
 

 

 

 

 ارتطة االصرتاتيجية

 دتنعية حتفيظ الكزآٌ الهزيه

 ْـ4445-4442 يف اجملنعة

 

 

 

 



 

 حافظ وجيل قزآىي زتتنع      : الزؤية

     ارتريية لتحكيل ، ىوعية وبزامج ، ستفشة بيئة خالل مً الهزيه الكزآٌ وحتفيظ بتعليه  العياية   : الزصالة

 . اجملتنع عزائح دتنيع                 

 . نفزيل العنل-التجديد- االىتناء - االحتضاب- اإلجيابية- اإلتكاٌ    :   الكيه

 : الغايات

 ( .وعلنُ الكزآٌ تعله مً خرينه) وصله عليُ اهلل صلى قولُ يف بَا املوعود ارتريية حتكيل  (1

   أحهاو ومعزفة ، الهلنة ىطل صالمة حيث مً اجملتنع فئات دتنيع الهزيه الكزآٌ وحتفيظ تعليه  (2

 . بآدابُ والتأدب،  معاىيُ وفَه وتدبز ، التجويد          

 . وتعلينُ اهلل نتاب خدمة يف أمواهله مً والبذل باإلىفام ارتري ألٍل الفزصة إتاحة (3

 . الهزيه الكزآٌ وتدريط،  املضاجد إلمامة املؤٍلني اذتفاظ مً زتنوعة ختزيج  (4

 

 

 

 

 

 



 

 ٍـ1441اهليهل التيظيني لعاو 

 انفزوودذح شؤوٌ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوعية عام هذير

 والتطوير إدارة الجودة   

 الشؤوى الوالية و اإلدارية    
 لشؤوى التعليويةا    

 النسائية اإلدارة الشؤوى التعليوية بنيي

 تًُُخ انًىارد انًبنُخ إدارح      الوالية واإلداريةاإلدارة  إدارة العالقات العاهة واإلعالم  

 الوجلس االستشاري

 السكرتير

 وحذة التقوين والتوجيه

 وحذة التخطيط والوخاطر

 تقنية الوعلوهاتإدارة 

ودذح 

شؤوٌ 

 انفزوع

ودذح 

 انًجًعبد

 وانذهمبد

ودذح 

انجزايج 

 انتعهًُُخ

روضخ 

 األَجبل

 

يعهذ 

 انفزلبٌ

 

ودذح 

انذور 

 ُخبئانُظ

ودذح 

شؤوٌ 

 انفزوع

ودذح 

انتظىَك 

 عالوإلاو

ودذح 

انعاللبد 

 انعبيخ

ودذح 

  انًشبرَع

 

ودذح 

وٌ ؤانش

 انًبنُخ

ودذح 

انشؤوٌ 

 اإلدارَخ

ودذح 

انظُبَخ 

 وانتجهُشاد

وحذة 

وى شؤ

 الذاعويي

 

وحذة 

تنوية 

 الفروع

 

وحذة 

 التسويق

 واالستثوار

 



 

  ول  :  املضتفيدوٌالبعد األ

 التنيش يف تعليه الكزآٌ الهزيه  ول:االصرتاتيجي األاهلدف 

  .رفع نفاءة حفاظ الكزآٌ ومتعلنيُ (:1اهلدف التفصيلي )

 .اجملتنع عزائح دتنيع التعلينية الفزص وتوفري الكزآٌ  متعلني أعداد سيادة (:2اهلدف التفصيلي )

 .اإلتكاٌ ومضتوى الكزآٌ حفاظ أعداد سيادة (:3) التفصيلي اهلدف

  .جياد بيئة دراصية تفاعلية ستفشةإ (:4اهلدف التفصيلي )

 املضتَدف مؤعزات قياظ االداء اهلدف التفصيلي و

1 
 رفع نفاءة حفاظ الكزآٌ ومتعلنيُ

 .خبططاملزتبطني  الدارصني الطالب جناح ىضبة-

 .الطالب نفاءة عً األمور وأولياء واملغزفني املعلنني رضا ىضبة-

75% 

88% 

 الفزص وتوفري  الكزآٌ  متعلني أعداد سيادة 2

 اجملتنع عزائح دتنيع التعلينية

 .التعلينية الربامج مً املضتفيديً أعداد سيادة ىضبة-

 .ادتديدة التعلينية املبادرات عدد-

68% 

8 

 زتتاس 78 .صيوات أربع خالل الكزآٌ الختبار اجملتاسيً اذتفاظ أعداد- اإلتكاٌ ومضتوى الكزآٌ حفاظ أعداد سيادة 3

4 

 اجياد بيئة دراصية تفاعلية ستفشة

 .الدراصية البيئة عً املضتفيديً رضا ىضبة-

 * امليتظنني الطالب زتنوع مً التضزب ىضبة-

 .التحفيشية والربامج والتجَيشات البيئة تَيئة ىضبة-

68% 

18% 

88% 

 .األول الفصل مً عَز بعد امليتظنني عدد حيدد*  

 

 

 



 

 العنليات الداخلية  البعد الثاىي:

 الداخلية للجنعية  الهفاءةداء و رتاتيجي : حتضني وتطويز مضتوى األاهلدف االص

 دارة ادتودة.إعداد و تفعيل ىظاو إ (:1اهلدف التفصيلي )

 ز قدرات و مَارات ميضوبي ادتنعية.تعشيش و تطوي (:2التفصيلي )اهلدف 

 و التجَيشات اللوجضتية بادتنعية. تَيئة وتطويز البيية التحتية (:3اهلدف التفصيلي )

 

 املضتَدف مؤعزات قياظ االداء اهلدف التفصيلي و

1 

 دارة ادتودةإعداد و تفعيل ىظاو إ

 .إدارة ادتودةىضبة رضا ميضوبي ادتنعية عً ىظاو -

 .ىضبة مؤعزات األداء اليت يته قياصَا واالصتفادة مً ىتائجَا صيويًا-

 .ىضبة األٍداف اليت مت حتكيكَا صيويا ) مضتوى حتكيل األٍداف (-

65% 

188% 

188% 

2 
 تعشيش و تطويز قدرات ومَارات ميضوبي ادتنعية

 .ىضبة ميضوبي ادتنعية الذيً تلكوا تدريبا خالل العاو-

 .مضتوى الزضا عً أداء ميضوبي ادتنعية ) رضا املضتفيديً (-

98% 

65% 

تَيئة وتطويز البيية التحتية والتجَيشات  3

 اللوجضتية بادتنعية

 .مضتوى الزضا عً التجَيشات اللوجضتية بادتنعية-

 .مضتوى الزضا عً نفاءة ونفاية البيية التحتية بادتنعية-

78% 

88% 

 

 

 

 

 



 

 :التعليه والينوالبعد الثالث 

 اهلدف االصرتاتيجي : بياء وتطويز قدرات املوارد البغزية وارتطط التعلينية

 .مَاراتَه وتطويز اذتلكات ومعلني مغزيف نفاءة رفع (:1اهلدف التفصيلي )

 .ةالدراصي ارتطط وتطويز بياء (:2اهلدف التفصيلي )

 املضتَدف مؤعزات قياظ االداء اهلدف التفصيلي و

1 
 ومعلني مغزيف نفاءة رفع

 .مَاراتَه وتطويز اذتلكات

 .ومغزف معله لهل التدريبية الدورات معدل-

 .الضيوي التكييه يف التنيش مً األدىى اذتد على اذتاصلني واملعلنني املغزفني ىضبة-

 .املعلنني أداء عً املضتفيديً رضا معدل-

 صيويا ومغزف معله لهل دورة

58% 

78% 

 الدراصية ارتطط وتطويز بياء 2
 .امليتظنني للطالب باليضبة خبطة املتكيديً الطالب ىضبة-

 .ارتطط عً املضتفيديً رضا معدل-

78% 

78% 
 

 

 

 

 

 

 



 

  املالي واالقتصادي : البعد الزابع 

 ادتنعية ىغطة ألربامج وحتكيل االصتكزار املالي  اهلدف االصرتاتيجي :

  .عالٌ عً ادتنعيةتوظيف التكيية يف اإل (:1اهلدف التفصيلي ) 

 .تينية موارد ادتنعية عً طزيل التربعات (:2اهلدف التفصيلي )

 .مً الغزانات واالصتثنار تينية مصادر الدخل للجنعية (:3اهلدف التفصيلي )

