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 خطة عمل انجاز مؤشر 

 متيز برامج وانشطة اجلمعية   الهدف االستراتيجي  العمالء  المنظور 
  معادلة قياس المؤشر  نسبة جناح الطالب  مؤشر قياس األداء 

 سنوي دورية المؤشر  رئيس الشؤون التعليمية  مالك المؤشر
  القيمة المستهدفة   القيمة الحالية

 2022/ 30/12 تهاء االن تاريخ 2022/ 1/ 1 البدء  تاريخ
 

 لاير   79520  بن مشيط( زعبد العزي)الرئيس الفخري  مسابقةلمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

 20/1/2022 2022/ 1/1 اختيار واعتماد فريق املشروع  .1
حسن  
 حقوي

- - 

ماد اعت 
فريق  
 املشروع 

 20/2/2022 20/1/2022 إعداد واعتماد وثيقة املشروع    .2
حسن  

 قويحال
1 - 

اعتماد  
وثيقة 
 املشروع 

 30/3/2022 2022/ 1/3 تصميم اعالن عن املشروع   .3
إبراهيم 
 غايب

1 600 
تصميم 
 املعتمد 

 30/12/2022 2022/ 1/9 اإلعالن عن املشروع  .4
إبراهيم 
 غايب

1 - 

توثيق  
النشر  
 لإلعالن 

 5/10/2022 1/10/2022 اعداد مناذج املسابقة   .5
حسن  
 حقوي

1 - 
النماذج  
 املعتمدة 

 15/10/2022 5/10/2022 تنفيذ املشروع   .6
حسن  
 حقوي

6 2500 
كشف 
 الدرجات 

 15/12/2022 30/10/2022 اعالن النتيجة وتوزيع اجلوائز  .7
حسن  
 حقوي

1 76420 
النتيجة 
 النهائية 



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 متيز برامج وانشطة اجلمعية  الهدف االستراتيجي  العمالء  المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الطالب الفائزين يف  

  معادلة قياس المؤشر  املسابقات اخلارجية 

 سنوي دورية المؤشر  رئيس الشؤون التعليمية  مالك المؤشر
  القيمة المستهدفة   القيمة الحالية

 2022/ 30/12 االنتهاء  تاريخ 2022/ 1/ 1 لبدء ا تاريخ
 

   (  لاير 117200)  نبأ فرسانلمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

أخصائي   15/10/2022 5/10/2022 تنفيذ مسابقة فرسان نبا   .1
 الطالب 

كشوفات   - -
 لجان ال

2.  
 اعالن النتائج 

)جوائز الفائزين يف مسابقة الرئيس الفخري للسعوديني 
 ( ومعلميهم ومشرفيهم

10/10/2022 12/10/2022 
أخصائي  
 كشف 35700  الطالب 

 20/10/2022 15/10/2022 ترشيح الطالب للمسابقة    .3
أخصائي  
 - - الطالب 

كشف 
أمساء  

 املرشحني

 1/11/2022 30/10/2022 تكليف معلمي املشروع    .4
أخصائي  
 5000 5 املعلمني 

كشف 
أبمساء 

 املعلمني 

 10/11/2022 5/11/2022 تنفيذ املسابقة على مستوى عسري    .5

أخصائي  
الطالب عند  
االعالن عن 
املسابقة من  

 عسري 

15 28000 
كشف 
أبمساء 

 الفائزين  

 30/12/2022 20/12/2022 تنفيذ املسابقة على مستوى اململكة    .6

أخصائي  
الب عند  الط

االعالن عن 
املسابقة من  

 عسري 

5 28000 
كشف 
أبمساء 

 الفائزين  

أخصائي   26/12/2022 25/12/2022 التقرير املرئي    .7
 اإلعالم 

التقرير  2500 1
 املرئي 

 30/12/2022 30/12/2022 اغالق املشروع   .8
أخصائي  
 الطالب 

- - 
منوذج  
 إغالق  
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 خطة عمل انجاز مؤشر 

 الهدف االستراتيجي  العمليات الداخلية المنظور 
      تطوير العملية التعليمية 

 وبرامجها والتربوية

 مؤشر قياس األداء 

عدد البرامج المستحدثة  

   لتطوير العملية التعليمية 

 والتربوية 

  معادلة قياس المؤشر 

 مالك المؤشر
رئيس قسم الشؤون 

 التعليمية 
  دورية المؤشر 

  هدفة القيمة المست  القيمة الحالية

 م 2022/ 30/12 االنتهاء  تاريخ م 2022/ 01/01 البدء تاريخ
 

 لاير(  12500) تأهيل لمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  ريختا البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

   إلقامة الدورةالتنسيق مع املقرأة   .1
أخصائي  

الطالب + 
 املقرأة 

 خطاب  

 كشف 12500  املقرأة    حصر املدربني واحلقائب التدريبية   .2

   تزمني الدورات  .3
أخصائي  

الطالب + 
 املقرأة 

  
جدول 
إقامة  
 الدورات

   توزيع املتدربني على الدورات  عمل جدول   .4
أخصائي  
 الطالب 

  
كشف 
 احلضور

   بط احلضورل رواحصر املتدربني من خال  .5
اخلدمات 
   املساندة 

 كشف

العالقات    عمل الشهادات للمدربني واملتدربني   .6
 العامة 

 كشف  
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 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ميز برامج وأنشطة الجمعية ت الهدف االستراتيجي  اخلية العمليات الد المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
متوسط أداء  حلقات 

  يظ التحف
 نسبة   معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي   دورية المؤشر  رئيس القسم  مالك المؤشر

 % 70 هدفة القيمة المست % 70 القيمة الحالية

 2022/ 30/12 االنتهاء  تاريخ 2022/ 1/ 1 البدء  ختاري
 

 لاير (  52000)  تنافسلمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  ريختا البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

1.  

 اإلعالن عن املشروع 
 ايرة ميدانية تنفيذ أربعة عشر ز 

1/4/2022 
1/4/2022 

 

 أ
خصائي 

معات + اجمل
أخصائي  

 عالم اإل
أخصائي  
 اجملمعات 

  

قرار  
 تكليف 

2.  

