الخطة العامة لجمعيةرعاية طالب العلم

بالمدينة المنورة
لعام 2020م

الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
دعم طالب العلم ماديا ً ومعنويا ً

الهدف االستراتيجي

األهداف التنفيذية

البرامج

الوسائل

الفترة
الزمنية

عدد
المستفيدين

-3المساهمة في سـداد إيجار سكــن.
 -4تقـديــم كسـوة طالب العلم.
 -5تقـديــم رع ــايــة طـبـيــة.
 -6تفريـج كربة طالب العـلـم.
 -7دعــم الـرس ــوم الدراسية.

المشرف

 -1نسبة تغطية

 -1تقـديــم ســالل غـذائـيـ ــة.
 -2منح أجهزة كهـ ـربـائـي ــة.

مؤشر األداء
الخدمات

()1

مساعدات
زكوات

على مدار

برنامج

أجهزة

العام

كفاية

مواصالت

قرابة

بالشراكة مع:

لحاجة

المستفيدين.

إيضاحات
 -جمعية المستودع

لجنة كفاية

الخيري.

 -2إجمالي الدعم أمينها د .علي -جمعية الوقف.

 4000مستفيد المقدم لكل فئة.
-3عدد

بن خالد

-مؤسسةآل الجميح

الدويش

الخيرية.
وغيرهم

المستفيدين من كل

-

خدمة.

المتبرعين.

من
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي
االهداف التنفيذية
 -1يـعـمـ ـ ــل الـبـرنـ ـ ــامـج عـلـى تـنـمـيـ ـ ــة الـمـهـ ـ ــارات
الشـ ــخوـ ــية والقيادية للطالب ،ويسـ ــاعدهم على
تنميتها ذاتيا.
 -2يسـاعد البرنامج على اسـتكمال جوانب البنا
الش ـ ـ ــخو ـ ـ ــي والتربوي للطالب بش ـ ـ ــكل متكامل
ومتوازن.
 -3يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــد البرنـ ــامج على رفع الوعي لـ ــد
الطالب عن شخوياتهم وتنميتها وتطويرها.
 -4يسهم البرنامج في تحسين مستويات التفكير
لـ ــد طالب العلم وتمليكهم مهـ ــارات القيـ ــادة
والتواصل والتأثير.
 -5يعمل البرنامج على إمالك طالب العلم أسس
اإلدارة والتخطيط والتعــامــل اإليجــابي مع التقنيــة
والمعلومات.
 -6يس ـ ــعى البرنامج في اس ـ ــتكمال جوانب البنا
االجتمـ ــاعي لطالب العلم ،وتحقيس االس ـ ـ ـ ـ ــتقرار
النفسي لهم وألسرهم في المدينة النبوية.
 -7يـكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـبـرنـ ـ ــامـج الـطـالب الـمـهـ ـ ــارات
والمع ــارل التي تمكنهم من النج ــاي في تي ــاتهم
التربوية والعملية.

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم  -دعم الطالب ماديا ً ومعنويا ً -
التواصل الفعال مع المستفيد
إيضاحات
المشرف
مؤشر األداء
المستفيدين
الفترة الزمنية
الوسائل
البرامج

()2
برنامج
مهارة

لقا ات التوعية العامة من/1/1إلى 12/30

900

اللقا ات التثقيفية من/1/1إلى 12/30

900

الندوات

من 1/1إلى/12 30

900

تلقات النقاش

من /1/1إلى 12/30

720

ورش العمل

من /1/1إلى 12/30

720

الدورات المهارية من 1/1إلى/12 30

900

الملتقيات التدريبية من 1/1إلى/12 30

900

رتالت العمرة

من /1/1إلى 12/30

900

قرا ة كتاب

من /1/1إلى 12/30

900

تلخيص كتاب

من /1/1إلى 12/30

900

زيارة

من /1/1إلى 12/30

800

تنفيذ عدد  24لقا خالل العام بنسبة
تضور %90
تنفيذ عدد  24لقا ا خالل العام بنسبة
تضور %90
تنفيذ عدد  24ندوة خالل العام بنسبة
تضور %90
تنفيذ عدد  16تلقة نقاش خالل العام
بنسبة تضور %80
تنفيذ عدد  16ورشة عمل خالل العام
بنسبة تضور %80
تنفيذ عدد  40دورة تدريبية خالل العام
بنسبة تضور %90
تنفيذ عدد  4ملتقى تدريبي خالل العام
بنسبة تضور %85
تنفيذ عدد  3رتالت عمرة لكل طالب
خالل العام بنسبة تضور %95
قرا ة عدد  18كتابا خالل العام بنسبة
مشاركة %80
تلخيص عدد  18كتابا خالل العام
بنسبة مشاركة %70

بالتعاون مع:
• وقف محمد بن
عبداهلل الجميح.
د .صالح
• مؤسسة توة
الوبيحي
ناصر
بنت
الراجحي.
• مركز توافينا
لالستشارات
التربوية والتعليمة.

