اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اخلطة التنفيذية جلمعية رعاية طالب العلم لعام 2022م

الصفحة 1

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

مجعية رعاية طالب العلم ابملدينة املنورة
مجعية خدمية هتدف إىل االهتمام بطالب العلم مبنطقة املدينة املنورة ،وتنمية قدراهتم ومهاراهتم ،وتعزيز كفاءهتم ،وتفرغهم ،ومساعدهتم مبا يعينهم على حتقيق أهدافهم.

رؤيتنا
الرايدة يف رعاية طالب العلم وذويه يف منطقة املدينة املنورة

رسالتنا
رعاية طالب العلم وذويه يف منطقة املدينة املنورة لتأهيل كفاءات متميزة تساهم إبجيابية يف اجملتمع

الصفحة 2

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

أهدافنا
• تفريغ طالب العلم وتوجيهه للهدف العلمي الذي يسعى لتحقيقه.
• تقدمي الدعم النفسي واملعنوي لطالب العلم إلكمال تعلمهم.
• تنمية القدرات واملهارات ورفع الكفاءات وحفز اهلمم لطالب العلم.
• املساعدة يف إجياد بيئة حمفزة للطالب.
• املسامهة يف توفري احتياجات الطالب الضرورية من مسكن وخالفه

قيمنا

• االحتساب ،العطاء ،اإلتقان ،املبادرة ،املصداقية ،الشراكة والتكامل.

الصفحة 3

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
األهداف التنفيذية

الربامج

ا -سداد إجيار املبىن األول حبي

 -1توفري السكن املناسب لذوي احلاجة من

العريض

طالب العلم املغرتبي وأسرهم يف املدينة املنورة

 -3هتيئة األجواء اليت حتقق لطالب العلم

االستقرار النفسي واالجتماعي وتوفر هلم سبل
احلياة الكرمية

 -4كفاية طالب العلم احملتاجي من هم استئجار

برانمج

اإلسكاانت
اخلريية

 60أسرة تتكون من
 257شخصا

 34أسرة 141

1

الفتح

( )1

الرابع

1

سداد إجيار املبىن الثان حبي

 -2رفع املعاانة عن األسر احملتاجة من أسر
طالب العلم احملتاجي ابملدينة املنورة.

األنشطة والفعاليات

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

سداد إجيار املبىن الثالث حبي

شخص

1

العزيزية

 42أسرة 204
أوقاف عبد هللا بن تركي

سداد إجيار املبىن الرابع حبي

1

العنابس

 25أسرة 105

الضحيان

السكن ومساعدهتم على التفرغ لطلب العلم
وحتصيله.

 -5تنفيذ أنشطة اجتماعية وتنموية متنوعة
تساعد طالب العلم على منوهم الشخصي

تنفيذ أنشطة وفعاليات اجتماعية
وتوعوية متنوعة

12

10

10

12

 328شخصا

وتفاعلهم االجتماعي السليم.

الصفحة 4

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
األهداف التنفيذية

الربامج

 -1أتمي إعاانت مالية للمستأجرين

أتمني إعاانت لعدد  20أسرة

من طالب العلم احملتاجي ومساعدهتم
على سدادها بقدر اإلمكان.

 -2ختفيف عبء إجيار السكن

أتمني إعاانت لعدد  50أسرة

ومساندة طالب العلم على جتاوزه

() 2

 -3مساندة املتعثرين من طالب العلم

إجيار

وحتمل تبعاته.

األنشطة والفعاليات

مشروع إعانة

أتمني إعاانت لعدد  50أسرة

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع

الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

30
50
40

 150أسرة

حتت التسويق

عن سداد إجيارات منازهلم ومساعدهتم
على سدادها.