 

 املضتَدف مؤعزات قياظ االداء اهلدف التفصيلي و

1 
 عً اإلعالٌ يف التكيية توظيف

 ادتنعية

 .مواقع التواصل ارتاصة بادتنعية صيويًاسيادة ىضبة املتابعني يف -

 ىضبة املضتفيديً مً التكاريز الدورية والزصائل مً املتربعني صيويًا.-

 .فهار اإلبداعية لطلب الدعهعدد األصاليب ادتديدة واأل-

 ىضبة رضا املضتفيديً عً اذتنالت التضويكية للربامج.-

25% 

98% 

 صيويًا 3

78% 

2 
طزيل تينية موارد ادتنعية عً 

 التربعات

 .اليت حصلت عليَا ادتنعيةوالعييية الينو يف التربعات اليكدية  معدل-

 املتربعني ادتدد صيويًا.سيادة  معدل-

 .ادتنعية لربامج تيفيذٍا يته اليت التضويكية اذتنالت عدد-

15% 

18% 

 صيويًا  6

3 
تينية مصادر الدخل للجنعية مً 

 الغزانات واالصتثنار

 اإليزادات الواردة مً مصادر الدخل الثابتة.ىضبة سيادة -

 .انات مع املؤصضات والغزناتعدد الغز-

 .ع االصتثنارية الصغرية واملتوصطةعدد املغاري-

 ىضبة االصتفادة مً الهياىات الثابتة للجنعية الكابلة لالصتثنار صيويًا.-

8% 

 صيويًا عزانات 3

 صيويًا 2

28% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتطة التغغيلية
 

 

 



 التنيش يف تعليه الكزآٌ الهزيه

 رفع نفاءة حفاظ الكزآٌ ومتعلنيُ 

 مؤشرات قياس األداء:

 المستهدف المؤشر

 %57 ين بخططمرتبطالالدارسين نسبة نجاح الطالب 

 %08 كفاءة الطالب نسبة رضا المعلمين والمشرفين وأولياء األمور عن

 وتوفري الفزص التعلينية دتنيع عزائح اجملتنع الكزآٌ  متعلني سيادة أعداد   

 مؤشرات قياس األداء:

 المستهدف المؤشر

 %08 نسبة زيادة أعداد المستفيدين من البرامج التعليمية

 0 عدد المبادرات التعليمية الجديدة



سيادة أعداد حفاظ الكزآٌ ومضتوى اإلتكاٌ  

 مؤشرات قياس األداء:

 المستهدف المؤشر

 مجتاز 58 أعداد الحفاظ والحافظات المجتازين الختبار القرآن خالل أربع سنوات

 مؤشرات قياس األداء:

 المستهدف المؤشر

 %08 نسبة رضا المستفيدين عن البيئة الدراسية

 %08 *التسرب من مجموع الطالب المنتظمين نسبة 

 %08 نسبة تهيئة البيئة والتجهيزات والبرامج التحفيزية
 

 

 يحدد عدد المنتظمين بعد شهر من الفصل األول. * 



  ول  :  املضتفيدوٌالبعد األ

تعليه الكزآٌ الهزيهالتنيش يف  ول:االصرتاتيجي األاهلدف 

 رفع نفاءة حفاظ الكزآٌ ومتعلنيُ 

 الفئة المستهدفة آلية التنفيذ المبادرة/ المشروع

الجهة المسؤولة عن  العام

 التنفيذ
الجهة 

المسؤولة 

 04 00 08 93 عن المتابعة
 المساندة األساسية

إلبيخ ثشَبيظ )انزؾظٍٛ انٕلبئٙ( 

 نهزؾظٍٛ انفكش٘ ٔانغهٕكٙ

 تكوين لجنة للبرنامج. -

 تحديد اإلحتياج. -

 إعداد خطة البرنامج. -

 تنفيذ البرنامج وتقييمه. -

 الطالب والطالبات

والمعلمين 

 والمعلمات

-  -  
الجودة 

 والتطوير

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

إدارة 

 الجمعية

سفؽ عٕدح اإلرمبٌ فٙ انؾفع يٍ 

رمٛٛى يؿبٚٛش اخزجبساد خالل 

 انطالة ٔسفؽ يغزٕاْب.

تكوين لجنة متخصصة لتقييم لوائح وتطبيقات  -

 اإلختبارات.

 دراسة التقييم ووضع الحلول. -

 تنفيذ التوصيات. -

 تقييم المعايير الجديدة. -

  -   الطالب والطالبات

الجودة 

 والتطوير

والشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

 

 

إدارة 

 الجمعية



إلبيخ ثشايظ فٙ رؿهٛى انزغٕٚذ 

 ٔانزالٔح انظؾٛؾخ

 إعداد مادة علمية مناسبة في التجويد. -

 مسح ميداني لتقييم الواقع. -

 وضع خطة لتعليم التجويد والتالوة الصحيحة. -

 تنفيذ الخطة وتقييمها. -

تجهيز قاعة متخصصة للتالوة والتجويد مجهزة 

 باألجهزة والصوتيات.

 الطالب والطالبات

 عامة المجتمع
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

 
 

إدارة 

 الجمعية

إلبيخ ثشايظ ٔيغبثمبد فٙ رفغٛش 

انمشآٌ ٔرذثشِ ٔيؿشفخ يؿبَٙ 

 انكهًبد.

 وضع لجنة متخصصة. -

 وضع منهج مناسب لكل مرحلة. -

 خطة سنوية لبرامج التفسير والتدبر.وضع  -

 تنفيذ الخطة وتقييمها. -

 

 الطالب والطالبات

- - - - 

 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

العالقات 

 واإلعالم

 

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

إلبيخ دٔسح نهطالة ٔانطبنجبد فٙ 

 يٓبساد ٔطشق ؽفع انمشآٌ.

الملقي المتميز، وتحديد الموعد  إختيار -

 المناسب.

 إعالن الدورة للطالب والطالبات. -

 تنفيذ الدورة وتقييمها. -

 

 الطالب والطالبات
-  -  

 
 

 التطوير والجودة

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

 

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

إؾذاد ثشَبيظ رمُٙ نزفؿٛم دٔس 

 انطبنت.األعشح فٙ سفؽ كفبءح 

 تقرير دوري لولي األمر عن مستوى ابنه. -

وضع مجموعة من المتطلبات على ولي األمر  -

 تجاه ابنه لرفع مستوى االبن تعليميا وتربويا.

عمل استبانة دورية عن طريق البرنامج ألخذ  -

 آراء وتقييم أولياء األمور.

شكر وتكريم أولياء األمور المتفاعلين مع  -

 ومتطلباته.البرنامج 

 

 

 

 - - -  األسرة

 

 

 

 التقنية

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

 

 

المساعد 

للشؤون 

 اإلدارية

يغبثمخ فٙ يشاعؿخ ٔإرمبٌ إلبيخ 

 انمشآٌ

 تحديد لجنة للمسابقة. -

تحديد فروع المسابقة حسب مستوى الطالب  -

 وعمره.

إقامة تصفيات أولية في لترشح األفضل في كل  -

 حلقة.

 إقامة تصفيات نهائية للمتأهلين. -

 

 الطالب والطالبات

- - - - 

 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

العالقات 

 واإلعالم

 

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

 



  



: سيادة أعداد متعلني  الكزآٌ  وتوفري الفزص التعلينية دتنيع عزائح اجملتنع.  

المبادرة/ 

 المشروع
 آلية التنفيذ

الفئة 

المستهد

 فة

الجهة المسؤولة عن  العام

 التنفيذ
الجهة 

المسؤولة عن 

 المتابعة
9

3 

0

8 

0

0 

0

 انًغبَذح األعبعٛخ 4

انذؾبٚخ انًغزًشح نهؾمبد 

 ثغًٛؽ انٕعبئم

 تحديث بيانات الحلقات. -

تحديد أبرز الوسائل التي تستقطب المستفيد  -

من خالل إعداد نموذج تسجيل موحد للطالب 

والطالبات يعرف من خالله عن طريقة التعرف 

 على الحلقة واإلقتناع باالنضمام إليها.

التركيز على أبرز وسائل اإلستقطاب والنشر  -

 الدوري فيها.