تنفيذ عدد  16زيارة متنوعة خالل العام
بنسبة مشاركة %75
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم  -دعم الطالب ماديا ً ومعنوياً  -التواصل الفعال مع
الهدف االستراتيجي
المستفيد
عدد
إيضاحات
المشرف
مؤشر األداء
الفترة الزمنية
الوسائل
البرامج
األهداف التنفيذية
المستفيدين
 -1تقديم رعاية اجتماعية متميزة لطالب
تنفيذ  6لقا ات بنسبة تضور ال
من 1/1إلى 12/30
اللقا ات العامة
العلم المبتدئين.
200
تقل عن %90
 -2تخفيف عنا الغربة والسفر عن

الطالب المبتدئين وتهيئة أجوا
نفسية مريحة لهم.
 -3المساهمة في تأهيل الكفا ات
الطالبية الجامعية.
 -4غرس عقيدة اهل السنة والجماعة في
نفوس الطالب وتربيتهم عليها.
 -5رفع مستو التحويل الدراسي
للطاب المبتدئين ومساعدتهم على
تجاوز ضعف وصعوبات التعلم.
 -6اكتشال المتميزين من الطالب
المبتدئين وتنمية مواهبهم وصقلها
 -7تنمية الروابط والوالت االجتماعية
بين الطالب واستثمارها في العمل
في بنا المجتمع وتنميته.

()3

الدورات التأهيلية

من 1/1إلى 12/30/9

180

برنامج
بنا

تلقات النقاش

من 1/1إلى12/ 30

150

ورش عمل

من  1/1إلى 12/30

160

توزيع الكتب والمراجع

من /1/01إلى 12/30

200

بالتعاون مع:

تنفيذ عدد  23لقا بنسبة تضور
%80
تنفيذ عدد  16تلقة بنسبة تضور
%75

د .صالـح
الثنيان

• وقف محمد بن
عبداهلل الجميح
• مركز تسهيل العلوم
• مركز توافينا

تنفيذ عدد  8محاضرات بنسبة
تضور %80
توزيع عدد من الكتب والمراجع
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدل االستراتيجي
األهدال التنفيذية

 -1الرعاية االجتماعية اإلرشادية للطلبة الجامعيين
وعائالتهم.
 -2المساهمة في تأهيل الكفا ات الطالبية
الجامعية.
 -3تقديم رعاية اجتماعية متميزة لطالب العلم
المبتدئين.
 -4تخفيف عنا الغربة والسفر عن الطالب
المبتدئين وتهيئة أجوا نفسية مريحة لهم.
 -5غرس عقيدة اهل السنة والجماعة في نفوس
الطالب وتربيتهم عليها.
 -6رفع مستو التحويل الدراسي للطاب
المبتدئين ومساعدتهم على تجاوز ضعف
وصعوبات التعلم.
 -7اكتشال المتميزين من الطالب المبتدئين وتنمية
مواهبهم وصقلها
 -8تنمية الروابط والوالت االجتماعية بين الطالب
واستثمارها في العمل في بنا المجتمع وتنميته.
 -9تبني ودعم المبادرات الطالبية المتميزة.