 -4داللة املوسرين على هذه الفئة
ومساعدهتا

أتمني إعاانت لعدد  20أسرة

30

الصفحة 5

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

أتمي وتوزيع كسوة الشتاء

 -1توفري الكسوة املناسبة املتنوعة
لطالب العلم احملتاجي وأسرهم
 -2إكرام أهل العلم وطالبه

() 3

وإظهارهم ابملظهر الالئق ابلعلم وأهله

مشروع

 -3التخفيف من املعاانة اليت يعيشها

كسوة

طالب العلم احملتاجي وأسرهم

 -4املشاركة يف إدخال البهجة

والسرور على قلوب طالب العلم
وأسرهم

األنشطة والفعاليات

طالب العلم

أتمي وتوزيع كسوة عيد
الفطر املبارك
أتمي وتوزيع كسوة عيد
األضحى املبارك
أتمي وتوزيع كسوة طالب
العلم الدراسية

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

600

2000
 2000حالة

مجعية املستودع اخلريي

2000

2000

الصفحة 6

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

 -1مساعدة طالب العلم احملتاجي على جتاوز حدة الربد

()4

والشتاء.

مشروع

 -2أتمي املالبس الشتوية املناسبة لطالب العلم احملتاجي

دفء

األنشطة والفعاليات
أتمي البطانيات
وتوزيعها

وأسرهم

 -3توفري وسائل التدفئة املتنوعة لطالب العلم احملتاجي

الشتاء

أتمي الدفاايت
وتوزيعها

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

191

24

300
حالة

مجعية املستودع اخلريي

وأسرهم بيسر وسهولة.

 -4ختفيف عناء احلياة املعيشية ومساعدة طالب العلم على
جتاوز ظروفها وأتمي متطلباهتا.
أتمي املالبس الشتاء
وتوزيعها

160

الصفحة 7

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات
أتمي وتوزيع املكيفات

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

35

 35أسرة

 .1أتمي األجهزة الكهرابئية الضرورية لطالب
العلم احملتاجي وأسرهم ومساعدهتم على
توفريها.

() 5

 .2مساعدة طالب العلم احملتاجي يف توفري

مشروع

 .3إعانة طالب العلم على حتمل متطلبات

األاثث

وحتصيله

الكهرابئية

األاثث املناسب ألسرهم وحياهتم

احلياة ومساعدهتم على التفرغ لطلب العلم

 .4إدخال السرور على طالب العلم وحتقيق
االستقرار األسري واالجتماعي هلم وألسرهم

أتمني وتوزيع الثالجات

عدد املستهدفي

38

 38أسرة

توزيع

واألجهزة

أتمني وتوزيع أجهزة البوجتاز

أتمني وتوزيع أجهزة
الغساالت

ابلشراكة والتعاون مع

60

 60أسرة

60

مجعية املستودع اخلريي

 60أسرة

الصفحة 8

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

االحتياجات األساسية لطالب العلم احملتاجي
 -2مساعدة طالب العلم على كفاية أسرهم
دون سؤال الناس والتعرض هلم.

 -3حتقيق األمن الغذائي لطالب العلم وأسرهم
وختفيف عناء احلياة املعيشية عنهم

املستهدفي

3600

 -1أتمي السالل الغذائية اليت حتتوي على
وأسرهم

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد

ابلشراكة والتعاون مع

( )6

مشروع
السلة

الغذائية

2400
اتمي وتوزيع السالل
على األسر احملتاجة

.1مجعية املستودع اخلريي

.2مؤسسة العويري اخلريية

3600

 -4إعانة احملتاجي من طالب العلم على العيش
بكرامة

3600

الصفحة 9

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

1200

 -1أتمي السالل الرمضانية اليت حتتوي على
أتمي

االحتياجات الرمضانية لطالب العلم احملتاجي وأسرهم
 -2إعانة طالب العلم على استثمار شهر رمضان
املبارك دون االنشغال أبمور العيش ومتطلباته

()7

 -3مساعدة أهل اخلري وداللتهم على هذه الفئة من

مشروع

أبناء اجملتمع وفضل إطعامهم ورعايتهم.

السلة

 -4رعاية األسر احملتاجة من طالب العلم وحتقيق

الرمضانية

وتوزيع السالل
الرمضانية على

1200
أسرة

.1مجعية املستودع اخلريي
.2مؤسسة العويري اخلريية

األسر احملتاجة

التكافل االجتماعي بي أفراد اجملتمع

الصفحة 10

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

سداد فواتري كهرابء مبان

 -1توفري مساعدات مالية لسداد

فواتري الكهرابء واملاء للمحتاجي من

إسكاانت الطالب املتزوجي

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

4

4

4

الربع الرابع

4

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

160

طالب العلم وأسرهم.