قرار  
 تكليف 

3.  
 1/5/2022 تقرير النتائج 

 
رئيس القسم 
+ أخصائي  

 اجملمعات 
  

تقرير 
 الزايرة

4.  
 1/11/2022 توزيع النتائج واحلوافز

 
رئيس القسم 
+ أخصائي  

 اجملمعات 
 52000 

 تقرير 

5.  
 15/12/2022 املشروع  القتعبئة واعتماد منوذج إغ

 
أخصائي  
   اجملمعات 

اعتماد 
إغالق  

 روع املش



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 نميز برامج وأنشطة الجمعية  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 نسبة   معادلة قياس المؤشر  نسبة الحفاظ على الطالب   مؤشر قياس األداء 

 مالك المؤشر
نسبة الحفاظ على الطالب  

 في الجمعية 
 نصف سنوي   دورية المؤشر 

 % 80 هدفة القيمة المست % 80 القيمة الحالية

 2022/ 30/12 االنتهاء  تاريخ 2022/ 1/ 1 البدء  تاريخ
 

 لاير (   66000)  المجمعات لمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  ريختا البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

 مع  القرآين  ابجملمع التعليمي تكليف مدير اجمل  .1
+ ل( مشرف نشاط للمجمع احملو 1تكليف عدد )

 سكرتري 

1/4/2022 
1/4/2022 

 

أخصائي  
 اجملمعات 
  أخصائي
 اجملمعات 

 66000 

قرار  
 تكليف 

2.  
قرار  
 تكليف 

3.  
 1/5/2022 أربع زايرات ميدانية  

 
أخصائي  
   اجملمعات 

تقرير 
 الزايرة

4.  
 1/11/2021 التقرير النهائي 

 
أخصائي  
   اجملمعات 

 تقرير 

5.  
 15/12/2021 عبئة منوذج إغالق املشروعت

 
أخصائي  
   اجملمعات 

اعتماد 
إغالق  

 روع املش



 م  2022التشغيلية لجمعية نبأ  ةالخط

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 نميز برامج وأنشطة الجمعية  الهدف االستراتيجي  العمليات الداخلية المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الطالب والدارسين 

 الملتحقين بالجمعية 
 عدد معادلة قياس المؤشر 

 سنوية  دورية المؤشر  رئيس القسم  مالك المؤشر

 2 هدفة القيمة المست 2 القيمة الحالية

 2022/ 30/12 االنتهاء  ريخات 2022/ 1/ 1 البدء يختار
 

 لاير( 86400)القارئ الصغير لمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  ريختا البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

1.  
 1/2/2022  حصر الطالب من اجملمعات

13/2/2022 
أخصائي  
 اجملمعات 

8   

2.  
 14/2/2022  حصر املعلمني

27/2/2022 
أخصائي  
   8 اجملمعات 

3.  
أخصائي   15/3/2022 28/2/2022  أتهيل املعلمني

 اجملمعات 
5   

4.  
 20/3/2022  تكليف املعلمني

21/3/2022 
أخصائي  
 اجملمعات 

1 1200*9*8=86400  

5.  
  2022/ 20/3من   متابعة تنفيذ الربانمج

10/11/2022 
أخصائي  
   2 اجملمعات 

6.  
أخصائي   20/11/2022   2022//11/11 اختبارات الطالب 

 اجملمعات 
5   

7.  
أخصائي   30/12/2022 25/12/2022  التقرير النهائي للربانمج

 اجملمعات 
1   



 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 تميز برامج وأنشطة الجمعية  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
 لحفظ المتمين الطالب عدد

 الكريم القرآن
  معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  مرزوق بن سلمان الفيفي  مالك المؤشر

  القيمة المستهدفة   القيمة الحالية

 2022/ 30/12 االنتهاء  تاريخ 2022/ 12/01 لبدء ا تاريخ
 

 لاير(   416940) إنجازلمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

   12/01/2022 املشروع وثيقة  إعداد  .1
14/01  /

2022 

 رئيس
+  القسم

 لفاملك
+   ابملشروع
  ومجيع

  اخصائي
 القسم 

  
  وثيقة

 املشروع

 30/12/2022   25/01/2022 املتابعة من خالل النموذج املعد   .2
أخصائي  
 االختبارات

  

مناذج  
متابعة  
 لطالب

 30/12/2022   02/02/2022 جلسات  ثالث على  املتمي  اختبار   .3

  املكلف
  ابملشروع

جلان  +
 االختبارات

  

  كشوف
  نتائج

 االختبارات 

4.  
واملشرفي وأعضاء  مكافآت الطالب واملعلمي  

 جلان للمستوايت 
01  

/02/2022   
30/12/2022 

  ملكلف ا
 ابملشروع 

 

طالب بتقدير ممتاز *    800

   70مكافأة مشرف +   35)155

مكافأة     50مكافأة معلم + 

 طالب ( 

 اير  124000

  كشف
 املكافآت 

 طالب / 80مكافأة   املتمي    .5
01  

/02/2022   
30/12/2022  

ممتاز    50متم )  80

متم  20+ 200000=4000*

جيد 

متم  10+62000=3100جداً* 

(  25000= 2500جيد * 

 اير  287000=

  كشف
 املكافآت 

6.  
جلسة   27طالب لكل لجنة =  3مكافآت لجان اختبارات المتمين )  3

  01 مكافآة الجلسة 100جان *أعضاء ل  2*
/02/2022   

30/12/2022 

 
أعضاء لجان   2جلسة *  27

فآة الجلسة =  كام100*

 اير 5400=100* 2*26

  كشف
 املكافآت 

  ضيافة لجلسات اختبارات المتمين واللجان عند العودة الى الميدان   .7
  540= 27اير ضيافة *   20

 اير 
 

املشروع اغالق  منوذج واعتماد   تعبئة  .8  10/12/2022   30/12/2022 

  اإلدارة
+  الطالب+

   املعلمون

  

  اعتماد
  اغالق

 عرو املش



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن  الهدف االستراتيجي  العمليات الداخلية المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الجهات  

المستفيدة من خدمات  

 الجمعية
 عدد  معادلة قياس المؤشر 

 مالك المؤشر
رئيس قسم الشؤون  

 التعليمية
 سنوي  نصف دورية المؤشر 

  ة القيمة المستهدف   القيمة الحالية

 30/12/2022 االنتهاء  تاريخ 01/01/2022 البدء  تاريخ
 

 تكاليف مالية ( بال )  لمشروع السبع المثاني  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
 المطلوبة الموارد

 التحقق  دليل

 مالية بشرية

 2022/  14/01   12/01/2022 املشروع وثيقة  إعداد  .1

  +القسم رئيس
+   ابملشروع املكلف
  اخصائي ومجيع

 القسم 

  