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم  -دعم الطالب ماديا ً ومعنوياً  -التواصل
الفعال مع المستفيد
المشرل إيضاتات
مؤشر األدا
الفترة الزمنية عدد المستفيدين
الوسائل
البرنامج
تغطية  %20من اتتياجات الطالب.
200
 1الى 2020 12
الرعاية االجتماعية
عدد  5افتتاي وتكريم واختتام.
450
 4الى 2020 9
الحفالت والتكريم
رتلتان لكل مستو .
65
1الى 2020 4
الرتالت االجتماعية
نسبة مشاركة .%75
100
 1الى 2020 4
إفطار الوائم واالعتكال
نسبة مشاركة ال تقل عن .%80
400
9الى 2020 12
العمرة
تحجيج  /70من الطالب الجدد من الدول المستهدفة
100
2020/7
تجة اإلسالم
تنفيذ 24دورة وبرنامج تدريبي بنسبة تضور ال تقل عن .%75
300
1الى 2020 12
التدريب
تنفيذ  27لقا ات بنسبة تضور ال تقل عن .%75
285
لقا ات متنوعة (شهري قيمي 1 ..الى2020 12
تنفيذ زيارة واتدة في العام.
35
2020 / 2
تبادل الزيارات بين طالب الجامعات
تنفيذ  10لقا ات بنسبة تضور ال تقل عن  .%85أ /معاذ
()4
265
 2الى 20202 4
اللقا مع أساتذة الجامعات
بالشراكة مع
65
 1الى 20204
الملتقى التوعوي
تنفيذ محاضرتين بنسبة تضور ال تقل  .%90الشمسان
برنامج
جمعية الوقف
تنفيذ  6ورش بنسبة تضور ال تقل عن .%85
250
1الى2020 12
ورش عمل
نمو
تنفيذ  4أمسيات بنسبة تضور %85
200
 1الى 2020 4
أمسيات ثقافية
مشاركة  15طالب على األقل.
20
 1الى 2020 4
التدريب على مهمات أدائية
 4زيارات بنسبة .%75
150
2020/1
زيارات الجهات الدعوية والعلما
 4لقا ات و 3مسابقات بنسبة تضور .%75
150
الملتقيات الثقافية والمسابقات 1الى2020 12
 15لقا ا تربويا بنسبة تضور .%85
150
2020 12 -1
التأهيل الشرعي
 15لقا ا إيمانيا بنسبة تضور .%85
400
2020 12 -1
اللقا ات اإليمانية
 24لقا ا تربويا وسلوكيا بنسبة تضور .%75
400
2019 12 -1
اللقا ات التربوية
 8ملتقيات بنسبة تضور .%75
900
1الى2020 12
الملتقيات األسرية
( )4ملتقيات 2 :للزوجات و 2لآلبا
150
ملتقى زوجات الطالب وأبنا هم 1الى 2020 4

5

الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي
االهداف التنفيذية

 -1المشاركة الفاعلة في رعاية طالب العلم الناطقين
بغير العربية وداللتهم على أصول التعلم الوحيح
ومساعدتهم على ذلك.
 -2استكمال جوانب البنا اإليماني والتربوي لهذه الفئة
من الطالب وتثبيتهم على ذلك.
 -3تقديم رعاية تربوية متميزة لطالب العلم الناطقين بغير
العربية.
 -4اكتشال المتميزين من طالب العلم الناطقين بغير
العربية وتأهيلهم وتحفيزهـ ــم.
 -5غرس قيم ومبادئ االسالم وأصول ـ ــه للطالب.
 -6غرس عقيدة أهل السنة والجماعة في نفوس الطالب
وتربيتهم عليها.
 -7رفع مستو التحويل الدراسي ومساندة الط ـ ـ ـ ـ ـالب
على تجاوز الضعف في ذلك.

دعم الطالب ماديا ً ومعنويا ً  -التواصل

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم -
الفعال مع المستفيد
مؤشر األداء
المستفيدين
الفترة الزمنية
الوسائل
البرامج
تنفيذ عدد  21دورة خالل العام بنسبة
600
من 1/1إلى 12/30/
الدورات التأهيلية
تضور %90

المشرف

بالتعاون مع:

تنفيذ  48لقا بنسبة تضور ال تقل

اللقا ات العامة

من  /1 /1إلى 12/30

600

()4

تلقات النقاش

من 1/1إلى12/ 30

540

برنامج

ورش عمل

من  1/1إلى 12/30

540

إثرا

توزيع الكتب والمراجع

من /1/01إلى 12/30

570

المسابقات

من  1/1إلى 12/30

600

تنفيذ  4مسابقات متنوعة خالل العام

الزيارات

من  1/1إلى 12/30

480

تنفيذ زيارة شهرية لكل طالب

رتالت العمرة

من 1/1إلى12/ 30

540

تنفيذ عدد 3رتالت عمرة لكل طالب

المعايدة

من  6/1إلى 08/30

540

عن %85

• مؤسسة آل

تنفيذ عدد  8تلقات نقاش خالل
العام

تنفيذ عدد  12ورش عمل خالل العام
توزيع عدد  8مراجع متخووة خالل
العام

تنفيذ عدد  2جلسات معايدة لكل

إيضاحات

د.
عبداهلل أبا
الخيل

الجميح الخيرية.

• مؤسسة

عبدالعزيز بن عبداهلل
الجميح.

• وقف سعد

وعبدالعزيز الموسى.

• مركز تسهيل
العلوم.