 -2ختفيف العبء املايل على طالب

العلم احملتاجي ومساعدهتم على حتمل
تكاليف احلياة املعيشية ومتطلباهتا.

 -3حتقيق األمان املعيشي لطالب العلم
احملتاجي وأسرهم ومساعدهتم على
االستقرار األسري واالجتماعي.

 -4داللة املتربعي على املسامهة يف
سداد فواتري الكهرابء واملاء لطالب

مساعدة الطالب املتعثرين
()8
مشروع

يف سداد فواتري مساكنهم

4

4

4

حتت التسويق

سداد
فواتري

الكهرابء
واملاء

إعانة الطالب املتزوجي
على سداد فواتري الكهرابء املرتفعة

4

4

100

خالل فرتة الصيف

العلم كليا أو جزئيا.

الصفحة 11

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

مساعدة الطالب ذو

 -1مساعدة طالب العلم احملتاجي على

الكرابت واألزمات الطارئة

جتاوز أزماهتم وفك كرابهتم.

تقدمي مساعدات جزئية

 -2داللة املوسرين وأهل اخلري ملواطن
تنفيس الكرب ومساعدة احملتاجي من
طالب العلم.

 -3مساعدة طالب العلم على حل
مشكالهتم وجتاوزها بيسر وسهولة

 -4إعانة طالب العلم يف سداد تكاليف
شحن الكتب وتذاكر السفر اليت ال

يستطيعون سدادها وحتمل تكاليفها.

لشحن الكتب
()9
مشروع
فك

الكربة

تقدمي مساعدات جزئية
لتذاكر السفر
مساعدة الطالب ذو
الكرابت واألزمات الطارئة

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

100

100

400
حالة

100

حتت التسويق

100

الصفحة 12

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية
-1

-3
-4

مشروع مساعدة املنقطعة مكافاهتم

-2

أتمني مساعدات مالية مناسبة للطالب املنقطعة مكافأهتم بسبب
التخرج أو طي القيد حىت تتيسر هلم استكمال إجراءات خترجهم
واستيفائها.
أتمني مساعدات مالية مناسبة للطالب املنقطعة مكافأهتم بسبب
االنتقال من مرحلة إىل أخرى حىت تتيسر هلم إجراءات القبول
ومتطلباهتا.
سد منافذ تعرض طالب العلم للهم واحلزن ومذلة التعرض للناس
وسؤاهلم.
املسامهة يف حتقيق التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع وتعزيز دور
املشاركة اجملتمعية يف رعاية طالب العلم ومساندهتم.

الربامج

األنشطة والفعاليات

الربع األول

مساعدة الطالب املنقطعني بسبب
التخرج

100

مساعدة الطالب املنقطعني بسبب
طي القيد
مساعدة الطالب املنقطعني بسبب
االنتقال من مرحلة ألخرى
مساعدة الطالب املنقطعني بسبب
جتاوز املدة النظامية

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

100
400
حالة

100

مؤسسة سليمان الراحجي اخلريية

100

الصفحة 13

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات
تقدمي مساعدات جزئية
للرسوم الدراسية
تقدمي مساعدات مقطوعة

 -1دفع الرسوم الدراسية لطالب العلم العاجزين عن

للمتعثرين يف السداد

دفعها كليا أو جزئيا.
 -2متكي طالب العلم احملتاجي ومساعدهتم على

()11

مواصلة طلب العلم وحتصيله.

مشروع

تقدمي مساعدات جزئية

 -3املسامهة الفاعلة يف رعاية العلم وأهله واستمرار بثه

أتمي

للرسوم الدراسية

ونشرة يف اجملتمع.
 -4إبراز عناية اململكة العربية السعودية يف رعاية طالب
العلم ومساعدهتم على االستمرار يف طلب العلم

الرسوم

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

10

10

10

10

 50حالة

حتت التسويق

الدراسية
تقدمي مساعدات مقطوعة
للمتعثرين يف السداد

10

الصفحة 14

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات
أتمي هدية للمواليد
وتوزيعها

 -1أتمي احتياجات األطفال األساسية
وتوزيعها على أسر طالب العلم احملتاجي.

كسوة األطفال خالل

 -2مساعدة األسر الفقرية على حتمل تكاليف
موالديهم وأطفاهلم.