  وثيقة
 املشروع

   أخصائي اإلعالم  30/12/2022   25/01/2022 حصر اجلهات    .2

كشف  
 ابجلهات   

   أخصائي املعلمني  30/12/2022   02/02/2022 الربانمج  معلمني بتنفيذ  تكليف  .3

صورة  
 التكليف  

 30/12/2022   2022/ 02/ 01 متابعة سري الربانمج   .4
أخصائي  
 االختبارات 

  
  كشف

ابلطالب  
 املشاركني  

 30/12/2022   10/12/2022 املشروع  إغالق منوذج تعبئة  .5
+  القسم رئيس
+   ابملشروع املكلف

 أخصائي العالقات
  

  اعتماد
  اغالق
 املشروع



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن الكريم  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 

عدد الطالب والخريجين  

المشاركين في الفعاليات 

 االجتماعية 

 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  جمعية نبأ مالك المؤشر

 طالب35 ستهدفة القيمة الم امام  35 القيمة الحالية

 2022/ 12/12 االنتهاء  تاريخ 2022/ 01/02 البدء تاريخ
 

 لاير(   73.300)  لمشروع نور وهدى الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

 10/03/2022 24/02/2022 اإلعالن   .1
اخصائي  
    االعالم 

اخصائي   31/03/2022 06/03/2022 حصر األمساء   .2
 املعلمي 

   

 31/03/2022 06/03/2022 املقابالت   .3
اخصائي  
 املعلمي 

   

 07/04/2022 06/03/2022 حصر املساجد    .4
اخصائي  
    املعلمي 

اخصائي   31/03/2022 06/03/2022 التدريب    .5
 املعلمي 

   

 07/04/2022 27/03/2022 التكاليف    .6
ي  اخصائ

 املعلمي 
 73.300  

 30/04/2022 02/04/2022 تنفيذ الربانمج   .7
اخصائي  

    علمي امل

 30/04/2022 02/04/2022 تسجيل مادة اعالمية   .8
اخصائي  
    االعالم 



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 الهدف االستراتيجي   المنظور 
 

 مؤشر قياس األداء 

 

  معادلة قياس المؤشر 

  دورية المؤشر   مالك المؤشر

 القيمة المستهدفة  القيمة الحالية

 االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ
 

 لاير (  8250) روافد لمشروع  الخطة التنفيذية

 المسؤول االنتهاء  تاريخ البدء  تاريخ خطوات التنفيذ الرئيسة 
  دليل المطلوبة الموارد

 التحقق 
 مالية بشرية

    ملعلمي خصائي اا 29/01/2022 13/01/2022 اختيار واعتماد فريق املشروع    .1

    اخصائي املعلمي  10/02/2022 31/01/2022 وثيقة املشروع   واعتمادإعداد      .2

    اخصائي املعلمي  21/10/2022 01/01/2022 تعميم ترشيح الطالب من اجملمعات     .3

    اخصائي املعلمي  27/02/2022 01/01/2022 طالب  15  حصر األمساء    .4

    اخصائي املعلمي  10/03/2022 29/02/2022 ان القات العامة للفصل الثحصر الفعاليات مع الع    .5

  رايل 300  اخصائي املعلمي  30/03/2022 01/01/2022 الدورة التدريبية األوىل      .6

    اخصائي املعلمي  30/06/2022 10/03/2022 املشاركة يف الفعاليات الفصل الثان     .7

    اخصائي املعلمي  17/09/2022 29/09/2022 االول  امة للفصلالعحصر الفعاليات   مع العالقات      .8

  رايل 300  اخصائي املعلمي  21/11/2022 03/11/2022 الدورة التدريبية الثان     .9

    اخصائي املعلمي  18/12/2022 06/10/2022 املشاركة يف الفعاليات يف الفصل االول     .10

  رايل 7500  اخصائي املعلمي  18/12/2022 01/12/2022 االجتماع الثان + التكري     .11



مة الخطة التشغيلية الشؤون التعلي

بالقسم النسائي 



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن الكريم  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 عدد معادلة قياس المؤشر  نسبة نجاح الطالب مؤشر قياس األداء 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  رئيسة القسم  مالك المؤشر

 4 القيمة المستهدفة  %85 القيمة الحالية

 م 20222-9-30 االنتهاء تاريخ  م  2022-1-1 تاريخ البدء

 
 تكاليف ( بال )  م2022اليوم القرآني   لمشروعالتنفيذية الخطة 

 املسؤول اتريخ االنتهاء  اتريخ البدء  خطوات التنفيذ الرئيسة 
 املوارد املطلوبة 

 دليل التحقق 
 مالية  بشرية

1.  
عقد اجتماع مع امليدان التعليمي لشرح  

 كشف توقيع    ات اخصائية االختبار    الفكرة وآلية تنفيذ املشروع 

 إعداد استمارات املتابعة للمشروع  .2
يناير  26

2022 

فرباير  10
 منوذج االستمارات    اخصائية االختبارات  2022

 منوذج اجلدولة الزمنية    اخصائية االختبارات  2022يناير  30 إعداد اجلدولة الزمنية للمشروع  .3

فرباير  2 البدء يف تنفيذ املشروع  .4
2022 

 نوفمرب 30
2022 

ملديرات_  ااملشرفات_ 
 املعلمات 

لكل  املشاركاتكشف أبمساء   
 فصل دراسي

 الرفع أبدلة القياس   .5

يناير   1
2022 

- 
يونيو   1

2022 

يونيو   30
2022 

- 
ديسمرب  31

2022 

كشف أبمساء املرشحات    اخصائية االختبارات 
 +الناجحات الختبار الفروع

 اعداد التقرير النهائي للمشروع  .6
 ديسمرب 20

2021 

ديسمرب  24
 التقرير النهائي للمشروع   اخصائية االختبارات  2022

 تعبئة منوذج إغالق املشروع  .7
ديسمرب  27

2021 

ديسمرب  31
 منوذج اغالق املشروع    اخصائية االختبارات  2022



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن الكريم  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 