 - - - - المجتمع
العالقات 

 واإلعالم

الشؤون 

تعليمية ال

واإلدارة 

 النسائية

المساعد للشؤون 

 داريةاإل

رطٕٚش أعبنٛت انزؾفٛض 

 ٔانزكشٚى

إقامة ورشة عمل لدراسة الواقع وتطوير  -

 المستقبل.

 تشكيل لجنة لدراسة المقترحات. -

إعداد مذكرة للتحفيز وعرضها على مجلس  -

 اإلدارة العتمادها.

 تطبيق المذكرة وتقييمها. -

الطالب 

 والطالبات
  - - 

الجودة 

 والتطوير

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

 إدارة الجمعية



إلبيخ ثشايظ َٕؾٛخ نزؿهٛى 

انمشآٌ فٙ انًغبعذ 

ٔانًذاسط ٔانغٓبد 

 انؾكٕيٛخ.

تكوين لجنة تعليم القرآن لجميع شرائح  -

 المجتمع.

وضع خطة سنوية مع مراعاة التنوع في  -

-تالوة-البرنامج )تجويدالوقت والمكان ونوعية 

 تفسير...(-مراجعة-حفظ

 تنفيذ الخطة وتقييمها. -

 

 اللجنة - - -  المجتمع

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد للشؤون 

 التعليمية

 تطوير المقرأة الهاتفية

 تقييم العمل وتطويره. -

 فتح أوقات إضافية لمقرأة. -

 األنترنت.تفعيل نشر المقرأة عبر  -

 شمولية المقرأة للجنسين. -

 - - -  المجتمع

الشؤون 

التعليمية 

 واإلدارة النسائية

 التقنية

العالقات 

 واإلعالم

المساعد للشؤون 

 \التعليمية

 

إقامة مسابقة )بادر( 

لتحفيز الطالب 

والطالبات لدعوة أقاربهم 

ومعارفهم لإلنضمام 

 لحلقات الجمعية.

 تكوين لجنة للمسابقة. -

 وضع الئحة للمسابقة. -

 إعالن المسابقة. -

 تكريم المبادرين حسب الئحة المسابقة -

الطالب 

 والطالبات
- - - - 

العالقات 

 واإلعالم

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

 إدارة الجمعية

إعداد تطبيق على الجوال 

 للحفظ والمراجعة

تكوين لجنة وإعداد فكرة مقترحة لنجاح  -

 الفكرة.

 عرض الفكرة على مجلس اإلدارة العتمادها. -

 البدء في العمل ثم نشره وتقييمه. -

 التقنية - - -  المجتمع

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

 إدارة الجمعية



إلبيخ ٔرطٕٚش ؽهمبد 

 انُبطمٍٛ ثغٛش انؿشثٛخ

 

توفير معلم/ـة متقن يجيد التحدث بلغة  -

 أخرى.

التي يكثر إقامة برامج تعريفية في األماكن  -

 فيها الجاليات غير العربية.

 اإلعالن الدوري للحلقات. -

 وضع نظام تعليمي وتحفيزي مناسب. -

 بدء العمل وتقييمه. -

 

 

 

الجاليات 

الناطقة 

بغير 

 العربية

- - - - 

 

الشؤون 

التعليمية 

 واإلدارة النسائية
العالقات 

 واإلعالم

 

المساعد للشؤون 

 التعليمية

 نهًزمبؾذٍٚإلبيخ ؽهمبد 

 توفير مشرف ومعلم مناسبين. -

تحديد موعد إنطالق واإلعالن عنه ثم  -

 التسجيل واإلنطالق.

 

 

 

 المتقاعدين
 - - - 

 

الشؤون 

 التعليمية
المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

 

 إدارة الجمعية

إلبيخ ؽهمخ خبطخ نزؿهٛى 

 انمشاءح ٔانكزبثخ نهكجٛشاد

 وضع منهج محدد -

 إقامة الحلقة -

 

 

الكبيرات 

غير 

 المتعلمات

  - - 

 

 اإلدارة النسائية

 

 

دؾى رٔ٘ اإلؽزٛبعبد 

انخبطخ يٍ خالل رٕفٛش 

 أيبكٍ ٔيؿهًٍٛ يُبعجٍٛ.

 تحديد اإلحتياجات المكانية والزمانية. -

 إقامة حلقات في أماكنهم. -

 التسميع عبر الهاتف. -

 

ذوي 

اإلحتياجات 

 الخاصة
  - - 

 

الشؤون 

التعليمية 

 النسائيةواإلدارة 

 وحدة 

الصيانة 

 والتجهيزات

 

المساعد للشؤون 

 التعليمية

 

  



سيادة أعداد حفاظ الكزآٌ ومضتوى اإلتكاٌ  

 الفئة المستهدفة آلية التنفيذ المبادرة/ المشروع

الجهة المسؤولة عن  العام

 التنفيذ
الجهة 

المسؤولة 

 04 00 08 93 عن المتابعة
 المساندة األساسية

إلبيخ ثشَبيظ )انشٚبؽٍٛ( نؾفع 

انمشآٌ ٔإرمبَّ خالل عذ عُٕاد 

 نطالة انظف األٔل إثزذائٙ.

 تحديد المجمعات والدور المناسبة. -

 إعداد منهج متكامل. -

 تهيئة أماكن مناسبة ومحفزة. -

 اإلعالن عن البرنامج وفتح باب التسجيل. -

 بدء البرنامج. -

طالب وطالبات 

الصف األول 

 إبتدائي.
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

إدارة 

 الجمعية

إلبيخ ٔرطٕٚش ٔصٚبدح انجشايظ 

 انزٙ رٓذف نزخشٚظ انؾفبظ

تقييم وتطوير البرامج الموجودة وزيادة  -

 المستفيدين منها.

بعد عمل  إقامة برامج جديدة في نفس الهدف -

 اآلتي:

-وضع منهج مناسب محفز ومتنوع )سنتين -0

 أربع(.-ثالث

 تحديد أماكن مناسبة ومتنوعة، -4

 اإلعالن النوعي عن البرامج. -9

 تنفيذ البرامج ثم تقييمها سنويا. -

الطالب والطالبات 

 المتميزين
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

دارة إ

 الجمعية

إؾذاد انجشايظ انُٕؾٛخ إلرمبٌ 

 انؾفبظ نهمشآٌ

 تشكيل لجنة للحفاظ. -

 إقامة دورات وأيام مكثفة للمراجعة. -

إقامة حلقات للمراجعة خاصة للحفاظ  -

 والحافظات.

الحفاظ 

 والحافظات
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

إدارة 

 الجمعية



تنفيذ خطط فصلية للحفاظ يراعى فيها مستوى  -

 الطالب.

 

 

ثشَبيظ اإلعبصاد انمشآَٛخ إللشاء 

انمشآٌ ثغُذ يزظم نهُجٙ طهٗ 

 اهلل ؾهّٛ ٔعهى

 تحديد مشرف ومشرفة للبرنامج. -

 تحديد المقرئين. -

 اإلعالن عن البرنامج بشتى الوسائل. -

 تنفيذ البرنامج وتقييمه. -

الحفاظ 

 والحافظات
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

إدارة 

 الجمعية

رفشٚغ يششف يزًٛض ٚكهف ثئلبيخ 

 يشبسٚؽ عذٚذح نزخشٚظ انؾفبظ 

 البحث عن مشرف. -

تكوين لجنة استشارية تعمل على إعداد خطة  -

 متكاملة لزيادة أعداد الحفاظ عبر نوافذ جديدة.

 عرض الخطة على مدير الجمعية. -

 تنفيذ الخطة وتقييمها. -

 - - -  جميع الشرائح

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

إدارة 

 الجمعية

 



 

المبادرة/ 

 المشروع
 آلية التنفيذ

الفئة 

المستهد

 فة

الجهة المسؤولة عن  العام

 التنفيذ
الجهة 

المسؤولة عن 

 المتابعة
9

3 

0

8 

0

0 

0
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 إلبيخ أَشطخ يؾفضح

 جمع اإلفكار المحفزة وتنفيذها. -

تجهيز مكان محفز للطالب داخل  -

 ألعاب..الخ(-المسجد/الدار )بقالة

 التكريم الدوري للطالب -

الطالب 

 والطالبات

- - - - 
إدارة المجمعات 

 والدور

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد للشؤون 

 التعليمية

 يجبدسح انزغغٛم اإلنكزشَٔٙ

إعداد فكرة إكترونية سهلة لتسجيل الطالب  -

 والطالبات في الحلقات.