عيد الفطر

 -3سد احلاجة اجملتمعية يف رعاية أطفال

()12

طالب العلم ذوي احلاجة.

مشروع

 -4التنسيق مع اجلهات احلكومية واخلريية
املهتمة ابلطفل لرعاية أطفال طالب العلم
ومساندهتم.

سلة

كسوة األطفال خالل
عيد األضحى

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

30

200
200

200

حتت التسويق

األطفال
أتمي هدية للمواليد
وتوزيعها

20

الصفحة 15

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة
والفعاليات
سداد فواتري
العالج

 -1تلمس احتياجات املرضى من طالب

توفري األجهزة

العلم وأسرهم وتقدمي املساعدات العالجية
هلم.

الطبية

 -2املشاركة يف ختفيف على املرضى من
طالب العلم وإدخال البهجة والسرور عليهم
 -3مد يد العون لطالب العلم العاجزين يف

()13

مشروع

دفع تكاليف العالج ومتطلباته.

املساعدات

 -4التنسيق مع اجلهات الصحية واخلريية
ملساعدة طالب العلم ورعايتهم.

الطبية

الربع األول
15

الربع الثان

15

10

10
100

دفع رسوم
العمليات

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

15

حالة

مجعية حياة الطبية

العالجية
تقدمي هدااي
للمرضى

الصفحة 16

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تقدمي برامج اجتماعية وتربوية متميزة)
االهداف التنفيذية

الربامج

 -1تقدمي رعاية اجتماعية متميزة لطالب العلم
املبتدئي فيطلب العلم ابملدينة املنورة.

 -2ختفيف عناء الغربة والسفر عن الطالب
وهتيئة أجواء نفسية مرحية له.

 -3حتفيز الطالب املبتدئي على موصلة طلب
العلم وتيسري السبل أمامهم.

 -4تعزيز املهارات الشخصية للطالب
املبتدئي وتنميتها وتطويرها.

 -5تنمية الروابط والصالت االجتماعية بي
طالب العلم واستثمارها يف العمل التنموي
واجملتمعي.
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برانمج
بناء

األنشطة والفعاليات

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

اللقاءات التوعوية

4

1

1

4

اللقاءات العامة

3

1

2

3

اللقاءات التثقيفية

6

3

4

6

حلقات النقاش

3

1

2

3

ورش العمل

3

1

2

3

الدورات التأهيلية

4

2

2

4

أداء مهام

3

مسابقات متنوعة

1

رحالت عمرة

1

جلسات معايدة
زايرات

1

250
طالبا

حتت التسويق

1
1
1

1

2

3

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

1

1
1
1

الصفحة 17

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تقدمي برامج اجتماعية وتربوية متميزة)
االهداف التنفيذية

الربامج

 .1املشاركة الفاعلة يف رعاية طالب العلم الناطقي بغري
العربية ومساعدهتم على طلب العلم وحتصيله.
 .2تقدمي رعاية اجتماعية متزنة لطالب العلم الناطقي
بغري العربية يف مجيع جوانب بناء الشخصية.
 .3مساعدة طالب العلم الناطقي بغري العربية على تنمية
خرباهتم وتنمية مهاراهتم وتطويرها.
 .4اكتشاف املتميزين من طالب العلم الناطقي بغري
العربية وأتهيلهم وحتفيزه ـ ـم.
 .5إثراء طالب العلم الناطقي بغري العربية ابخلربات
والتجارب واملهارات احلياتية واالجتماعية املتنوعة.
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برانمج
إثراء

األنشطة والفعاليات

الربع األول

اللقاءات التوعوية

5

الربع الثان
3

الربع الثالث
3

الربع الرابع
4

اللقاءات العامة

2

1

1

2

اللقاءات التثقيفية

3

1

1

4

حلقات النقاش

3

1

1

2

ورش العمل

2

1

1

3
300

الدورات التأهيلية

2

1

1

2

أداء مهام

4

2

1

4

مسابقات متنوعة

1

1

1

رحالت عمرة

1

1

1

جلسات معايدة
زايرات

1
1

1

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

طالبا

.1مؤسسة فهد العويضة اخلريية
.2مؤسسة وقف حصة الراجحي اخلريية

1
1

الصفحة 18

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تقدمي برامج اجتماعية وتربوية متميزة)
االهداف التنفيذية

الربامج

اللقاءات التوعوية

8

4

4

اللقاءات العامة

5

2

2

4

اللقاءات التثقيفية

6

4

3

6

حلقات النقاش

4

3

2

4

ورش العمل

5

3

2

4
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الدورات التأهيلية

3

1

1

3

برانمج

أداء مهام

5

4

4

5

مسابقات متنوعة

2

2

2

رحالت عمرة

2

2

2

أنفسهم وبناء ذواهتم بشكل كامل ومتوازن.

