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فرتة  املسؤول املستهدف املؤشز الربناهج / املشزوع اهلدف
 هالحظات التكلفة التنفيذ

تعليم القرآن الكريم 
اً ظوتحفيتالوة 

كور ذ للوتجويداً 
 واإلناث

متابعة الحلقات القرآنية في مساجد ودور 
في نطاق عمل وعن بعد القرآن الكريم 

 لكافة أطياف المجتمع الجمعية

عدد الحلقات 
القرآن السابقة 

التي تشرف عليها 
 الجمعية

الشؤون  051
 التعليمية

01 
  251111 أشهر

المكثفة في ات القرآنية الصيفية حلقإقامة ال
 جوامع ودور القرآن في نطاق عمل الجمعية

ات حلقعدد ال
القرآنية الصيفية 
المكثفة التي 

 تنفيذها المتوقع

الشؤون  55
  31111 شهر التعليمية

إقامة دروس التجويد في مساجد وجوامع 
ودور القرآن بالتزامن مع تعليم وتحفيظ 

 القرآن

عدد حلقات 
دروس التجويد 

 تهاقامتوقع إالم
الشؤون  51

 التعليمية
01 
  01111 أشهر

تعزيز األمن الفكري 
بالحث  لدى النشء

على الوسطية 
والتحذير من الغلو 
والتطرف والتحزب 

والجماعات 
 المنحرفة

كلمات توعية لتعزيز األمن الفكري  تنفيذ
الحث على و  الطالب والطالباتلدى 

الوسطية والتحذير من الغلو والتطرف 
في مساجد والتحزب والجماعات المنحرفة 

تنسيق مع الجهات وجوامع ودور القرآن بال
 ذات العالقة

 عدد الكلمات 
 011 تهاقامتوقع إالم

الشؤون 
اإلدارية 
والشؤون 
 التعليمية

01 
  5111 أشهر

لتعزيز جانب األمن  إقامة مسابقات توعوية
في مساجد  الفكري لدى الطالب والطالبات

تنسيق مع الجهات وجوامع ودور القرآن بال
 ذات العالقة

 عدد المسابقات 
 2 تهاقامتوقع إالم

الشؤون 
اإلدارية 
والشؤون 
 التعليمية

01 
 أشهر

01111  



 

قنين تإيجاد حفاظ م
متخلقين بأخالق 

 القرآن الكريم

المتخصصة للحفاظ لمراجعة إقامة الحلقات 
 وإتقان القرآن الكريم

عدد الحلقات 
القرآنية 

 المتخصصة 
 تهاقامتوقع إالم

 للحفاظ

الشؤون  2
 التعليمية

01 
 أشهر

21111  

تنفيذ المسابقات القرآنية لكافة الطالب 
 والطالبات في جميع مستويات الحفظ

عدد المسابقات 
توقع الم القرآنية 

لجميع   تهاقامإ
مستويات حفظ 

 الطالب

الشؤون  2
  21111  التعليمية

لكتاب اهلل  ينتخريج حفاظ وحافظات متقن
 الكريم حفظاً وتجويداً 

عدد الحفاظ 
والحافظات 

 الجدد
21 

الشؤون 
  21111  التعليمية

تأهيل معلمي 
ومعلمات القرآن 
الكريم وتطوير 

 مهاراتهم

 تنفيذ الدورات المتخصصة لتأهيل وتطوير
 أداء المعلمين والمعلمات قرآنياً وتربوياً 

عدد الدورات 
 المتخصصة التي 

إقامتها توقع الم
للمعلمين 
 والمعلمات

الشؤون  8
  01111  التعليمية

ين المعلمتنفيذ الدورات التقنية لتأهيل 
 والمعلمات تقنياً بما يواكب التطوير التقني

عدد الدورات 
توقع المالتقنية 

لتأهيل  تهاقامإ
المعلمين 
 والمعلمات

2 
الشؤون 
  5111  التعليمية

بناء شراكات فاعلة 
مع القطاعات 

الحكومية والخاصة 
 والخيرية

 توقيع شراكات مع الجهات الحكومية

 عدد الشراكات 
  توقع توقيعهاالم

مع الجهات 
 الحكومية

اإلدارة  2
  2111  التنفيذية

 توقيع شراكات مع القطاع الخاص

 عدد الشراكات 
 توقع توقيعهاالم

مع القطاع 
 الخاص

اإلدارة  2
  2111  التنفيذية

 توقيع شراكات مع القطاع الخيري
عدد الشراكات 

الموقعة مع 
 القطاع الخيري

2 
اإلدارة 
  2111  التنفيذية



 

تنظيم شؤون 
 المتطوعين والتطوع

استقطاب المتطوعين ذوي المهارات 
 المناسبة للعمل

 عدد المتطوعين 
توقع الم

 استقطابهم
اإلدارة  21

  5111  التنفيذية

المبادرات التطوعية المجتمعية التي  اقتراح
 تخدم مختلف الفئات

عدد المبادرات 
المدروسة والمعدة 

 للتنفيذ
4 

اإلدارة 
  5111  التنفيذية

التنسيق مع المتطوعين وإشراكهم في تنفيذ 
 برامج ومبادرات الجمعية

عدد البرامج 
 والمبادرات 

 هاتنفيذتوقع الم
اإلدارة  2

  2111  التنفيذية

 للمتطوعين والتأهيلوضع خطة التدريب 
عدد البرامج 

 التدريبية والتأهيلية 
 توقع تنفيذهاالم

اإلدارة  2
  5111  التنفيذية

برامج التوعية بأهمية التطوع واللوائح  تنفيذ
 واألليات المنظمة للتطوع

عدد البرامج 
توقع المالتوعوية 

 تنفيذها
2 

اإلدارة 
  2111  التنفيذية

التحول التقني 
لتحسين وتطوير 
وإنجاز المهام 

 اإلدارية

تركيب  البرامج اإللكترونية التقنية لألعمال 
 اإلدارية

عدد البرامج 
توقع المالتقنية 

تركيبها في 
 الجمعية

2 
الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

 01111  

 ةالعامتفعيل العمل بالبرامج التقنية 
عدد البرامج 

توقع المالتقنية 
 تفعيلها

2 
الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

 1  

تصميم وإعداد 
البرامج والمشاريع 

 وتسويقها
 إعداد البرامج والمشاريع النوعية

عدد البرامج 
 والمشاريع 

 توقع تنفيذهاالم
8 

 الشؤون
 اإلدارية
 والمالية

 21111 

تكلفة 
صناعة 

المشاريع 
 والبرامج



 

 

النمو  تحقيق
 واالستدامة المالية

عدد مصادر  إكمال وقف الجمعية
 0 االستدامة المالية

 الشؤون
 اإلدارية
 والمالية

 451111 

إكمال 
الوقف 
القرآني 
 األول

 زيادة الدعم المقدم  للجمعية من المانحين
نسبة النمو في 
الدعم المقدم  

 للجمعية
21% 

تنمية 
الموارد 
 المالية

 21111 

تكلفة 
تسويق 

المشاريع 
ة دوزيا

 المانحين

تعزيز الكفاءة المالية 
 للجمعية

متابعة أداء الصرف ورفع التقارير لمجلس 
 اإلدارة

نسبة الترشيد في 
 %5 النفقات المالية

تنمية 
الموارد 
 المالية

 2111 

تكلفة 
إشراف 
ورصد 

)مسؤول 
مالي/ 

 (بمحاس

 015111 لاير فالآمائة وسبعة تسع المجموع