حصر التسجيل في هذه الوسيلة وعليها فقط  -

 اإلحصائيات والدعم والمكافآت.تبنى جميع 

وضع تكريم للحلقات والمجمعات أو الدور  -

 األقل تسربًا.

 العمل بما سبق. -

الطالب 

 والطالبات

 - - - 
 التقنية

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد للشؤون 

 التعليمية



 رٓٛئخ انجٛئخ انزؿهًٛٛخ

 التأكد من سالمة التكييف واإلضاءة وأماكن -

 الجلوس والنظافة والخدمات األخرى.

-تطوير وسائل التعليم )التلقين بالقلم -

 السبورات الذكية..(

الطالب 

 والطالبات
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

 واإلدارة النسائية

التجهيزات 

 والصيانة

المساعد للشؤون 

 التعليمية

 

 

 

 البعد الثاىي: العنليات الداخلية

 اهلدف االصرتاتيجي : حتضني وتطويز مضتوى األداء و الهفاءة الداخلية للجنعية 

 إعداد و تفعيل ىظاو إدارة ادتودة. (:1اهلدف التفصيلي )

 مؤعزات قياظ األداء :

 املضتَدف املؤعز 

 ىضبة رضا ميضوبي ادتنعية عً ىظاو إدارة ادتودة.-

 واالصتفادة مً ىتائجَا صيويًا.ىضبة مؤعزات األداء اليت يته قياصَا -

 ىضبة األٍداف اليت مت حتكيكَا صيويا ) مضتوى حتكيل األٍداف (.-

65% 

188% 

188% 

 

 ز قدرات و مَارات ميضوبي ادتنعية.تعشيش و تطوي (:2اهلدف التفصيلي )

 

 املضتَدف املؤعز

 .ىضبة ميضوبي ادتنعية الذيً تلكوا تدريبا خالل العاو-

 .عً أداء ميضوبي ادتنعية ) رضا املضتفيديً (مضتوى الزضا -

98% 

65% 



 

 و التجَيشات اللوجضتية بادتنعية. تَيئة وتطويز البيية التحتية (:3اهلدف التفصيلي )

 

 املضتَدف مؤعزات قياظ االداء

 .مضتوى الزضا عً التجَيشات اللوجضتية بادتنعية-

 .بادتنعيةمضتوى الزضا عً نفاءة ونفاية البيية التحتية -

78% 

88% 

 

 العنليات الداخلية البعد الثاىي: 

 اهلدف االصرتاتيجي : حتضني وتطويز مضتوى األداء و الهفاءة الداخلية للجنعية 

 إعداد و تفعيل ىظاو إدارة ادتودة. (:1اهلدف التفصيلي )

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ادتنعية.ز قدرات و مَارات ميضوبي تعشيش و تطوي (:2اهلدف التفصيلي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 و التجَيشات اللوجضتية بادتنعية. تَيئة وتطويز البيية التحتية (:3اهلدف التفصيلي )

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 



 

 وتطوير مهاراتهم. مشرفي ومعلمي الحلقات رفع كفاءة 

 مؤشرات قياس األداء:

 المستهدف المؤشر

 ومشرف سنويا دورة لكل معلم معلممعدل الدورات التدريبية لكل 

نسبة المشرفين والمعلمين الحاصلين على الحد األدنى من التميز في التقييم 

 السنوي

78% 

 %58 معدل رضا المستفيدين عن أداء المعلمين
 

 

 تطوير الخطط الدراسيةبناء و  

 مؤشرات قياس األداء:

 المستهدف المؤشر

 %58 المتقيدين بخطة بالنسبة للطالب المنتظميننسبة الطالب 

 %58 معدل رضا المستفيدين عن الخطط

 

 

 



 البعد الثالث :التعليه والينو

اهلدف االصرتاتيجي : بياء وتطويز قدرات املوارد البغزية وارتطط التعلينية

 وتطوير مهاراتهم. مشرفي ومعلمي الحلقات رفع كفاءة 

 الفئة المستهدفة آلية التنفيذ المبادرة/ المشروع

الجهة المسؤولة عن  العام

 التنفيذ
الجهة 

المسؤولة 

 04 00 08 93 عن المتابعة
 المساندة األساسية

فاعلة  إعداد خطة تدريبية

لتطوير مهارات المشرفين 

 والمعلمين

 

تحديد االحتياج التدريبي المهني للمشرفين  -

 والمعلمين.

 .سنوي تدريبي وضع برنامج -

 تنفيذ وتقييم البرنامج. -

 

المعلمين 

 والمشرفين
- - - - 

الجودة 

 والتطوير

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

تبادل خبرات المشرفين من 

خالل زيارات الجمعيات 

 األخرى

 تحديد احتياج المشرفين. -

 التجارب المتميزة في الجمعيات.تحديد  -

 اختيار الجمعية األنسب. -

 تنفيذ الزيارات وتقييمها. -

  -  - المشرفين

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

العالقات 

 واإلعالم

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

اعداد ونشر بعض األدلة 

 والنشرات التعريفية

 تحديد احتياج المعلمين والمشرفين. -

 إعداد أو اختيار المواد المناسبة. -

 نشر المواد. -

المعلمين 

 والمشرفين
- - - - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

العالقات 

 واإلعالم

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

وضع وتفعيل نظام مالي 

 محفز للمعلمين والمشرفين

وضع نظام للمكافآت والعالوات وسلم للرواتب  -

 والخبرة واإلنتاجية.حسب المؤهل 

 تقييم فصلي للمعلمين والمشرفين. -

المعلمين 

 والمشرفين
- - - - 

الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية



 النسائية

استقطاب الكفاءات المتميزة 

 من المعلمين والمعلمات
 تحديد االحتياج. -

 المؤهالت والخبرة.زيادة المكافآت حسب  -
   - - المعلمين

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

إعداد وتنفيذ برنامج )رخصة 

المعلم( لرفع كفاءة 

 المعلمين.

 إعداد دبلوم تعليمي وتربوي إلعداد معلم متميز. -

 اختبار لكل مادة. -

 

المعلمين 

 والمشرفين
-  -  

الجودة 

 والتطوير

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

برنامج )خيركم( لتأهيل 

الحفاظ والحافظات 

 للتدريس.

 حصر الحفاظ والحافظات. -

 حصر االحتياج. -

 إعداد برنامج متكامل. -

الحفاظ 

 والحافظات
 -  - 

الجودة 

 والتطوير

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

تطوير نموذج تقييم 

 المشرفين والمعلمين

مراجعة نماذج التقييم وفقًا للمتطلبات األساسية  -

 والتطويرية للمشرفين والمعلمين.

 تحكيم االستمارة من قبل متخصصين. -

المعلمين 

 والمشرفين
-   - 

الشؤون 

التعليمية 

واإلدارة 

 النسائية

 قسم الجودة

المساعد 

للشؤون 

 التعليمية

 

 

 

  



: تطوير الخطط الدراسية.  

المبادرة/ 

 المشروع
 آلية التنفيذ

الفئة 

المستهد

 فة

الجهة المسؤولة عن  العام

 التنفيذ
الجهة 

المسؤولة عن 

 المتابعة
9

3 

0

8 

0

0 

0
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فصلية لكل وضع خطة 

 طالب وطالبة

رسم خطة فردية لكل طالب وطالبة مبنية  -

 على لوائح الجمعية وقدرات الطالب.

متابعة وتقييم سير وتنفيذ الخطط الفردية  -

 واللوائح.

وضع برامج نوعية للحفظ الجماعي في  -

 الحفظ والمراجعة.

 - - - - الطالب

الشؤون 

التعليمية 

 واإلدارة النسائية

الجودة 

 والتطوير

المساعد للشؤون 

 التعليمية

 تطوير الخطط الدراسية

 حصر الخطط الموجودة. -

تقييم الطالب وأولياء أمورهم والمعلمين  -

 والمشرفين.

عرضها على خبراء ومستشارين لتقييمها  -

 وتطويرها.