 -2هتيئة الطالب للعمل التنموي واجملتمعي
ومتكينهم من اخلربات واملهارات اليت تساعدهم
يف مستقبل حياهتم.

للطالب اجلامعيي وتطويرها

 -4تزويد الطالب اجلامعيي ابخلربات

والتجارب اليت متكنهم من التأثري يف اجملتمع
والعمل على بنائه وتنميته.

 -5تنمية اجلوانب االجتماعية للطالب

اجلامعيي وحتقيق االستقرار النفسي واالجتماعي
هلم بشكل مستمر.

والفعاليات

8

 -1تثقيف الطالب اجلامعيي وتوعيتهم أبمهية

 -3تنمية اخلربات الشخصية واملهارات احلياتية

األنشطة

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

مناء

جلسات معايدة
زايرات

2

2

2

2

2

عدد املستهدفي

 600طالب

ابلشراكة والتعاون مع

حتت التسويق

2

الصفحة 19

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تقدمي برامج اجتماعية وتربوية متميزة)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

الربع األول

احلفالت والتكرمي

✓

دورات مهارية

✓

ملتقيات أتهيلية
 -1رعاية طالب العلم املغرتبي وإرشادهم وحتفيزهم
على بناء أنفسهم بشكل متكامل.

 -2ختفيف عناء الغربة والسفر عن طالب العلم املغرتبي
وهتيئة أجواء نفسية مرحية هلم.
 -3اكتشاف املتميزين من طالب العلم املغرتبي وتنمية
مواهبهم وصقلها.

 -4تنمية الروابط والصالت االجتماعية بي طالب
العلم املغرتبي واستثمارها يف بناء اجملتمع وتنميته.
 -5رعاية املبادرات الطالبية املتميزة ودعمها وتوجيهها
خلدمة اجملتمع وتطويره.
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برانمج
منو

الربع الثان

الربع الثالث

✓
✓

دورات متخصصة

✓

✓

الربع الرابع

عدد املستهدفي

✓

400

✓

300
900

✓

150

لقاءات تثقيفيه

✓

✓

✓

✓

400

لقاءات توعوية

✓

✓

✓

✓

400

ورش عمل

✓

✓

250

✓

لقاء خرباء
زايرات

✓

300
✓

200

✓

200

✓

200

✓

50

✓

500

الرحالت االجتماعية

✓

✓

✓

✓

300

الرعاية االجتماعية

✓

✓

✓

✓

200

جلسات معايدة

✓

✓

✓

✓

600

✓

أمسيات ثقافية

✓

مسابقات

✓

مهام أدائية

✓

رحالت العمرة

✓

ابلشراكة والتعاون مع

✓

✓

✓

مع مجعية الوقف اخلريية ابلرايض
وقف العلماء مبكة املكرمة

الصفحة 20

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تنمية املهارات املهنية والقيادية لطالب العلم)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة
والفعاليات
الدورات التأهيلية

 -1رفع مستوى وعي طالب العلم اخلرجيي
أبنفسهم يف خمتلف جوانب بناء الشخصية.

 -2مساعدة اخلرجيي على صقل خرباهتم وتطوير
قدراهتم الالزمة الستقرار حياهتم وكفاءة إنتاجهم
التنموي واجملتمعي..

 -3تزويد اخلرجيي ابخلربات والتجارب النافعة اليت
تساعدهم على التأثري يف جمتمعاهتم وبنائها وتطويرها.
 -4أتهيل الطالب اخلرجيي ومساعدهتم على بناء
اجملتمع واملشاركة اإلجيابية يف تنميته.

 -5إكساب اخلرجيي للخربات واملهارات الذاتية
والقيادية والتطوعية اليت يتطلبها سوق العمل.