عدد الطالب والخرجين  

المشاركين في الفعاليات 

 الخارجية

 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  رئيسة القسم مالك المؤشر

 20 القيمة المستهدفة  20 القيمة الحالية

 م 20222-12-30 تاريخ االنتهاء  م 20222-1-1 تاريخ البدء

 
 لاير (  10000)  م2022التحفيز الخطة التنفيذية لمشروع

 خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 البدء

تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

الموارد 

 دليل التحقق  المطلوبة

 مالية بشرية

1.  
كشف أبعداد الطالبات يف بداية وهناية 

 م2022-1- 16 املدة لكل نصف  
أخصائية شؤون  

 كشف من املنظومة    الطالبات 

أخصائية شؤون   م2022-1- 27 إعداد استمارة النقاط   .2
 الطالبات 

 استمارة    

  إعداد استمارة متابعة االحصائية   .3
أخصائية شؤون  

 الطالبات 
 استمارة    

 م 2022-2-1 حتفيز الطالبات   .4
أخصائية شؤون  

 كشف بعدد الطالبات    الطالبات 

5.  
عقد لقاء خاص ابملتميزات ) الفصول  

 –مثار احللقات  -املتمات -االفرتاضية
 اجلماانت(.

 م5-2022- 15
أخصائية شؤون  

 الطالبات 
  

كشف أبعداد الطالبات  
املتميزات +لقطة شاشة بعدد 

 احلاضرات

أخصائية شؤون   م2022-5- 29 لقاء خاص توعوي لبعض أولياء االمور   .6
 الطالبات 

 كشف احلضور  

 م 2022-10- 30 تقييم تنفيذ استمارة النقاط   .7
أخصائية شؤون  

 الطالبات 
 كشف بعدد املعلمات وتقرير   

8.  
 إعداد اليوم القرآين للطالبات املتميزات 

 م 11-2022- 26
أخصائية شؤون  

 كشف حضور   الطالبات 

 م 2022-12-30 اعداد تقرير النهائي للمشروع  .9
أخصائية شؤون  

 د تقرير معتم   الطالبات 

 م 2022-12-30 تعبئة منوذج إغالق املشروع  .10
 أخصائية شؤون 

الطالبات+ اخصائية 
 التخطيط 

 اعتماد منوذج إغالق املشروع   



 خطة عمل انجاز مؤشر 

 تطوير العمليات الداخلية  الهدف االستراتيجي  العمليات الداخلية  المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الطالب الملتحقين  

 بالجمعية 
 عدد  معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي دورية المؤشر  رئيسة القسم   مالك المؤشر 

 2 القيمة المستهدفة  2 القيمة الحالية 

 م 2022-12-30 تاريخ االنتهاء  م 20222-1-1 تاريخ البدء 

 
 لاير  (  102150)    م2022الفصول االفتراضية   لمشروعالتنفيذية الخطة 

 اتريخ البدء  خطوات التنفيذ الرئيسة 
اتريخ  
 االنتهاء 

 املسؤول
 املوارد املطلوبة 

 دليل التحقق 
 مالية  بشرية

إعداد معاير الرتشيح والقبول لعام    .1
 م للمعلمات2022

1-1-
 م2022

6-1-
 م2022

أخصائيات شؤون 
 املشرفات املعلمات 

 بيان   

-1-9 ترشيح مشرفة ومعلمات املشروع   .2
 م2022

13-1-
 م2022

أخصائيات شؤون 
 املشرفات املعلمات 

9 

 للمشرفة  15750

رايل  
 86400للمعلمات

 نتائج املقابلة قرار تعني أو 

3.  
إعداد معاير الرتشيح والقبول لعام  

 م للطالبات 2022
صائيات شؤون أخ م 9-1-2022

 املشرفات املعلمات 
 بيان   

 تصميم إعالن املشروع  .4
4-1-

2022 
5-1-

2022 

أخصائيات شؤون 
 املشرفات املعلمات+ 

العالقات  أخصائيات 
 العامة واإلعالم 

 منوذج التصميم واعتماده   

 إعداد استبيان الكرتوين حصر الطالبات  .5
4-1-

2022 
5-1-

2022 
أخصائيات شؤون 

 ت املشرفات املعلما
 بيان   

 حصر الفئة املستهدفة ابملشروع   .6
 م 2022+ 2021لعام 

6-1-
2022 

1-2-
2022 

أخصائية شؤون  
 املشرفات املعلمات 

 بيان معتمد أبمساء الفئة املستهدفة   

 إنشاء الفصول افرتاضية للطالبات   .7
23-1-

2022 
27-1-

2022 

معلمات الدور + 
أخصائية شؤون  

 املشرفات املعلمات 

 روابط الفصول االفرتاضية    

 املتابعة واإلشراف على التنفيذ   .8
4-1-

2022 
30-12-

 م2022
 تقارير املتابعة املعتمدة    أخصائية املعلمات 

9.  
تقييم الفئة املستهدفة )مستوايت( خالل 

 النصف األول  
31-5-

2022 
7-6-

2022 
أخصائية املعلمات 

 +أخصائية االختبارات
 تهدفة الفئة املس منتائج التقيي   

تقييم الفئة املستهدفة )مستوايت( خالل   .10
 النصف الثاين 

20-12-
2022 

25-12-
2022 

أخصائية املعلمات 
 +أخصائية االختبارات

 الفئة املستهدفة  منتائج التقيي   

قياس متوسط إداء الفصول االفرتاضية   .11
 خالل النصف األول  

31-5-
2022 

7-6-
2022 

 صول االفرتاضية نتائج متوسط الف   أخصائية املعلمات 

 نتائج متوسط الفصول االفرتاضية    أخصائية املعلمات -12-25-12-20قياس متوسط إداء الفصول االفرتاضية   .12



 

 

 2022 2022 خالل النصف الثاين 

 م 2022-12-30 إعداد تقرير   .13
اخصائية شؤون  

 املعلمات 
 معتمد  تقرير  

 م 2022-12-30 تعبئة منوذج اغالق املشروع  .14
ط+ اخصائية التخطي

اخصائية شؤون  
 املعلمات 

 إغالق املشروع منوذج اعتماد   



 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن الكريم  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 

عدد الطالب والخرجين  

المشاركين في الفعاليات 

 الخارجية

 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  رئيسة القسم  مالك المؤشر

 20 ة القيمة المستهدف  20 القيمة الحالية

 م 2022-6-30 تاريخ االنتهاء  م 20222-1-1 تاريخ البدء

 