مجموعة
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم  -دعم الطالب ماديا ً ومعنويا ً
 -التواصل الفعال مع المستفيد

االهداف التنفيذية

البرامج

 -1استكمال جوانب البنا اإليماني والتربوي
للمستفيدين من البرنامج.
 -2تنمية الجانب السلوكي واألخالقي لد الطالب
المستهدفين بالبرنامج.
 -3تحسين مستويات التفكير لد طالب البرنامج
بحيث يتسم بالمرونة واالنفتاي العقلي
والمعرفي.
 -4تمليك الطالب مهارات القيادة والتأثير في
األخرين.
 -5تنمية الجوانب االجتماعية لد الطالب
وتحقيس االستقرار النفسي واالجتماعي لهم
بشكل مستمر.
 -6إمداد الساتة التربوية والدعوية بالكوادر
المؤهلة من طالب العلم تربويا وعمليا.

()5
برنامج
نما

المستفيدين

مؤشر األداء

الوسائل

الفترة الزمنية

للقا ات العامة

من 1/1إلى 4/30

1200

تنفيذ  76لقا بنسبة تضور ال تقل عن %95

الدورات التأهيلية

من  1/1إلى 12/30/

900

الملتقيات التأهيلية

من 1/1إلى 12/30

900

تنفيذ عدد  4ملتقيات خالل العام

تلقات النقاش

من 1/1إلى 12/ 30

650

تنفيذ عدد  18تلقات نقاش خالل العام

ورش عمل

من  1/1إلى 12/30/

900

تنفيذ عدد  18ورشة عمل بنسبة تضور %80

توزيع الكتب والمراجع من /1/01إلى 12/30

1200

توزيع عدد  16كتابا مختارة خالل العام

توزيع الهدايا

من  1/1إلى 12/30

1200

توزيع هدية لكل طالب خالل العام

المسابقات

من  1/1إلى 12/30

900

تنفيذ  3مسابقات متنوعة خالل العام

الزيارات

من  1/1إلى 12/30

1200

رتالت العمرة

من 1/1إلى 12/ 30

1200

تنفيذ عدد 3رتالت عمرة لكل طالب

البرامج الويفية

من  5/1إلى 8/30

600

تنفيذ  6برامج صيفية خالل إجازة الويف

المعايدة

من  6/1إلى 08/30

1200

تنفيذ عدد  2جلسات معايدة لكل مجموعة

المشرف

إيضاحات

تنفيذ عدد  8دورات خالل العام بنسبة تضور

%90

تنفيذ زيارة شهرية فردية وأخر جماعية لكل

بالتعاون مع:

-مؤسسة الراجحي

د.
عبداللطيف
التويجري

االنسانية.

مركز تسهيلالعلوم.

مركز توافينالالستشارات التربوية

والتعليمية.

طالب
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي
االهداف التنفيذية

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم  -دعم الطالب
ماديا ً ومعنويا ً  -التواصل الفعال مع المستفيد
الوسائل

الفترة الزمنية

البرامج

اللقا ات العامة

من /1/1إلى 12/30

جلسات الخبرا

من 1/1إلى/12 30

 -2تنمي ــة روي االنتم ــا للمش ـ ـ ـ ـ ــروع وإبراز دوره وأثره على

تلقات النقاش

من /1/1إلى 12/30

المستفيدين.

ورش العمل

من /1/1إلى 12/30

 -1إكس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المش ـ ـ ـ ـ ــرفين الع ــاملين في البرامج التربوي ــة
المهارات التربوية والخبرات العملية الالزمة.

 -3بنــا جس ـ ـ ـ ـ ــور اتوـ ـ ـ ـ ـ ــال بين العــاملين في البرامج ونقــل
الخبرات وتبادل التجارب بينهم.
 -4تحديد االتتياجات التربوية والتدريبية للمشـرفين والعمل
على بنائها وتنميتها.
 -5إيجاد الحافز للمشرفين لتطوير مهاراتهم وذواتهم.
 -6المش ـ ـ ـ ـ ــاركـة في إعـداد الكوادر المؤهلـة التي تعيش الهم
المجتمعي وتبذل الو ْسع في تنمية المجتمع ورعايته.