 -  -  الطالب

الشؤون 

التعليمية 

 واإلدارة النسائية

الجودة 

 والتطوير
المساعد للشؤون 

 التعليمية

 

 

 



 

 

 انجعذ انزاثع : انًبنٍ وااللتظبدٌ

 انهذف االطتزاتُجٍ : تذمُك االطتمزار انًبنٍ نجزايج واَشطخ انجًعُخ 

 تىظُف انتمُُخ فٍ االعالٌ عٍ انجًعُخ : (1انهذف انتفظُهٍ )

 : يؤشزاد لُبص األداء

 انًظتهذف انًؤشز

 .بادتنعية صيويًاسيادة ىضبة املتابعني يف مواقع التواصل ارتاصة -

 ىضبة املضتفيديً مً التكاريز الدورية والزصائل مً املتربعني صيويًا.-

 .فهار اإلبداعية لطلب الدعهعدد األصاليب ادتديدة واأل-

 ىضبة رضا املضتفيديً عً اذتنالت التضويكية للربامج.-

25% 

98% 

 صيويًا 3

78% 
 

 طزَك انتجزعبدتًُُخ يىارد انجًعُخ عٍ   : (2انهذف انتفظُهٍ )

 : يؤشزاد لُبص األداء

 انًظتهذف انًؤشز

 .اليت حصلت عليَا ادتنعيةوالعييية الينو يف التربعات اليكدية  معدل-

 املتربعني ادتدد صيويًا.سيادة  معدل-

 .ادتنعية لربامج تيفيذٍا يته اليت التضويكية اذتنالت عدد-

15% 

18% 

 صيويًا  6
 

 

 



 

 

 انهذف انتفظُهٍ )3( : تًُُخ يظبدر انذخم نهجًعُخ يٍ انشزاكبد واالطتثًبر

 : يؤشزاد لُبص األداء

 انًظتهذف انًؤشز

 ىضبة سيادة اإليزادات الواردة مً مصادر الدخل الثابتة.-

 .انات مع املؤصضات والغزناتعدد الغز-

 .ع االصتثنارية الصغرية واملتوصطةعدد املغاري-

 الثابتة للجنعية الكابلة لالصتثنار صيويًا.ىضبة االصتفادة مً الهياىات -

8% 

 صيويًا عزانات 3

 صيويًا 2

28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  املالي واالقتصادي : البعد الزابع 

 ادتنعيةىغطة ألربامج وحتكيل االصتكزار املالي  اهلدف االصرتاتيجي :

 تىظُف انتمُُخ فٍ االعالٌ عٍ انجًعُخ : (1انهذف انتفظُهٍ )

 آنُخ انتُفُذ انًشزوعانًجبدرح/ 
انفئخ 

 انًظتهذفخ

انجهخ انًظؤونخ عٍ  انعبو

انجهخ  انتُفُذ

انًظؤونخ 

 عٍ انًتبثعخ
3

9 
44 44 42 

 انًغبَذح األعبعٛخ

انًشبركخ انفعبنخ فٍ يىالع 

انتىاطم االجتًبعٍ انذذَث 

ورطى خطه إلثزاس يُتجبد 

انجًعُخ عٍ طزَك األدواد 

 انًُىعخ .انتظىَمُخ 

 انزؿبٌٔ يؽ لغى اإلؾالو يٍ خالل رطٕٚش :

طفؾبد ٔؽغبثبد انزٕاطم االعزًبؾٙ ، ٔإػبفخ انًؿهٕيبد  - أ

 ٔانجٛبَبد انزٙ رجشص َشبؽ ٔأْذاف انغًؿٛخ

رظًٛى ٔرغٛٛش أغهفخ انظفؾبد ؽغت انًُبعجبد انًخزهفخ  - ة

 خالل انغُخ

عًٛؽ فئبد انًغزًؽ 

يٍ يزبثؿٍٛ 

ٔيشبْٛش ٔيشبٚخ 

 ٔيغؤٔنٍٛ ٔؾبيخ

    

رًُٛخ 

انًٕاسد 

 انًبنٛخ

انؿاللبد 

انؿبيخ 

 ٔاإلؾالو

 انغًؿٛخ إداسح
 إؾذاد خطخ َشش شٓشٚخ رزُبعت يؽ أْذاف انغًؿٛخ رشًم :

،  GIfرغٓٛض يؾزٕٖ يُشٕساد رزُٕؼ ثٍٛ ) َظٙ ، رظبيٛى ،  - أ

 فٛذٕٚ ( ثؾٛش ٚزى َشش ثًب ال ٚمم ؾٍ يبدح كم أعجٕؾٍٛ .

ٔرؾذٚذ انشخظٛبد ٔانؾغبثبد راد انشٓشح  اخزٛبس  - ة

 العزٓذافٓى ٔكغت رؤٚٛذْى ، ٔانزؿشٚف ثبنغًؿٛخ ٔيشبسٚؿٓب

 انزفبؾم يؽ انًزبثؿٍٛ ٔانشد ؾهٗ اعزفغبسارٓى -3

 انًغزًؽ ٔانًشبْٛش

    

    

 إؾذاد رمشٚش إَغبصاد شٓش٘ إلؽظبئٛخ انظفؾبد
     يغهظ انغًؿٛخ

اطتثًبر يىلع انجًعُخ  -2

وانمُىاد االنكتزوَُخ 

 وانزطبئم فٍ انتظىَك .

 

اعزغالل عًٛؽ األدٔاد ٔاألعبنٛت انزٙ رغبؾذ ؾهٗ إشٓبس يٕلؽ 

انغًؿٛخ يٍ رؾهٛم انًٕلؽ ٔرٓٛئزّ ، ٔرزجؽ ؽبنخ انفٓشعخ نظفؾبد 

 ٔألغبو انًٕلؽ ثبنزُغٛك يؽ انمغى انزمُٙ .

 انًغزًؽ

 ؾهٗ اخزالف فئبرّ
    

رًُٛخ 

انًٕاسد 

 انًبنٛخ

 انؿاللبد

 انؿبيخ

 ٔاإلؾالو

 انغًؿٛخ إداسح

 أ. رؾذٚش يؾزٕٖ انًٕلؽ فٙ انجشايظ ٔانًشبسٚؽ ٔانفؿبنٛبد نهًٕاسد

 ة. رظًٛى ٔطٛبغخ يؾزٕٖ ثُشاد انًُبعجبد انًخزهفخ َٔششْب
 انًغزًؽ ٔانًشبْٛش



 

 ٔاؾزًبدْبرغٓٛض لبئًخ ثبألعئهخ انشبئؿخ ٔانشد ؾهٛٓب 

 ) فٙ ؽبل دؾذ انؾبعخ نزنك (
 يغهظ انغًؿٛخ

عمذ شزاكبد يع انًؤطظبد 

انتمُُخ انًتخظظخ 

 ثبنتظىَك .

 عًؽ انجٛبَبد ألثشص انًؤعغبد انًزخظظخ ثبنزغٕٚك .-4

انزٕاطم يؽ رهك انًؤعغبد ٔرذاسط آنٛخ انؿًم ٔانُزبئظ  -2

 انًزٕلؿخ ٔانزكبنٛف .

 األَغت الؾزًبدْب يٍ لجم طبؽت انظالؽٛخ .رمذٚى انذساعبد  -3

رؿضٚض أٔاطش انؿاللبد يؽ انًؤعغبد انًغزٓذفخ نالعزفبدح يٍ  -4

 لذسارٓب ٔرخفٛغ ركبنٛفٓب .

رمذٚى َزبئظ انششاكبد ٔرٕػٛؼ أثشص االٚغبثٛبد ٔانغهجٛبد  -5

 ٔانزٕطٛبد انًغزمجهٛخ .

 ٛخ يٍاعزضًبس أ٘ فشطّ رمُٛخ ؽذٚضخ نزٕغٛفٓب نظبنؼ انغًؿ -6

 ثشايظ رمُٛخ ....... ( -  smsسعبئم  –) رطجٛك انغٕال 

     يؤعغبد رمُٛخ

رًُٛخ 

انًٕاسد 

 انًبنٛخ

 انؿاللبد

 انؿبيخ

 ٔاإلؾالو

 انغًؿٛخ إداسح

االطتفبدح يٍ اإلعالَبد 

 االنكتزوَُخ انًذفىعخ .

إؾذاد ٔإداسح االؾالَبد االنكزشَٔٛخ انًذفٕؾخ يٍ خالل  •

:- 

انمُٕاد اإلؾالَٛخ اإلنكزشَٔٛخ انًُبعجخ ٔانًجبنغ الزشاػ  - أ

انًطهٕثخ ٔانفئبد ٔانًُبطك انغغشافٛخ انًغزٓذفخ فٙ ؽذٔد 

 انًٛضاَٛخ انًزفك ؾهٛٓب .