 -6صناعة الربامج التنموية واالجتماعية النافعة

لطالب العلم وأسرهم وداللتهم عليها وتزويدهم هبا
بقدر املستطاع.
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برانمج
مهارة

الربع األول
7

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

5

3

7

حلقات النقاش

6

5

3

6

ورش العمل

5

3

2

5

أداء مهام

5

4

1

5

امللتقيات التأهيلية

2

2

اللقاءات العامة

7

4

3

7

اللقاءات التوعوية

9

5

3

7

اللقاءات التثقيفية

10

6

4

8

املسابقات املتنوعة

2

2

2

رحالت العمرة

2

2

2

زايرات

2

2

2

2

2

جلسات معايدة

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

 800طالب

حتب التسويق

2

الصفحة 21

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تنمية املهارات املهنية والقيادية لطالب العلم)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة
والفعاليات
الدورات

 -1متكي طالب الدراسات العليا من بناء

التأهيلية

شخصياهتم ورعايتهم رعاية اجتماعية متكاملة.
 -2توعية طالب الدراسات العليا بدورهم

اإلجيايب يف بناء اجملتمع ،وبنائه وتطويره وتنميته.
 -3أتهيل طالب الدراسات العليا وإمالكهم
مهارات القيادة والتأثري.

 -4تزويد الدراسات العليا ابخلربات والتجارب
االجتماعية النافعة.

 -5حتقيق االستقرار النفسي واالجتماعي
لطالب الدراسات العليا.

 -6حتفيز طالب الدراسات العليا على مواصلة
طلب العلم والتميز فيه ومساعدهتم على ذلك
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برانمج
متيز

الربع األول
12

الربع الثان

8

الربع الثالث

4

الربع الرابع

12

حلقات النقاش

4

2

2

4

ورش العمل

2

1

1

2

أداء مهام

8

5

3

6

لقاء خبرباء

2

1

امللتقيات
التأهيلية
اللقاءات العامة

 400طالب

مؤسسة وقف حصة الراجحي اخلريية

2

6
5

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

6
2

1

4

الصفحة 22

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تنمية املهارات املهنية والقيادية لطالب العلم)
االهداف التنفيذية

الربامج

 -1أتهيل العاملي واملتعاوني يف أنشطة اجلمعية

ومشاريعها ومساعدهتم على أتدية مهمتهم بكفاءة عالية.
 -2تنمية خربات العاملي واملتعاوني يف أنشطة اجلمعية
وتزويدهم ابملهارات واملعارف الالزمة.

 -3بناء جسور اتصال بي العاملي يف األنشطة والربامج
ونقل اخلربات وتبادل التجارب بينهم.
 -4إجياد احلافز الذايت للعاملي واملتعاوني لتطوير
مهاراهتم وذواهتم بشكل مستمر.

 -5تعظيم أثر العاملي مع الطالب الذين يعلمون يف
رعايتهم وأتهيلهم.
 -6حتقيق التميز يف خدمة املستفيدين وأتهيلهم
وتطويرهم

اهلم
 -7املشاركة يف إعداد الكوادر املؤهلة اليت تعيش ّ
اجملتمعي وتبذل الو ْسع يف تنمية اجملتمع ورعايته.
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برانمج
متكي

األنشطة والفعاليات

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

اللقاءات التثقيفية

4

2

1

5

جلسات اخلرباء

2

2

3

حلقات النقاش

2

1

1

2

ورش العمل

2

1

1

2

أداء مهام

1

1

الدورات التأهيلية

3

امللتقيات التأهيلية

1

2

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

1
1

3

 60شخصا

1

زايرة مشاريع

1

1

1

زايرات مؤسسات

1

1

1

رحالت عمرة

1

1

1

رحالت ترفيهية

1

1

1

الصفحة 23

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :استثمار وتفعيل املتطوعني)
االهداف التنفيذية

األنشطة والفعاليات

الربامج

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

ابلشراكة والتعاون مع

عدد
املستهدفي

 .1برامج تدريبية.
 .2حلقات نقاش وورش

 -1تنمية قيم العمل التطوعي للمستفيدين وحتفيزهم

عمل.

عليه.

 -2إعداد وأتهيل املتطوعي قياداي وتنمواي.
 -3بناء املتطوعي بشكل متكامل وتفعيلهم يف املشاركة
يف برامج اجلمعية.