()6
برنامج
تمكين

الدورات التأهيلية من 1/1إلى/12 30
الملتقيات
التدريبية

من 1/1إلى/12 30

رتالت العمرة

من /1/1إلى 12/30

رتالت ترفيهية

من /1/1إلى 12/30

مشاريع

زيارة
مشابهة
زيارة جمعيات
من /1/1إلى 12/30
ناجحة
من /1/1إلى 12/30

مؤشر األداء
المستفيدين
تنفيذ عدد  24لقا ات خالل العام
70
بنسبة تضور %95
تنفيذ عدد  9جلسات مع عدد من
70
الخبرا خالل العام
تنفيذ عدد  2تلقات نقاش خالل
70
العام
تنفيذ عدد  2ورش عمل خالل العام
70
تنفيذ عدد  6دورات تدريبة خالل
70
العام بنسبة تضور %90
تنفيذ عدد  2ملتقى تدريبي خالل
70
العام بنسبة تضور %90
تنفيذ عدد  3رتالت عمرة لكل
70
مشرل خالل العام
تنفيذ عدد 2رتلة لكل مشرل
70
خالل العام
تنفيذ عدد زيارة لمشروع مشابه
70
خالل العام
تنفيذ عدد زيارة لمؤسسة دعوية من
70
كل مشرل خالل العام

إيضاحات

المشرف

بالتعاون مع :

• مؤسسة توة بنت ناصر

د .علي
الدويش

الراجحي.

• مركز توافينا لالستشارات
التربوية والتعليمة.
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي
االهداف التنفيذية
 -1اس ـ ـ ـ ـ ــتكم ــال جوان ــب البن ــا اإليم ــاني
والدعوي والتربوي واالجتماعي والسـ ـ ـ ـ ــلوكي
للمتميزين من طالب العلم.
 -2تـ ــأهيـ ــل طالب الـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليـ ــا،
وإعدادهم تربويا واجتماعيا.
 -3تأهيل طالب الدراسـ ـ ــات العليا ،والرفع
من مهاراتهم المهارية والتربوية.
 -4بنا ش ـ ــخو ـ ــيات تربوية وقيادية ناجحة
تساعد في بنا المجتمع بوسطية واعتدال.
 -5رعاية المتميزين من طالب الدراسـ ـ ـ ــات
العليـ ــا في إطـ ــار متخو ـ ـ ـ ـ ــص وعلى أيـ ــدي
كفــا ات متميزة ،وفس رؤيــة المملكــة العربيـة
السعودية .2030
 -6التنسـ ــيس مع المؤس ـ ـسـ ــات والجمعيات
والهيئــات الخيريــة الس ـ ـ ـ ـ ــعوديــة العــاملــة في
الخارج لالس ـ ــتفادة من المخرجات البشـ ـ ـرية
المتميزة.

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم  -دعم الطالب ماديا ً ومعنويا ً
 التواصل الفعال مع المستفيد.المشرف إيضاحات
مؤشر األداء
المستفيدين
الزمنية
الوسائل
البرامج
اللقا ات العامة

()7
برنامج
تميز

من /1/1إلى 400 12/30

تنفيذ عدد  41لقا ات خالل العام بنسبة تضور %95

الدورات التأهيلية

من 1/1إلى/12 30

400

تنفيذ عدد  43دورة خالل العام بنسبة تضور %90

الملتقيات التدريبية

من 1/1إلى/12 30

360

تنفيذ عدد  2ملتقى تدريبي خالل العام بنسبة تضور %90

تلقات النقاش

من /1/1إلى 360 12/30

تنفيذ عدد  14تلقات نقاش بنسبة تضور %90

ورش العمل

من /1/1إلى 360 12/30

تنفيذ عدد  7ورش عمل بنسبة تضور %90

توزيع الكتب والمراجع من 1/1إلى/12 30

400

توزيع عدد  36كتابا خالل العام

رتالت العمرة

من /1/1إلى 400 12/30

تنفيذ عدد  3رتالت عمرة لكل طالب خالل العام

الزيارات

من /1/1إلى 400 12/30

تنفيذ عدد زيارة واتدة لكل طالب خالل العام

المسابقات

من /1/1إلى 400 12/30

تنفيذ عدد  10مسابقات متنوعة خالل العام

جلسات المعايدة

من  6/1إلى 400 08/30

تنفيذ عدد  10جلسات معايدة

بالتعاون مع:
 oمؤسسة آل
الجميح

د .علي الخيرية.
الدويش
 oمركز توافينا
لالستشارات
التربوية.
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم -
دعم الطالب ماديا ً ومعنويا ً  -التواصل الفعال مع المستفيد.
إيضاحات
المشرف
مؤشر األداء
المستفيدين
الزمن
الوسائل
البرامج