رظًٛى  –رغٓٛض انًبدح اإلؾالَٛخ األَغت نهٕعٛهخ ) فٛذٕٚ  - ة

 يُشٕس ( –

َشش انًبدح االؾالَٛخ انًؿزًذح ٔيزبثؿخ سدٔد األفؿبل ،  - ط

 ٔانزؿذٚم ؾُذ انؾبعخ .

 إؾذاد رمبسٚش دٔسٚخ ثًغزغذاد اإلؾالٌ ٔيشدٔدِ -د

عًٛؽ ششائؼ 

 انًغزًؽ
    

رًُٛخ 

انًٕاسد 

 انًبنٛخ

 انؿاللبد

 انؿبيخ

 ٔاإلؾالو

 انغًؿٛخ إداسح

  

 

 

 

 

 

 



 انهذف انتفظُهٍ )2(: رًُٛخ يٕاسد انغًؿٛخ ؾٍ طشٚك انزجشؾبد

 

 آنُخ انتُفُذ انًجبدرح/ انًشزوع

انفئخ 

انًظتهذ

 فخ

انجهخ انًظؤونخ عٍ  انعبو

 انتُفُذ
انجهخ 

انًظؤونخ عٍ 

 انًتبثعخ
3

9 

4

0 

4

1 

4

 انًغبَذح األعبعٛخ 2

1 

وضع ثزَبيج انكتزوٍَ 

خبص ثبنتىاطم يع 

انًتجزعٍُ إلرطبل 

انتمبرَز ورطبئم انشكز 

وأخجبر انجًعُخ وتىثُك 

 انعاللخ .

افؼم انجشايظ انًغشثخ  انزٕاطم يؽ انغٓبد ٔيؿشفخ-4

 ٔانغذٚذح

شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ

    إداسح انغًؿٛخ رمُٛخ انًؿهٕيبد رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

 ؾشع انجشايظ ؾهٗ يذٚش انغًؿٛخ الخزٛبس انًُبعت يُٓب -2
شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ

 

رضجٛذ انجشَبيظ نذٖ شؤٌٔ انًزجشؾٍٛ ٔانمٛبو ثزؿجئخ  -3

 انمذايٗانمٕائى نهًزجشؾٍٛ 

شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ

ؾًم ًَٕرط ٚخزض ثبعزمجبل انزجشؾبد نزذٍٔٚ اعًبء  -4

انًزجشؾٍٛ ٔاسلبو ْٕارفٓى ٔفئبرٓى َٕٔؼ انزجشؼ ٔٚغهى ثشكم 

 دٔس٘

 االطتمجبل

شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ

ادخبل انجٛبَبد ثشكم دٔس٘ ٔاسعبل سعبئم انشكش ؾهٗ  -5

 انزجشؼ

شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ

 ؽفع َغخخ اؽزٛبطٛخ كم اعجٕؾٍٛ ثًؿهٕيبد انجشَبيظ -6
شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ



 

انزٕاطم انذائى ثغًٛؽ انًزجشؾٍٛ ٔاخجبسْى ثبنغذٚذ  -7

 ثشعبنخ ٔدؾٕرٓى نهؾفالد ٔغٛشْب

 

شؤوٌ 

 انًتجزعٍُ

2 

الطتفبدح يٍ انتجبرة 

انُبجذخ نهجًعُبد 

انًًبثهخ ثًب َخض جهت 

 انتجزعبد .

االطالؼ انذائى ؾهٗ انزغبسة انًطشٔؽخ فٙ ٔعبئم -4

فزَك  انزٕاطم

 انتًُُخ

 

    رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 
انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو

عؤال أْم انخجشح فٙ يغبل انزغٕٚك ٔرًُٛخ انًٕاسد ؾًب  -2

 أؾغجٕا ثّ يٍ طشق انزغٕٚك

 انزغبسة انُبعؾخرُغٛك انضٚبساد ألطؾبة  -3

يذَز إدارح 

تًُُخ 

 انًىارد

صٚبسح أطؾبة انزغبسة انُبعؾخ ٔأخز انزفظٛم ٔآنٛبد  -4

 انزُفٛز

فزَك 

 انتًُُخ

رذٍٔٚ عًٛؽ انزغبسة انًششؾخ ٔؾشػٓب نهًٕافمخ  -5

 نهزطجٛك
 يذَز تًُُخ

 انًذَز انعبو

 انجذء فٙ رطجٛك األفؼم ؽغت األٔنٛخ -6 

 رمٛى انزغشثخ ٔيذٖ لبثهٛخ ركشاسْب -7
فزَك 

 انتًُُخ

 ٔػؽ يهف ثآنٛبد انزغبسة ًَٔبرط انزمٕٚى -8
يذَز تًُُخ 

 انًىارد

3 

اختُبر يظتشبر يٍ أهم 

االختظبص نتىجُه 

فزَك انعًم نألكثز 

 جذوي وفبعهُخ .

 انًٕاسدانجؾش ؾٍ يغزشبسٍٚ يزًٛضٍٚ فٙ يغبل رًُٛخ -4
يذَز تًُُخ 

 انًىارد

    رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو

ؾشع لبئًخ األعًبء ٔانخجشاد انزٍٚ ًٚهكَٕٓب ؾهٗ  -2

 انًذٚش انؿبو نهغًؿٛخ

رششٛؼ االَغت يُٓى ؽغت انخجشاد ٔاساء انغٓبد يٍ  -3

 انًزؿبيهٍٛ يؿٓى

رئُض 

 انًجهض

 انًذَز انعبو

يذَز 



 انتًُُخ

انزٕاطم يؽ اانًغزشبس انًششؼ نضٚبسرّ ٔؾشع سغجخ  -4

 انغًؿٛخ ٔإلُبؾّ

 انًذَز انعبو

يذَز 

 انتًُُخ

 ٔػؽ طشٚمخ يُبعجخ نهًغزشبس نهزٕاطم ٔاالعزشبسح -5 

ٔػؽ يهف خبص ثًٕاػٛؽ االعزشبسح ٔانؾهٕل انًمذيخ  -6

 انًغزشبس ثؿذ ؾشػٓب ؾهٗ طبؽت انظالؽٛخيٍ لجم 

يذَز تًُُخ 

 انًىارد

4 

االطتعبَخ ثبنًُبطزٍَ 

فٍ تمُُى انًشبرَع 

انًمذيخ والتزاح انجذَذ 

. 

ؽظش اعًبء انًُبطشٍٚ انزٍٚ ؾشفٕا ثؾشطٓى ؾهٗ -4

 رًٛض انغًؿٛخ ٔيشبسكزٓى عبثمب فٙ انؿًم ٔؽم االشكبالد

يٕغفٙ 

 انغًؿٛخ

ٔيغهظ 

 االداسح

    رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو

انزٕاطم يؿٓى ٔعؤانٓى ْم نذٚٓى سغجخ فٙ انًشبسكخ فٙ  -2

 رمٛٛى انًشبسٚؽ ٔانزًُٛخ ٔاثذاء افكبس عذٚذح
 فشٚك انزًُٛخ

ٔػؽ لشٔة أ نمبء رطشػ فّٛ انًشبسٚؽ انًُفزح ، نهُمذ  -3

 ٔانزٕطٛبد نهزطٕٚش ٔالزشاػ االفكبس ٔؽم انًشكالدانجُبء 

ؾاللبد 

 انًزجشؾٍٛ

 

 رذٍٔٚ انًالؽػبد ٔاالفكبس ٔؾشػٓب ؾهٗ انًذٚش انؿبو -4
يذَز تًُُخ 

 انًىارد
 ؽفع انًالؽػبد ٔاالفكبس ثًهف خبص ثؿذ انششػ ؾهٛٓب -5

5 

تىطُع انشزَذخ 

انًظتهذفخ دظت انمذرح 

 يؿشفخ انششٚؾخ انًغزٓهكخ ٔانًغطبح فٙ االؾٕاو انًبػٛخ-4

انعاللبد 

انعبيخ 

 واالعالو
    رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو



واطتهذاف يتجزعٍُ 

  جذد .