 لاير (  7000)  م2022ثمار الحلقات لمشروعالتنفيذية الخطة 

 خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 البدء

تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

 الموارد المطلوبة
 دليل التحقق 

 مالية  بشرية 

 م 2022/ 1/   16 تعميم املشروع   .1
اخصائيات املعلمات 

 ملشرفاتوا
 خطاب التعميم +صوره من النشر   

2.  
حصر أمساء طالبات مثار احللقات وفق  

 الشروط 
16   /1  /

 م2022
20   /1  /

 بيان معتمد    شؤون طالباتأخصائية  م2022

 خطاب تكليف   شؤون طالباتأخصائية  م 2022/ 1/   16 التنسيق مع مدرابت الدورة  .3

رييب  التداعداد اخلطة التفصيلية للربانمج   .4
 احللقة( التجويد+ طرق التدريس يف )

16   /1  /
 م2022

20   /1  /
 م2022

أخصائية شؤون  
 طالبات+املدرابت

 منوذج اخلطة املعتمد   

 م 2022/ 1/   16 انشاء روابط الغرف الصوتية   .5
اخصائيات املعلمات 

 واملشرفات
 خطاب اعتماد   

 تنفيذ الربانمج التدرييب لثمار احللقات   .6
30   /1  /

 م 2022
24-3-

 م2022
أخصائية شؤون  

 طالبات+ املدرابت
 كشف أمساء احلضور   

 اختبار الطالبات يف   .7
 )التجويد التحريري + تصحيح التالوة(

اخصائيات املعلمات  م 2022 /3/   27
 واملشرفات+ املدرابت

 بيان بنتائج اختبار الطالبات  

8.  
 الشهادات إلكرتونيا اعداد 

 
 م 2022 /3/   31

اخصائية االختبارات +  
 أخصائية شؤون طالبات

  
منوذج  أبمساء الطالبات + كشف 

 الشهادة 

تسليم املكافئات وشهادات احلضور   .9
 للمدرابت املشروع

 م 2022 /4/   5
اخصائية املعلمات 

واملشرفات +اخصائية  
 املوارد البشرية 

كشف استالم املكافآت + منوذج    
 شهادة

املوارد  ت معالطالبامتابعة تكليف   .10
 البشرية 

 م 2022/ 6/   15
أخصائية شؤون  

+اخصائية  طالبات
 املوارد البشرية 

كشف الطالبات بعد التوظيف    
 +قرارات التعني  

 تقرير    أخصائية شؤون طالبات م 2022-6-30 اعداد تقرير النهائي للمشروع  .11

 م 2022-6-30 تعبئة منوذج إغالق املشروع  .12
أخصائية شؤون  

 طيط + التخطالبات
 منوذج إغالق املشروع   



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن الكريم  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 

عدد الطالب والخرجين  

المشاركين في الفعاليات 

 الخارجية

 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  رئيسة القسم  مالك المؤشر

 33 ة القيمة المستهدف  20 القيمة الحالية

 م 2022-6-30 تاريخ االنتهاء  م 20222-1-1 تاريخ البدء

 
   تكاليف(   )بال  م2022متطوعات نبأ لمشروع  التنفيذيةاخلطة 

 خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 البدء

تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

الموارد 

 دليل التحقق  المطلوبة

 مالية بشرية

1.  
 –) السابقات حصر أمساء املتطوعات 
 كشف   شؤون طالباتأخصائية  م   2022/ 1/    23 اجلديدات( 

إعداد قائمة بعدد ونوع األعمال التطوعية    .2
 اليت ممكن تقدمها الفئة املستهدفة 

 بيان    شؤون طالباتأخصائية  م   2022/ 1/    30

 منوذج لقاء   شؤون طالباتأخصائية  م   2022/ 2/    1 لقاء للمتطوعات  .3

 م   2022/ 1/    30 تقرير املتابعة   .4
أخصائية شؤون  

 طالبات+املدرابتال
 تقرير   

 نتائج استبيان   شؤون طالباتأخصائية  م 2022-12-30 إعداد منوذج قياس رضا املستهدفات   .5

أخصائية شؤون   م 2022-12-30 تكرمي املتطوعات  .6
 طالبات+ املدرابت

 منوذج شهادة شكر وتقدير   

 تقرير معتمد    ون طالباتشؤ أخصائية  م 2022-12-30 اعداد تقرير النهائي للمشروع  .7
 اعتماد منوذج إغالق املشروع    شؤون طالباتأخصائية  م 2022-12-30 تعبئة منوذج إغالق املشروع  .8



 خطة عمل انجاز مؤشر 

 تميز برامج وأنشطة الجمعية  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الطالب المتمين  

 لحفظ القرآن الكريم
 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  القسم النسائي مالك المؤشر

 متمة 60 القيمة المستهدفة  60 القيمة الحالية

 2022/ 29/12 تاريخ االنتهاء  12/2021/ 1 خ البدءتاري

 
 (  لاير 232,100)   م2022 متمة نبأ لمشروع التنفيذيةالخطة 

 خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 البدء

تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

 الموارد المطلوبة
 دليل التحقق 

 مالية بشرية

 الفترة األولى 

حصر أمساء الطالبات املتمات    .1
 الفرتة األول 

ائية املعلمات اخص 1/11
 +اخصائية الطالبات 

 بيان    

2.  
إعداد خطة متابعة الطالبة السنوية  

من قبل  مديرات معلمات  
 احللقات 

 3/20 
اخصائيات املعلمات 

   واملشرفات
منوذج خطة املتابعة  

 السنوية  املعتمد 

3.  
إعداد بطاقة متمة ملتابعة الطالبة  

 املتمة 
 1/9 

اخصائيات املعلمات 
 واملشرفات

 منوذج بطاقة متمة   

4.  
إعداد خطة العامة ملتابعة الطالبات 

املتمات كل أسبوعني من قبل  
 معلمات املتمات

اخصائيات املعلمات  3/20
 واملشرفات

منوذج اخلطة العامة    
 املعتمد+ كشف احلضور 

5.  
جدولة توزيع املعلمات والطالبات  
على اخلطة العامة )خطة املراجعة  

 كل اسبوعني(
  ئية املعلماتاخصا 3/23

 واملشرفات
 استمارة متابعة    

6.  
تعبئة استمارة املتابعة اخلاصة  

ابخلطة العامة )خطة املراجعة كل 
 اسبوعني( 

اخصائيات املعلمات  5/11
 واملشرفات

منوذج استمارة  املتابعة   
 اخلاصة ابخلطة العامة 

7.  
عقد لقاء أويل يستهدف املعلمات  

 3/28 عة لشرح آلية املشروع وخطط املتاب
  اخصائية املعلمات

   واملشرفات
كشف احلضور+ حماور  

 اللقاء 

8.  
عقد لقاء آخر يستهدف الطالبات  

املتمات  لشرج خطط املتابعة  
 وجدولة التنفيذ. 