االهداف التنفيذية
 -1تنمية المهارات الش ـ ـ ــخو ـ ـ ــية والقيادية للطالب ،ومس ـ ـ ــاعدتهم على
لقا ات أسبوعية
تنميتها ذاتيا.
دورات تدريبية
 -2أن يكتسـ ـ ـ ـ ــب الطالب المهارات والمعارل التي تمكنهم من النجاي
)
8
(
مجموعات عمل
في تياتهم التربوية والعملية.
 -3رفع المستو اإليماني والتربوي لد المستفيدين.
مبادرة
 -4تنمية المهارات الشخوية والمهنية لد المستفيدين.
ارتقا تطبيقات مهارية
 -5رفع مستو التحويل الدراسي ،وتأمين البيئة المناسبة.
اجتماعية وترفيهية
رعـا ـي ة المتميزين من الطالب المغتربين في إطـار متخو ـ ـ ـ ـ ــص وعلى أيـدي
كفا ات متميزة ،وفس رؤية المملكة العربية السعودية .2030

الهدل االستراتيجي
األهداف التنفيذية

 -1تنمية قيم العمل التطوعي للمستفيدين.
 -2إعداد وتأهيل المتطوعين قياديا.
 -3بنا المتطوعين مهاريا للمشاركة في برامج الجمعية.
 -4رعاية المستفيدين تربويا.
 -5رفع مستو الوعي بالمشاركة التطوعية المجتمعية.

من 1/1

إلى 700 12/30
2020م مستفيد

نسبة تضور %65

للبرامج المقدمة.

نسبة عدد المستفيدين.

نسبة التميز الدراسي

للمستفيدين.

بالشراكة مع:

 oكلية

المسجد

أ /فهد النبوي.
الحربي  oوقف عبدالشكور.
 oجمعية معرفة.
جمعية شباب.

تنمية القدرات والمهارات ورفع الكفاءات لطالب العلم -استثمار وتفعيل المتطوعين -بناء فريق عمل متمكن.
الوسائل
البرامج
برامج تدريبية.
()9
برنامج نادي عرض التجارب والخبرات.
تلقات نقاش وورش عمل.
أصدقا
زيارات واستضافات.
طالب
مقاهي ثقافية.
العلم.
مسابقات تربوية.

الزمن
من  1/1إلى
12/30
2020م

المستفيدين
45
مستفيدا.

مؤشر األداء
 .1عدد المتطوعين المسجلين.
 .2نسبة المتطوعين الفاعليين.
 .3متوسط نسبة رضا
المستفيدين.

المشرف

مالحظات

أ /معاذ بن اليوجد شراكة
عبداهلل تاليا ،والتسويس
الشمسان مستمر.

10

الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية

تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم
البرامج

الوسائل

الزمن

المستفيدون

مؤشر األداء

إيضاحات

المشرف

الـ ــدورات الـمهـ ــارية.
متوسطمن 1/1
()10
اللقا ات التربوي ـ ــة.
تقديم برامج اجتماعية وتربويــة متميـ ـ ــزة لطالب
المدير  oالمكتبة العامة بالمدينة.
 7000المستفيدين.
إلى
برنامج قيم
 12/30مستفيد تقريبا -نسبة عدد المستفيدين .التنفيذي  oجامعة األمير مقرن.
خير أمة عرض التجارب.
العلم من الجمهور
م
2020
 oجمعية معرفة.
 عدد البرامج المقدمة.ورش العمل.
نسبة

تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم

الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية
 -1تنمية قدرات الطالب على مهارات التواصل.

 -2رفع كفــا ة الطالب على اس ـ ـ ـ ـ ــتخــدام وسـ ـ ـ ـ ـ ــائــل
التواصل االجتماعي والتطبيقات والبرامج الحاسوبية.

 -3تنمية مهارات الطالب على اس ـ ـ ـ ــتخدام وس ـ ـ ـ ــائل
التواصل االجتماعي والتطبيقات والبرامج الحاسوبية.

رضا

بالتعاون مع/

البرامج

()11
برنامج التدريب
اإللكتروني
على مهارات
الحوار.

الوسائل

الدورات
التدريبية

الزمن

المستفيدون

مؤشر األداء

المشرف

إيضاحات

بالشراكة مع/

من  1/1إلى
 60 12/30مستفيد  -نسبة عدد المستفيدين.
مركز ركن
السالمة
2020م
 نسبة عدد المجتازين للبرنامج.الحوار
 -عدد البرامج والدورات المقدمة.

أ /رباي
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية

تنمية المهارات المهنية والقيادية لطالب العلم
الوسائل

البرامج

 -1تنمية قدرات الطالب على مهارات الترجمة الوحيحة.

