

المفتوحة في 

 (رجال)ابانات 

2 
02222 

(122 %

 (من الرعاية
 12/2 11/6 التعليمية أبانات
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

  62 تقديم. 10.2

 وبرنامج دورة

 موسمي

 بتعليم متخصص

 .القران

 تقديم. 1.10.2

 دورة  10

 موسمي وبرنامج

 بتعليم متخصص

 .القران

10.1.10.2 .

دورة براعم القرآن 

الصيفية لطالب 

 المرحلة االبتدائية

0 
12222 

(122  %

 (من الرسوم

المقر 

 الرئيسي

 12/2 11/6 التعليمية

120 

  12 تقديم. 11.2

 في فنية دورة

. القران علوم

 معلمين)

 (ومعلمات

 تقديم. 1.11.2

 فنية دورات  6

 .القران علوم في

دورة . 1.1.11.2

في الوقف 

 واالبتداء للرجال

 11/1 14/0 التعليمية 222 12

121 

دورة . 0.1.11.2

في الوقف 

 واالبتداء وللنساء

 11/1 14/0 التعليمية 222 02

124 

دورة . 1.1.11.2

مهارات التالوة في 

 للرجال

02 
222 

 
 4/11 12/12 التعليمية

122 

دورة . 4.1.11.2

حكام النون أفي 

الساكنة والتنوين 

 للنساء

12 222 
المقر 

 الرئيسي
 4/11 12/12 التعليمية

126 
دورة . 2.1.11.2

في فنون ومهارات 

 التدبر

 0/10 2/11 التعليمية  222 12

122 
دورة . 6.1.11.2

األمن الفكري في 

 القرآن

 11/1 14/0 التعليمية  222 12
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 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

  12 تقديم. 11.2

 في فنية دورة

. القران علوم

 معلمين)

 (ومعلمات

 تقديم. 1.11.2

 فنية دورات  6

 .القران علوم في

2.1.11.2 .

القرآنية  اتدورال

النسائية بالشراكة 

 مع الجامعة

12 
222 

(122% 

 (من الرعاية
 4/1 11/1 التعليمية 

129 

 جميع تحقيق. 14.2

 ألحد المشاركين

 الخمس المراكز

 المسابقات في األولى

 مستوى على المحلية

 طالب. )المنطقة

 بنين( )ومعلمين

 (وبنات

 تحقيق. 1.14.2

 ألحد المشاركين جميع

 الخمس المراكز

 المسابقات في األولى

 مستوى على المحلية

 .المنطقة

مسابقة . 1.1.14.2

 الكريم المركزيةالقران 

 (منافسة بين الحلق)

 (في ثالث فروع فقط)

 02/11 10/9 التعليمية  2222 02

102 

برنامج . 0.1.14.2

 المتميزين

حصر المشاركين في )

المسابقات المركزية 

 ومتابعتهمواالختبارات 

 (بشكل مبكر

 4/11 12/1 التعليمية  ------- 02

101 

برنامج  .1.1.14.2

متنافسون لتأهيل 

المشاركين 

والمشاركات في 

 مسابقة الملك سلمان

02 ----- 
المقر 

 الرئيسي
 4/1 0/1 التعليمية

100 
4.1.14.2. 

المشاركة في مسابقة 

 الملك سلمان
 12/10 1/9 التعليمية  ----- 12

101 

 إعداد. 12.2

 مشروع وتنفيذ

 للقيم متكامل

 بعنوان القرآنية
 (القران خلقه كان)

 تنفيذ. 1.12.2

 القيم مشروع

 خلقه كان)  القرآنية

 (القران

تهيئة . 1.1.12.2

المجمعات والدور 

وتدريب المعلمين 

والمعلمات لتنفيذ 

 مشروع القيم القرآنية

 4/1 0/1 التعليمية  1222 12



 92من 29الصفحة 

104 

 العملية إتقان. 2

 التعليمة

 والتربوية

 في والتميز

 المخرجات

 إعداد. 12.2

 مشروع وتنفيذ

 للقيم متكامل

 بعنوان القرآنية
 (القران خلقه كان)

 تنفيذ. 1.12.2

 القيم مشروع

 خلقه كان)  القرآنية

 (القران

 تنفيذ .0.1.12.2

 القرآنية القيم مشروع

 (نآالقر خلقه كان) 
22 

12222 
(122 %

 (رعاية
 02/11 11/0 التعليمية 
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حصر  .1.1.12.2

المشكالت السلوكية 

والمعرفية وإيجاد 

 آليات عمل لمعالجتها

 02/0 04/1 التعليمية  ------- 02

106 

 تغطية. 16.2

 من األحياء احتياج

 والدور المجمعات

 % 122 بنسبة

في العام الماضي %  122ال يوجد أهداف مرحلية لهذا العام مع ضرورة التأكد أن المؤشر قد ُحقق بنسبة 

 هـ1441

 

 