3/29 
  اخصائية املعلمات

 واملشرفات
  

كشف احلضور+ حماور  
 اللقاء 

تصميم اعالن مواعيد ومقر اختبار   .9
 املتمات ونشره 

  املعلمات اخصائية 5/11
 واملشرفات

 تعميم اخلطاب   

إعداد منوذج اختبار التجويد   .10
 التحريري )الفرتة األول  

اخصائية املعلمات +  3/30
 املديرات واملشرفات   

 بيان اعتماد النموذج   

11.  
تشكيل اللجان ) حتريري +شفوي  

 5/10 )الفرتة األول  
أخصائيات املعلمات 

 التكليف اعتماد جلان       واملشرفات 

 بيان +فواتري  ضيافة اختبار  اخلتمة   أخصائية املعلمات  5/11 حتديد ضيافة الربانمج    .12



واملشرفات + أخصائية  
 العالقات العامة واإلعالم 

2,700 
ضيافة االختبار  

 200التحريري=

13.  
تنفيذ اختبار الطالبات )التجويد 

 التحريري( )الفرتة األول  
 تائج االختبارات املعتمدة  ن   الشؤون التعليمية   5/29

14.  
تنفيذ اختبار الطالبات )التجويد 

 الشفوي( 
6/5 6/9 

اخصائيات الشؤون  
التعليمية +املديرات  

 واملشرفات
 

مكافأة جلان االختبار 
 الشفوي= 

 مديرة+ 16
معلمة × 

 1600رايل=100
مره  2رايل×

 رايل3200=

 نتائج االختبارات املعتمدة    

 6/13 ألول ( تدقيق النتائج )الفرتة ا  .15
أخصائيات املعلمات 

 نتائج االختبارات املعتمدة       +االختبارات

الرفع ابلنتائج ورصد    .16
 املكافآت()الفرتة األول ( 

أخصائيات املعلمات  6/30
 +االختبارات

 

مكافأة املعلمات =  
معلمة  60

رايل  700×
=42,000 

 رايل  
_____ 

 مكافأة املتمات 
طالبة متمة  60
×3000 =

180,000 
 رايل  

بيان النتائج +اعتماد 
 املكافآت 

طباعة الشهادات( وتسليم    .17
 املكافآت )الفرتة األول ( 

   اخصائية االختبارات   6/30
كشف استالم الشهادات 

و املكافآت +منوذج  
 شهادة 

 6/30 اإلعالن النتائج   .18
 أخصائيات املعلمات 

 اعتماد اإلعالن     + االختبارات 

19.  
لقياس نسبة رضا إعداد استبيان 

للمستهدفات أو أولياء األمور 
 ابملشروع يف الفرتة األول  

6/14    
أخصائية املعلمات 

 واملشرفات
    

نتائج االستبيان يف الفرتة 
 األول 

أخصائية املعلمات  6/21 إعداد التقرير الفرتة األول   .20
 واملشرفات

 تقرير    

     الفترة الثانية

21.  
تمات  حصر أمساء الطالبات امل 

 5/5 الفرتة الثانية 
           أخصائية املعلمات 

 بيان     و املشرفات

 5/6 إعداد خطة متابعة الطالبة السنوية   .22
           أخصائية املعلمات 

   و املشرفات
منوذج خطة املتابعة  

 السنوية املعتمد 

إعداد بطاقة متمة ملتابعة الطالبة    .23
 املتمة 

           أخصائية املعلمات  5/5
 و املشرفات

 ة منوذج بطاقة متم  



 

24.  
إعداد اخلطة العامة ملتابعة 

 الطالبات املتمات كل أسبوعني 
5/6 

           أخصائية املعلمات 
 و املشرفات

  
منوذج اخلطة العامة  

 املعتمد 

25.  
إعادة جدولة خطط املتابعة حسب 

 5/7 الفرتة الثانية 
           أخصائية املعلمات 

   و املشرفات
منوذج اخلطط بعد تعديل  

 اجلدولة 

26.  
مات عقد لقاء أويل يستهدف معل

الفرتة الثانية لشرح آلية املشروع 
 وخطط املتابعة 

5/12 
          أخصائية املعلمات 

 و املشرفات
  

كشف احلضور+ حماور  
 اللقاء الفرتة الثانية 

27.  
عقد لقاء آخر يستهدف طالبات 

الثانية لشرج خطط   املتمات الفرتة
 املتابعة وجدولة التنفيذ. 

5/13 
          أخصائية املعلمات 

 و املشرفات
  

ور+ حماور  كشف احلض
 اللقاء الفرتة الثانية 

تصميم اعالن مواعيد ومقر اختبار   .28
 املتمات ونشره 

اخصائية املعلمات  10/2
 +العالقات  

 تعميم اخلطاب   

إعداد منوذج اختبار التجويد   .29
 التحريري )الفرتة  الثانية 

اخصائية املعلمات +  9/5
 املديرات واملشرفات   

 بيان اعتماد النموذج   

30.  
يل اللجان ) حتريري +شفوي  تشك

 9/26 )الفرتة  الثانية   
أخصائيات املعلمات 

 اعتماد جلان التكليف       واملشرفات 

 10/2 حتديد ضيافة الربانمج    .31
اخلدمات املساندة  

 بيان +فواتري     +العالقات 

تنفيذ اختبار الطالبات )التجويد   .32
 التحريري()الفرتة  الثانية  

 نتائج االختبارات املعتمدة     ليمية  الشؤون التع 10/15

33.  
تنفيذ اختبار طالبات  الفرتة الثانية  

 11/4 10/31 )التجويد الشفوي( 
اخصائيات الشؤون  
التعليمية +املديرات  

 واملشرفات 
 نتائج االختبارات املعتمدة      

 11/10 تدقيق النتائج ) الفرتة الثانية  (   .34
أخصائيات املعلمات 

 +االختبارات
 نتائج االختبارات املعتمدة      

35.  
الرفع ابلنتائج ورصد املكافآت( )  