 -2رفع كفا ة الطالب على اسـ ــتخدام األلفاظ الدقيقة في
()12
برنامج مهارات
الترجمة ،والتطبيقات والبرامج الحاسوبية الخادمة.
 -3تنمية مهارات الطالب على اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام المعاجم الترجمة.

الدورات
التدريبية

المختلفة ،والتطبيقات والبرامج الحاسوبية لذلك.

الزمن

 عـ ـ ــدد الـ ـ ـبـ ـ ـرامـ ـ ــجوالدورات المقدمة.
من  1/1إلى
 نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــة عـ ـ ــدد12/30
 40مستفيد المستفيدين.
2020م
 نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــة عـ ـ ــددالمجتازين للبرنامج.

الهدف االستراتيجي

األهداف التنفيذية

المستفيدون مؤشر األداء

المشرف

إيضاحات
بالشراكة مع/

 oمركز رواد الترجمة
أ /رباي بالرياض.
الدعوة
 oوجمعية
السالمة واإلرشاد وتوعية الجاليات
بالربوة بالرياض (بيت
اإلسالم).

التواصل الفعال مع المستفيد.

البرامج

 -1تطوير مناهج تربوية ومهارية متميزة.
 -2تـطـويـر بـنـ ـ ــك مـعـلـومـ ـ ــات لـلـجـمـعـيـ ـ ــة وتـقـ ـ ــديـم
االستشارات للجهات المماثلة.
()13
 -3بنا منهج تنمية المهارات اللغوية.
 -4التخطيط الشخوي لطالب العلم "مساري".
برنامج وتدة
 -5بنا تقيبة تأهيل المعرفين باإلسالم.
 -6إعداد تقيبة التأهيل على رعاية طالب العلم .االستشارات
 -7دراسة ميدانية عن اتتياجات طالب العلم.
 -8تطوير برامج ومبادرات الجمعية.

الوسائل

الزمن

بنا تقيبة ومنهج.
تأهيل وتدريب.
استبانات مقابالت
ورش عمل.

من  1/1إلى
12/30

2020م

المستفيدون

مؤشر األداء

المشرف

إيضاحات

 عدد المناهج المتميزة المطورة. عدد البرامج المقدمة لكل فئة. عدد المستفيدين في كل فئة مستهدفة.اليوجد شراكة
أ/
 متوسـ ــط نسـ ــبة تقييم الجودة في البرامجتاليا،
 60مستفيد المقدمة.
معاذ
والتسويس
 عدد المناهج المتميزة المطورة.الشمسان
مستمر.
 عدد المناهج المتميزة المطورة.عدد االستشارات المقدمة.
 -نسبة تغطية البنك للخدمات المقدمة.
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف
االستراتيجي

تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -دعم الطالب ماديا ً ومعنويا ً
البرامج

الوسائل

االهداف التنفيذية
تسجيل المشاركين
 .1أن يسهم البرنامج في مساعدة طالب
ترشيح المشاركين
العلم المحتاجين على أدا فريضة الحج.
تأهيل المشرفين
 .2أن يساعد البرنامج طالب العلم على أدا
فريضة الحج وفس الهدي النبوي الوحيح.
تأهيل المشاركين
 .3أن يستثمر البرنامج في بنا شخوية
)
14
(
اللقا ات العامة
الطالب إيمانيا وسلوكيا واجتماعيا.
تلقات نقاش
 .4مساعدة طالب العلم على أدا فريضة
نامج
ر
ب
ورش عمل
الحج وفس اإلجرا ات النظامية المعمول بها
تجة التدريب التطبيقي
في مملكتنا الغالية.
اإلسالم رتلة الحج
 .5إبراز الوورة المشرقة لحكومة خادم
المسابقات
الحرمين الشريفين في رعاية طالب العلم
المعايدة
وخدمتهم وتمكينهم من أدا مناسك الحج
الحفل الختامي
بسهولة ويسر.