ؾًم اعزًبؼ نًُبلشخ انطشق انفؿبنخ إلٚظبل سعبنخ  -2

 يًكُخانغًؿٛخ ٔيشبسٚؿٓب ؾهٗ اكجش ششٚؾخ 

يىظفٍ 

 انجًعُخ

اطذبة 

انخجزح فٍ 

 انتظىَك

كزبثخ يؾؼش نكم اعزًبؼ ٔرٕطٛبرّ ٔؾشػٓب ؾهٗ  -3

 انًذٚش انؿبو

 يذَز ادارح

تًُُخ 

 انًىارد

 رفؿٛم انزٕطٛبد انًؿزًذح -4
يظؤول 

 انتظىَك

 ؾًم يؾؼش رمٕٚى ٔلٛبط يذٖ االعزفبدح ثؿذ انزُفٛز -5
يظؤول 

 انتظىَك

 ؽفع انزٕطٛبد ثًهف خبص -6

 

يظؤول 

 انتظىَك

 

6 

انعًم عهً طزق 

وأطبنُت جذَذح َبجذخ 

 نطهت انذعى .

 فشٚك انزًُٛخ انؿًم ؾهٗ اثزكبس طشق عذٚذح اثذاؾٛخ نطهت انذؾى-4

    رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو

آنٛخ انًششٔؼ أ انؾًهخ ٔانغذٔل انضيُٙ نٓب كزبثخ -2

 ٔانًغزٓذفٍٛ
 فشٚك انزًُٛخ

يذٚش اداسح  ؾشػٓب ؾهٗ يغزشبس نهزمٕٚى -3

 انًٕاسد

 
 ؾشػٓب ؾهٗ انًذٚش انؿبو ثؿذ اعبصرٓب يٍ انًغزشبس -4

 انؿًم ؾهٗ انًششٔؼ انًؿزًذ ٔرطجٛمّ -5
فشٚك 

 انزغٕٚك

يذٚش اداسح  ؾًم يهخض نهزغشثخ ٔيذٖ لبثهٛخ ركشاسْب -6

 ؾشع انًهخض ؾهٗ انًذٚش نالطالؼ ٔانزٕطٛخ -7 انًٕاسد



  يهف خبص نؾفع انزغبسة -8

7 

انتىاطم انفعبل يع 

انجهبد انًبَذخ 

وانشزكبد وانًؤطظبد 

وانىجهبء نذعى انجزايج 

 وانًشبرَع

نهزٕاطم ًٚهك خجشح انؿًم ؾهٗ اٚغبد يٕغف يخزض -

 انؾبعت ٔسفؽ انًهفبد ٔيزؾذس نجك

يغؤٔل 

 انؿاللبد

 
    رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو

اٚغبد يكزت خبص ٚؾزٕ٘ ؾهٗ كًجٕٛرش ٔطبثؿخ ٔاعكُش  -2

 ْٔبرف

ثبنغًؿٛخ اؾطبءِ عًٛؽ انًشبسٚؽ ٔانجشايظ انخبطخ  -3

 ثشكم يفظم ٔانمبثهخ نهذؾى

ٔػؽ لبئًخ ثغًٛؽ انغٓبد انًبَؾخ ٔانششكبد ٔاسلبو  -4

 انزٕاطم

انزٕاطم يؽ كم انغٓبد ٔاخز انًطهٕة ٔاالعزفبدح يٍ  -5

 انذؾى

ؾًم نكم يششٔؼ أ ثشَبيظ يهف رفظٛهٙ نهٓذف ٔاالنٛخ  -6

 ٔانًٛضاَٛخ انزشغٛهٛخ ٔانفئخ انًغزٓذفخ ٔانُزبئظ

 سفؽ انطهت ؽغت االٔنٕٚخ ٔانًزبػ -7

انزٕاطم يؽ انغٓبد نًؿشفخ انغذٚذ ثخظٕص انطهجبد  -8

 انًشفٕؾخ

 

 

8 

اطتمطبة انًُذوثٍُ 

وانىططبء نُشبركىَب فٍ 

إلُبع انًتجزعٍُ 

 وانىطىل نهى .

 

 

انًٕاسد انًبنٛخ رؾذٚذ انًٕاطفبد انًطهٕثخ نًُذٔة -4

 ٔانًٛضاد ٔانخذيبد انزٙ رمذيٓب نّ انغًؿٛخ

 انًذٚش انؿبو

 يذٚش اإلداسح

    
رًُٛخ 

انًٕاسد 

 انًبنٛخ

انؿاللبد انؿبيخ 

 إداسح انغًؿٛخ ٔاإلؾالو

 ٔػؽ يهف خبص ثبنًُذٔثٍٛ ٔيؿهٕيبرٓى -2

شؤٌٔ 

 انًزجشؾٍٛ

انًٓبو انًطهٕثخ انزٕاطم يؿٓى ٔإلُبؾٓى ثبنؿًم ٔرٕػٛؼ  -3

 يُٓى ٔانًٛضاد

رٕفٛش انؾمٛجخ انخبطخ ثبنًشبسٚؽ انًطهٕة رغٕٚمٓب يٍ  -4

 لجهٓى

االنزمبء ثبنًُذٔثٍٛ ٔرٕػٛؼ يؾزٕٚبد انؾمٛجخ ٔانشد ؾهٗ  -5

 اعزفغبسارٓى

انزٕاطم انذٔس٘ ثبنًُذٔثٍٛ ٔرٕفٛش طهجبرٓى ٔإخجبسْى  -6

 ثبنغذٚذ



رُغٛك ٔؾمذ االعزًبؾبد ثبنًُذٔثٍٛ ٔأخز إَطجبؾٓى ٔيب  -7

 ٕٚاعٌٕٓ

 سطذ انٕاسد نكم يُذٔة ٔػجطّ -8

 يذٚش اإلداسح ركشٚى انًُذٔثٍٛ فٙ يؾبفم انغًؿٛخ -9

9 

انتمُُى نهًشبرَع 

انتظىَمُخ انًُفذح ويذي 

 طالدُخ تكزارهب .

 انًذَز انعبو يٍ داخم انغًؿٛخ ٔخبسعٓب رشكٛم نغُخ إعزشبسٚخ-4

    
رًُٛخ 

انًٕاسد 

 انًبنٛخ

 إداسح انغًؿٛخ إداسح انغٕدح

 يذَز اإلدارح عًؽ يؿهٕيبد ٔرفبطٛم انًششٔؼ انًُفز ٔكزبثخ يزكشح -2

رُغٛك يٕؾذ اعزًبؼ ٔإسعبل انًزكشح نألؾؼبء ٔيؾبٔس  -3 

 انُمبػ

فٙ انًؾؼش ٔؾشػٓب ؾهٗ طبؽت  كزبثخ انزٕطٛبد -4

 انظالؽٛخ

طكزتُز 

 اإلدارح

ؽفع انًؾبػش فٙ يهف خبص ثبنهغُخ ثؿذ انششػ ؾهٛٓب  -5

 يٍ لجم طبؽت انظالؽٛخ ٔاعزكًبل انزٕالٛؽ

طكزتُز 

 اإلدارح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انهذف انتفظُهٍ )3( : تًُُخ يظبدر انذخم نهجًعُخ يٍ انشزاكبد واالطتثًبر 

 انفئخ انًظتهذفخ آنُخ انتُفُذ انًجبدرح/ انًشزوع

 انعبو
انجهخ  انجهخ انًظؤونخ عٍ انتُفُذ

انًظؤونخ 

3 عٍ انًتبثعخ

9 
44 44 42 

 انًغبَذح األعبعٛخ

 

 

1 

االطتفبدح يٍ انًشبرَع 

االطتثًبرَخ انخبطخ ثبنجهذَخ 

 وَذىهب .