 11/27 الفرتة الثانية( 
أخصائية املعلمات 

   +االختبارات
بيان النتائج +اعتماد 

 املكافآت 

36.  
طباعة الشهادات( وتسليم  
 املكافآت  ) الفرتة الثانية( 

  أخصائيات االختبارات  11/27
 70درع ×60
 رايل 4200رايل=

استالم الشهادات  كشف
و املكافآت +منوذج  

 شهادة 

 أخصائيات املعلمات  11/24 اإلعالن النتائج الفرتة الثانية     .37
 + االختبارات 

 اعتماد اإلعالن    

38.  
تكرمي الطالبات املتمات يف حال مت 

 إقامة احلفل حضوراي
 

أخصائية املعلمات+ رئيسة 
 القسم 

 بيان أبمساء املكرمات   

39.  
لقياس نسبة رضا  إعداد استبيان

للمستهدفات أو أولياء األمور 
 ابملشروع يف الفرتة الثانية 

أخصائية املعلمات  10/27
 واملشرفات

نتائج االستبيان يف الفرتة   
 الثانية 

 منوذج التقيم    أخصائية املعلمات           12/29 تقييم أعضاء املشروع   .40
 تقرير    ت أخصائية املعلما 12/21 التقرير النهائي للمشروع  .41
 اعتماد  النموذج    أخصائية املعلمات           12/29 تعبئة منوذج إغالق املشروع      .42



 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 المنظور 
 العمالء

 الهدف االستراتيجي 
تطوير العملية التعليمية 

 والتربوية 

 مؤشر قياس األداء 

عدد البرامج المستحدثة  

تطوير العملية التعليمية 

 والتربوية 

 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  رئيسة القسم  مالك المؤشر

 2 ة المستهدفة القيم 2 القيمة الحالية

 م 2022-12-30 تاريخ االنتهاء  م 2022-1-1 تاريخ البدء

 
 لاير(  5400) م2022مسابقة جمانة نبأ  لمشروعالتنفيذية الخطة 

 تاريخ البدء  خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

الموارد 

 دليل التحقق  المطلوبة

 مالية بشرية

1.  
رح  عقد اجتماع مع امليدان التعليمي لش  

 الفكرة وآلية تنفيذ املشروع 
 كشف توقيع احلضور    ات اخصائية االختبار   

يناير  23 إعداد استمارات املتابعة للمشروع    .2
2022 

يناير  23
2022 

 اخصائية االختبارات  
  

 منوذج االستمارات 

 اإلعالن عن املسابقة    .3
يناير  24

2022 
يناير  26

2022 
اخصائية العالقات   

 العامة واإلعالم 
 صورة اإلعالن  

 ترشيح الطالبات املؤهالت للمسابقة    .4
يناير  30

2022 
فرباير  2

2022 

-املديرات-املشرفات 
اخصائية  -املعلمات

 االختبارات

  
 كشف أبمساء املرشحات

اختبار الطالبات املرشحات للمسابقة   .5
 جبميع املسارات

فرباير  13
2022 

فرباير  16
2022 

-املديرات-املشرفات
 املعلمات 

 كشف ابلنتائج   

6.  
اختبار الطالبات الناجحات يف املسار 

 الرابع ابلتصفية النهائية 
فرباير  22

2022 

فرباير  23
2022 

 جلنة حتكيم
 كشف بنتائج التصفية النهائية   400

ترشيح الطالبات الفائزات يف مجيع الفروع   .7
 من قبل القسم النسائي واعالن النتائج 

فرباير  27
2022 

مارس  3
2022 

 اخصائية االختبارات  
+ 

اخصائية العالقات   
 العامة واإلعالم 

كشف أبمساء الفائزات + صورة     
 من االعالن

 حيدد الحقا حسب االوضاع تكرمي الطالبات الفائزات   .8
-شؤون الطالبات

 شؤون االختبارات 
500

0 
 كشف استالم اجلوائز  

مارس  6 روعإعداد التقرير النهائي للمش  .9
2022 

مارس  10
2022 

 التقرير النهائي للمشروع   اخصائية االختبارات 

 إغالق املشروع منوذج اعتماد     م 2022-6-30 تعبئة منوذج اغالق املشروع  .10



 م  2022الخطة التشغيلية لجمعية نبأ 

 

 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

 ربط المجتمع بالقرآن الكريم  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الجهات المستفيدة من  

 خدمات الجمعية 
 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  رئيسة القسم  مالك المؤشر

 4 القيمة المستهدفة  4 القيمة الحالية

 م 20222-9-30 تاريخ االنتهاء  م 20222-1-1 ءتاريخ البد

 
 لاير(  8400) م2022مع نبأ في خدمة القران الكريم لمشروعالتنفيذية الخطة 

 تاريخ البدء  خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

الموارد 

 دليل التحقق  المطلوبة

 مالية بشرية

 اجلهات بيان أبمساء    سكرترية القسم  9/1/2022 حصر اجلهات  .1

 خماطبة  اجلهات  .2
 3/ 30/  اىل 4/1

 
 سكرترية القسم 

 خطاب + الرد   

 كشف+ خطاب تكليف   سكرترية القسم  18/1/2022 كشف أبمساء معلمات  املشروع   .3
 ملخص    سكرترية القسم  20/1/2022 عقد لقاء لشرح فكرة املشروع   .4
 منوذج املنهج أو اخلطط     وع معلمات املشر  22/1/2022 إعداد مناهج أو خطط املشروع   .5

 كشف أبمساء الطالبات   .6
28/2 /

2022 
28  /3   /

 كشف أبمساء الطالبات    معلمات املشروع  2022

 2022/ 1/ 23 البدء يف تنفيذ املشروع   .7
 2022/ 9/ 30اىل 

معلمات املشروع 
 +سكرترية القسم 

 كشف حضور + استمارة التنفيذ   

اختبار طالبات اجلهه مبا يتناسب مع نوع   .8
 املسار 

23 /1 /
2022 

30 /9 /
2022 

اختبار طالبات اجلهه مبا يتناسب    معلمات املشروع 
 مع نوع املسار  

9.  
تسليم شهادات) القئة املستهدفة+  

 اجلهة(
23 /1 /

2022 
30 /9 /

2022 
   سكرترية القسم 

تسليم شهادات) القئة 
 املستهدفة+ اجلهة( 

 يم مكافأة املعلمات تسل  .10
23/1 /

2022  
30 /9 /

 تسليم مكافأة املعلمات    سكرترية القسم   2022

/ 23/1 قياس أثر املمشروع    .11
2022  

30 /9 /
2022 

 قياس أثر املمشروع     سكرترية القسم 

 نتائج التقييم    سكرترية القسم  2022/  9/ 30 تقييم أعضاء الفريق   .12
 تقرير معتمد    سكرترية القسم  2022/ 9/ 30 عاعداد تقرير النهائي للمشرو   .13
 اعتماد منوذج إغالق املشروع    سكرترية القسم  30/9/2022 تعبئة منوذج إغالق املشروع  .14