 -4رعاية املستفيدين من أنشطة النادي يف مجيع
جوانب بناء الشخصية
 -5رفع مستوى الوعي ابملشاركة التطوعية اجملتمعية.
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برانمج
أندي
أصدقاء
طالب
العلم

 .3عرض جتارب
وخربات.
 .4زايرات واستضافات.

املواطنة الرقمية
جتربيت التطوعية

مؤسسة سواعد اخلرباء
التأهيل القيادي

التأهيل القيادي

التأهيل القيادي

مبادرة التسجيل

ملتقى التطوع

مسابقة التطوع

 .5مسابقات.

يف منصة العمل

 .6املقاهي الثقافية

التطوعي

500

مجعية معرفة

اجلامعي

واالجتماعية

الصفحة 24

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تقدمي برامج اجتماعية وتربوية متميزة)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

 -1املشاركة يف نشر القيم الفاضلة وتوعية اجملتمع هبا

()1

وتعريفهم عليها.

املنظومة القيمية

 -2تعزيز القيم الفاضلة يف اجملتمع وتنميتها يف أفراده..

الربع األول

الربع الثان

✓

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

100

✓

لطلبة العلم الشرعي

 -3حتفيز طالب العلم على متثل القيم الفاضلة قوال
وعمال وسلوكا.
 -4تنمية املشاركة اجملتمعية يف نشر الوعي الصحيح
والقيم الفاضلة وتعزيز دور اجملتمع يف ذلك..
 -5املنظومة القيمية لطلبة العلم الشرعي.
 -6تصميم حلقات تثقيفية عن اجلمعية.
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برانمج
قيم

()2
إعداد مقاطع لتعزيز
قيم ومفهوم رعاية

✓

✓

✓

5000

طالب العلم

الصفحة 25

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تنمية املهارات املهنية والقيادية لطالب العلم)
االهداف التنفيذية

الربامج

• لقاءات توعوية.

املنورة من ذو الدخل احملدود رعاية متكاملة.

 .2تنمية خربات الطالب املستهدفي الشخصية،

• دورات أتهيلية.

وبناء مهاراهتم ،وتنميتها ،وتطويرها.
بوسطية واعتدال.

 .4حتفيز طالب العلم من ذوي الدخل احملدود على
موصلة طلب العلم ومساعدهتم على حتصيله

 -تنفيذ عدد 6

 -تنفيذ عدد 6

 -تنفيذ عدد 3

 -تنفيذ عدد 3

وتثقيفية.

وتثقيفية.

لقاءات توعوية.

 .1رعاية طالب العلم يف جامعات وكليات املدينة

 .3توعية الطالب املستهدفي أبنفسهم وبنائها

األنشطة والفعاليات

الربع األول

الربع الثان
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برانمج
ارتقاء

• لقاءات تثقيفية.
• حلقات نقاش وورش
عمل.
* نشاط رايضي.

دورات أتهيلية
 تنفيذ 24درس علمي.

لقاءات توعوية.
دورات أتهيلية

 تنفيذ  24درسعلمي.

تنفيذ عدد 3

تنفيذ عدد 3

حلقات نقاش أو

حلقات نقاش أو

 -تنفيذ مسابقة

 -تنفيذ مسابقة

 -تنفيذ برانمج

 -تنفيذ برانمج

ورش عمل.

أمجل غرفة.

رايضي  12لقاء.

ورش عمل.

أمجل غرفة.

رايضي  12لقاء.

الربع الثالث

الربع الرابع

 -تنفيذ عدد 6

 -تنفيذ عدد 6

 -تنفيذ عدد 3

 -تنفيذ عدد 3

وتثقيفية.

وتثقيفية.

لقاءات توعوية.
دورات أتهيلية
 -تنفيذ 24

درس علمي.

لقاءات توعوية.
دورات أتهيلية

 تنفيذ  24درسعلمي.

تنفيذ عدد 3

تنفيذ عدد 3

حلقات نقاش أو

حلقات نقاش أو

 -تنفيذ مسابقة

 -تنفيذ مسابقة

 -تنفيذ برانمج

 -تنفيذ برانمج

رايضي  12لقاء.

رايضي  12لقاء.

ورش عمل.

أمجل غرفة.