 يشبسٚؿٓب االعزضًبسٚخؽظش انغٓبد انمبثهخ نالعزفبدح يٍ -أ

ؾًم لبئًخ ثٛبَبد ثبنًشبسٚؽ االعزضًبسٚخ انًزبؽخ  -ة

 ٔانخذيبد
 انًؤطظبد

    
رًُٛخ انًٕاسد 

 انًبنٛخ

يغهظ إداسح 

 انغًؿٛخ
 إداسح انغًؿٛخ

رفؿٛم انضٚبساد انًٛذاَٛخ نهغٓبد انًغزٓذفخ نزؾذٚذ  -2

 انًشبسٚؽ انًًٛضح
 انًؤطظبد

رفؿٛم انًمبثالد ٔانضٚبساد يؽ انذاؾًٍٛ انؿًم ؾهٗ  -3

 ٔانزغبس نؿًم انًشبسٚؽ االعزضًبسٚخ

 انؾشص ؾهٗ ثُبء ؾاللخ ٔصٛمخ يؽ أطؾبة انمشاس -4
 انتجبر وانىجهبء

 انًؤطظبد ؾًم يهف نكم يششٔؼ اعزضًبس٘ -5

 أطذبة انخجزاد ركٍٕٚ نغُخ اعزشبسٚخ نذساعخ انًششٔؼ -6

 أطذبة انخجزاد ؾشع انًششٔؼ ؾهٗ يغهظ إداسح انغًؿٛخ نهًٕافمخ -7

 ٔػؽ يهف خبص فٙ انًشبسٚؽ انًشفٕؾخ ٔكزنك -8

 انًشبسٚؽ انًؿهمخ

يظؤول انشزاكبد 

 واالطتثًبر

 

 انجذء فٙ رُفٛز انًششٔؼ ثؿذ انًٕافمخ -9

 أسشفخ انًشبسٚؽ انغٛش يؿزًذح -44

 

 

 

 



2 

تفعُم انشزاكبد انًجتًعُخ 

يع انشزكبد وانًؤطظبد 

 واألَذَخ انزَبضُخ .

 ؾًم لبئًخ نهششكبد ٔانًؤعغبد ٔاألَذٚخ انًغزٓذفخ نهضٚبسح-4
انًؤعغبد 

 ٔاألَذٚخ

    
رًُٛخ انًٕاسد 

 انًبنٛخ

انؿاللبد انؿبيخ 

 ٔاإلؾالو
 إداسح انغًؿٛخ

 ؾًم ثٛبٌ ؽغت األٔنٕٚخ ثبنًخبطجخ -2

انششاكبد يغؤٔل 

 ٔاالعزضًبس

 

 كزبثخ انخطبثبد ٔرغٓٛض انًشفمبد -3

 انزٕاطم ألخز يٕاؾٛذ انضٚبساد -4

 ٔػؽ عذٔل صيُٙ نهضٚبساد -5

 رؾذٚذ انًشافمٍٛ االػبفٍٛٛ نكم صٚبسح -6

 انجذء فٙ رُفٛز انضٚبساد -7

 ٔرغهًّٛ نهًذٚش انؿبو ٔؽفع َغخخكزبثخ رمشٚش نكم صٚبسح  -8

 انزٕاطم نًزبثؿخ عٛش انطهت  -9

 سفؽ انزمشٚش انذٔس٘ نًذٚش االداسح  -44

 أسشفخ انزمبسٚش  -44
يغؤٔل انششاكبد 

 ٔاالعزضًبس

3 

اطتثًبر األولبف انًعطهخ 

نذي شزائخ انًجتًع ) 

 إنخ.. ( –أراضٍ  –يشارع 

 

 كزبثخ آنٛخ انؿًم انخبطخ إلداسح األٔلبف انًؿطهخ-4

يغؤٔل انششاكبد 

 ٔاالعزضًبس

 
    

رًُٛخ انًٕاسد 

 انًبنٛخ

يغهظ إداسح 

 انغًؿٛخ
 إداسح انغًؿٛخ

اإلؾالٌ ثشكم دٔس٘ ثٕعٕد خذيخ إداسح األٔلبف انًؿطهخ  -2

 نذٖ انغًؿٛخ

نزغهٛى األٔلبف ٔػؽ لبؾذح ثٛبَبد نألشخبص انشاغجٍٛ  -3

 انًؿطهخ نذٚٓى ٔيمبثهزٓى

ٔػؽ عذٔل صيُٙ نضٚبسح األٔلبف انًؿطهخ نزؾذٚذ يٕالؿٓب  -4

 ٔطجٛؿزٓب

 رغٓٛض ًَٕرط خبص ثًؿهٕيبد كم ٔلف ثبنزفظٛم -5

اعزالو سعًٙ نهٕلف ٔكزبثخ ؾمذ يؽ انٕكٛم ثخظٕص  -6

 أؽمٛخ االعزفبدح يُّ ٔانششٔؽ

ٔػؽ يهف خبص ثبألٔلبف انًغزهًخ ٔيهف آخش نألٔلبف  -7

 انغٛش يغزهًخ .

 

 سفؽ رمشٚش دٔس٘ ثئساداد االٔلبف -8

 

يغؤٔل انششاكبد 

 ٔاالعزضًبس

 انًؾبعت



4 

إَجبد فزوع تعزَفُخ 

وتظىَمُخ فٍ انًُبدٍَ 

 انعبيخ واألطىاق .

 

 

 االعزفبدح يُٓبؾًم آنٛخ نؾظش انًٕالؽ انًشاد -4

عًٛؽ انًٕالؽ 

 انًُبعجخ

    
رًُٛخ انًٕاسد 

 انًبنٛخ

انؿاللبد انؿبيخ 

 ٔاإلؾالو
 إداسح انغًؿٛخ

 يخبطجخ أطؾبة انظالؽٛخ -2

يغؤٔل انششاكبد 

 ٔاالعزضًبس
 

 انجذء فٙ ؾًم انزظبيٛى نهًٕلؽ ٔانزكهفخ -3

 ؾشع انزظًٛى ٔانزكهفخ نالؾزًبد -4

 رغٓٛض انًٕلؽ انزؿشٚفٙ ٔخطخ انؿًم -5

 ٔػؽ يهف خبص نكم يٕلؽ ٚؾزٕ٘ عًٛؽ يؿهٕيبرّ -6

 سفؽ رمشٚش دٔس٘ ثئساداد انًٕلؽ نًذٚش االداسح -7

 أسشفخ انًششٔؼ -8

5 

انظعٍ نزفع دخم األولبف 

 وانًشبرَع االطتثًبرَخ

ٔانًشبسٚؽ ٔيمذاس انذخم انغُٕ٘  طهت ثٛبٌ ثبألٔلبف-4

 ٔطجٛؿزٓب

األٔلبف 

 ٔانًشبسٚؽ

    
رًُٛخ انًٕاسد 

 انًبنٛخ

يغهظ إداسح 

 انغًؿٛخ
 إداسح انغًؿٛخ

 ؾًم صٚبسح يٛذاَٛخ نٓب . -2

يغؤٔل انششاكبد 

 ٔاالعزضًبس

 

 ؾًم رمشٚش نكم ٔلف ٔيششٔؼ . -3

 خجشاد رغبسٚخ يزُٕؾخ .ركٍٕٚ نغُخ اعزشبسٚخ راد  -4

 ٔػؽ عذٔل صيُٙ نهغهغبد ٔرؾذٚذ يؾبٔس انُمبػ . -5

 كزبثخ يؾبٔس ٔانغهغبد ٔسفؽ انزٕطٛبد نهًٕافمخ -6

 ٔػؽ يهف خبص ثًؾبػش انغهغبد ٔلشاساد انًٕافمخ -7

6 

االطتفبدح يٍ انكُبَبد 

انتبثعخ نهجًعُخ انمبثهخ 

 نهتظىَك واالطتثًبر

 طهت ثٛبٌ ثبألٔلبف ٔانكٛبَبد انزبثؿخ نهغًؿٛخ-4
انكٛبَبد ٔيذٚش 

 انغًؿٛخ

    
رًُٛخ انًٕاسد 

 انًبنٛخ

يغهظ إداسح 

 انغًؿٛخ
 إداسح انغًؿٛخ

 ؾًم صٚبسح يٛذاَٛخ نٓب . -2

يغؤٔل انششاكبد 

 ٔاالعزضًبس

 

 ؾًم رمشٚش نكم كٛبٌ أٔ يششٔؼ -3

 ركٍٕٚ نغُخ اعزشبسٚخ راد خجشاد رغبسٚخ يزُٕؾخ . -4

 ٔػؽ عذٔل صيُٙ نهغهغبد ٔرؾذٚذ يؾبٔس انُمبػ . -5

 كزبثخ يؾبٔس ٔعهغبد ٔسفؽ انزٕطٛبد نهًٕافمخ -6

 ٔػؽ يهف خبص ثًؾبػش انغهغبد ٔلشاساد انًٕافمخ -7

 