 

 خطة عمل انجاز مؤشر 

تطوير العملية التعليمية  الهدف االستراتيجي  العمليات الداخلية المنظور 

 والتربوية وبرامجها

 نسبة  معادلة قياس المؤشر  متوسط أداء الحلقات مؤشر قياس األداء 

  دورية المؤشر  رئيسة القسم مالك المؤشر

 %70 القيمة المستهدفة  %70 القيمة الحالية

 م 20222-12-30 تاريخ االنتهاء  م 20222-1-1 لبدءتاريخ ا

  لاير( 27000) م2022معين  لمشروعالتنفيذية الخطة 

 تاريخ البدء  خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

 الموارد المطلوبة
 دليل التحقق 

 مالية بشرية

1.  
إعداد خطة التطوير املهين للفئة 

 املستهدفة وفق اجملاالت
1-2-

 م 20222

10-2-
 م2022

شؤون  اخصائية 
 املعلمات  املشرفات

 منوذج خطط التطوير املعتمدة   

 تعميم املشروع   .2
11-2-

 م 2022

12-2-
 م2022

اخصائية شؤون  
 خطاب   املعلمات املشرفات 

 ترشيح املدرابت يف املشروع  .3
1-2-

 م2022
10-2-

 م2022

اخصائية شؤون  
 املعلمات املشرفات 

 

معلمات = 
3000 

3000X 
شهور  9  

=
27000 

 تكاليف املدرابت

-2-1 خطة املتابعة    .4
 م2022

30-12-
 م2022

مدرب املشروع+ 
 شؤون التعليمية 

 منوذج خطة املتابعة   

 م 2022-6-6 (1) احللقات رقمداء أ قياس متوسط  .5
اخصائية شؤون  

 املعلمات املشرفات 
 نتائج ال  

 م 2022-12-11 (2احللقات )داء أ قياس متوسط  .6
شؤون   اخصائية
 املعلمات املشرفات 

 نتائج ال  

اخصائية شؤون      تقياس رضا املستهدفا  .7
 املعلمات املشرفات 

  مالتقيي نتائج   

 تقييم أعضاء املشروع   .8
1-2-

 م2022

30-12-
 م2022

رئيسة القسم + 
اخصائية شؤون  

 املعلمات املشرفات 

  
 م التقيي نتائج 

-2-1 إعداد تقرير   .9
 م 2022

30-12-
 م2022

ؤون  اخصائية ش
 املعلمات املشرفات 

 معتمد  تقرير  

 تعبئة منوذج اغالق املشروع  .10
1-2-

 م2022
30-12-

 م2022

اخصائية التخطيط+ 
اخصائية شؤون  

 املعلمات املشرفات 

 إغالق املشروع منوذج اعتماد   



 خطة عمل انجاز مؤشر 

 تميز برامج وأنشطة الجمعية  الهدف االستراتيجي  العمالء المنظور 

 مؤشر قياس األداء 
عدد الطالب الناجحين في 

 المسابقات الخارجية
 عدد معادلة قياس المؤشر 

 نصف سنوي  دورية المؤشر  القسم النسائي مالك المؤشر

 4 القيمة المستهدفة  4 القيمة الحالية

     2022/ 21/11 تاريخ االنتهاء  2022/2/13    البدءتاريخ 

 
 لاير  (   12.200)   م2022المهرة   فصول لمشروع التنفيذيةالخطة 

 خطوات التنفيذ الرئيسة 
تاريخ  

 البدء

تاريخ  

 االنتهاء
 المسؤول

الموارد 

 دليل التحقق  المطلوبة

 مالية بشرية

 2/6 تعميم املشروع   .1
اخصائيات املعلمات 

 تعميم +صوره من النشر خطاب ال   واملشرفات

2.  
 حصر الطالبات املستهدفات يف املشروع

 املسار األول 

 
2/13 

 
2/17 

املعلمات  ةاخصائي
+ املديرات واملشرفات

 واملشرفات
 بيان معتمد أبمساء الطالبات   

اخصائيات املعلمات  20/2 اعالن موعد االختبار املرشحات   .3
 واملشرفات

  خطاب التعميم   

4.  
لطالبات الاليت مت حصرهن  اختبار أويل ل

 يف املسار األول  
 

 27/3 
 
30/3 

اخصائية املعلمات + 
 مديرات ومشرفات  

  
  كشف معتمد أبمساء الطالبات

 املرشحات 

5.  

ترشيح الطالبات املشاركات يف املسابقة 
 بناء على نتائج االختبار السابق 

)مبعىن الرتشيح من طالبات املسار األول 
   املسار الثاين( واجملتازات هن طالبات

10/4 
اخصائيات املعلمات 

 واملشرفات 
 

 
 

 بيان معتمد أبمساء الطالبات   
 اجملتازات الختبار الرتشيح 

 18/5 حسب فروع املسابقة إعداد املنهج   .6
أخصائية املعلمات 

 واملشرفات
 املنهج + االعتماد   

 18/5 املنهج إعداد استمارة متابعة   .7
اخصائية املعلمات 

 منوذج لالستمارة   ملشروع +معلمة ا

 15/5 معلمة تكليف   .8
اخصائيات املعلمات 
واملشرفات +معلمة  

 املشروع 
 

1200
 ×1  

معلمة = 
1200

 ×
أشهر 6
=

7.200 

 خطاب تكليف

9.  
ملتابعة الطالبات   االلكرتونية روابطإنشاء 

  بيان    معلمة املشروع  15/5 يف املسار الثاين) 

 استمارات املتابعة    معلمة املشروع  15/5 املتابعة واالشراف   .10
 خطاب تكليف  أخصائية املعلمات  5/9تشكيل جلان اختبار الطالبات يف املسار    .11



 

+ أخصائية  واملشرفات  الثاين على مستوى اجلمعية 
 االختبارات

12.  
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