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

 380طالب

وقف عبد الشكور خباري

ورش عمل.

أمجل غرفة.

الصفحة 26

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :دعم طالب العلم مادايً ومعنوايً)
االهداف التنفيذية

الربامج

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

 .1إعانة طالب العلم احملتاجي على أداء فريضة حجة
اإلسالم بكل يسر وسهولة.

 .2مساعدة طالب العلم احملتاجي على أداء فريضة احلج
وفق اهلدي النبوي الصحيح.

 .3مساعدة طالب العلم احملتاجي على أداء فريضة احلج
وفق اإلجراءات النظامية املعمول هبا يف مملكتنا الغالية.
 .4استثمار الربانمج يف بناء شخصية طالب العلم
سلوكيا واجتماعيا.

 .5إبراز الصورة املشرقة ململكتنا الغالية يف رعاية طالب
العلم ومتكينهم من أداء مناسك احلج بسهولة ويسر.

()24
برانمج
إعانة

1000
✓

طالب

ابلتعاون مع إحدى شركات احلج والعمرة املعتمدة

حجة
اإلسالم

الصفحة 27

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :تقدمي برامج اجتماعية)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

تنفيذ مبادرة
املواطنة الرقمية

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

1000

✓

 -1تبين املبادرات اجملتمعية املتميزة ورعايتها.
 -2تفعيل طالب العلم يف بناء اجملتمع وتنميته واملسامهة

تنفيذ مبادرة قيم

يف خدمته وتطويره.

 -3املسامهة يف تنمية اجملتمع وتوعية أفراده وأتهيلهم.
 -4حتقيق االستقرار النفسي واجملتمعي بي عموم أفراد
اجملتمع.
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برانمج
املبادرات
اجملتمعية

✓

تنفيذ مبادرة

✓

مهارات الرتمجة

2000

150

مع مركز رواد الرتمجة

تنفيذ مبادرة
التدريب على

✓

300

مع مجعية ركن احلوار

مهارات احلوار

الصفحة 28

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :منذجة العمليات واخلدمات الرئيسية)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات
منذجة
العمليات اإلدارية

 -1منذجة العلميات اإلدارية والتنفيذية داخل اجلمعية
وتطويرها وحوكمتها.

أتهيل

 -2أتهيل العاملي يف اجلمعية ومساعدهتم على العمل

العاملي

بكفاءة عالية.

 -3بناء بنك معلومات متكامل عن اجلمعية ومشاريعها
وأنشطتها.
 -4حتقيق األمان العايل والشفافية الكاملة يف أعمال
اجلمعية وتوعية العاملي يف ذلك.

بناء بنك
()26
برانمج
التطوير

واحلوكمة

معلومات
حتقيق
األمان والشفافية

تطوير
املوقع االلكرتون

الربع األول
✓

✓

✓

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

ابلشراكة والتعاون مع

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ابلتعاون مع وحدة االستشارات

ابلتعاون مع أحد املراكز املتخصصة

الصفحة 29

اخلطة التنفيذية لعام 2022م

اهلدف االسرتاتيجي( :بناء وتطوير مناهج تربوية ومهارية متميزة)
االهداف التنفيذية

الربامج

األنشطة والفعاليات

الربع األول

الربع الثان

الربع الثالث

الربع الرابع

عدد املستهدفي

ابلشراكة والتعاون مع

( )1برانمج تنمية
✓

املهارات اللغوية

✓

✓

80

( )2رعاية البحث
 -1تقدمي االستشارات اجملتمعية املتنوعة لكافة

العلمي

 -2تقدمي االستشارات املتخصصة بطالب العلم

( )3جلسات توجيه

 -3تعزيز الوعي اجملتمعي برعاية طالب العلم

واستشارات

مؤسسات وأفراد اجملتمع.
ورعايتهم وتفعيلها وتطويرها
ومساندهتم
 -4املسامهة يف تصميم الربامج املتخصصة بتنمية
طالب العلم وأتهيلهم ورعايتهم
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برانمج
وحدة
االستشارات

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

200

150

( )4إعداد حقيبة
التأهيل على رعاية

✓

✓

طالب العلم
( )5تطوير برامج
ومبادرات اجلمعية
( )6إعداد منهج
ألبناء طالب العلم

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مجعية معرفة
مجعية الوقف
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