الفترة الزمنية

المستفيدون

من 4/1إلى 800 5/30
من 6/1إلى 600 15/30
من 6/15إلى 30 6/30
من 7/1إلى 7/30

600

من 7/1إلى 600 7/30
من 7/1إلى 600 7/30
من 7/1إلى 600 7/30
من 7/1إلى 600 7/30
من  8/6إلى 600 8/15
600
8/30/8/1
600
8/30/8/1
من  8/20إلى 8/30

600

مؤشر األداء

المشرف

تسجيل العدد المستهدل خالل المدة المحددة
ترشيح العدد المستهدل خالل  15يوم.
تأهيل المشرفين والعاملين بنسبة %95
تنفيذ  6دروس في شري المناسك بنسبة تضور
%95
تنفيذ  8لقا ات للمشاركين بنسبة تضور %95
تنفيذ  10تلقات نقاش بنسبة تضور %95
تنفيذ عدد 8ورش عمل بنسبة تضور  %95أ /خالد بن
عرض وتنفيذ فلم تطبيقي بنسبة تضور %95
علي
تنفيذ رتلة الحج لجميع المرشحين
الدويش
تنفيذ عدد  5مسابقات رتلة الحج
تنفيذ تفلة معايدة لكل مجموعة
تنفيذ تفل ختامي للبرنامج

إيضاحات
بالتعاون مع:
 مؤسسة آلالجميح الخيرية.
 مؤسسة الشيخابن عثيمين
الخيرية.
.مؤسسة الراجحي
االنسانية.
مركز تسهيلالعلوم.
مركز توافينالالستشارات
التربوية والتعليمية.
ومن تيسر منالداعمين
والمتطوعين.
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
الهدف االستراتيجي

التواصل الفعال مع المستفيد  -تقديم برامج اجتماعية وتربوية متميزة لطالب العلم  -دعم
الطالب ماديا ً ومعنويا ً.
المشرف إيضاحات
مؤشر األداء
الزمن المستفيدون
الوسائل
البرامج

األهداف التنفيذية
 .1رصد التجارب السابقة المميزة والبرامج المقدمة للطالب
المغتربين المثمرة لتعميمها وتبادلها وتطويرها.
 .2رسم آلية لرعاية الطالب المغترب منذ وصوله إلى تخرجه
✓ لقا ات .
()15
وسفره لبالده ،والتواصل معه بعد ذلك.
✓ ورش عمل.
اللجنة
 .3اقتراي آليات التنسيس مع الجامعات والجهات المعنية في
✓ عرض تجارب.
االستشارية
رعاية الطالب المغتربين.
✓ تبادل خبرات.
 .4تشجيع الجهود والبرامج في الجمعيات والهيئات الخيرية لرعاية طالب
✓ تعاون بيني.
للتركيز على فئة طالب العلم المغتربين والتنسيس فيما بينها.
العلم
✓ تواصل مستمر.
 .5تقديم تلول تربوية وعملية للمشكالت التي تعترض برنامج رعاية المغتربين
طالب العلم المغتربين ،والدراسات الالزمة لذلك.
 .6تطوير بنك معلومات الجمعية وتقديم االستشارات
للجهات المماثلة.

كل

شهرين

عدد اللقا ات والورشأمين اللجنـ ــة اليوجد
 45عضو والدورات المقدمة.
من كل مناطس -نسبة عدد المستفيدين .أ.د .محم ـ ــد شراكة تاليا،
متوسط نسبة رضا بن عبـدالعزيز والتسويسالمملكة
المستفيدين.
مستمر.
العواجي
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
استثمار وتفعيل المتطوعين
الهدف االستراتيجي
الزمن المستفيدين مؤشر األداء المشرف إيضاحات
الوسائل
البرامج
األهداف التنفيذية
إنشا قاعدة بيانات بأسما وارقام
المتطوعين السابقين والمستهدفين
 -1اسـ ـ ـ ــتقطاب المتطوعين للعمل ضـ ـ ـ ــمن مشـ ـ ـ ــاريع
عدد المتطوعينبالتعاون مع/
وتثهم على التطوع في برامج
المستقطبين.
()16
الجمعية.
الجهات
من 1/1
الجمعية.
متوسط نسبة المديروالجمعيات
 20متطوع
إلى
 -2تدريب المتطوعين على المهارات الالزمة للفرص برنامج مقابالت شخوية للمتطوعين في
رضا المستفيدين .التنفيذي
المتخووة في
فرص تطوعية مهمة لتحديد مال مة 12/30
وتدة
التطوعية.
تغطية
نسبةالمتطوع مع الفرصة.
ذلك.
2020م
 -3تكوين بيئة عمل جاذبة للمتطوعين.
اتتياج الجمعية
التطوع توقيع ميثاق التطوع مع الجمعية
من المتطوعين.
واستحداث ملفات لهم (خاص
 -4تطوير العمليات واإلجرا ات التطوعية.
بالمتطوعين الدائمين).
الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية

بناء شراكات مجتمعية فاعلة.
الزمن
البرامج الوسائل

 -1تفعي ـ ــل الشراك ـ ــة مع ج ـ ــامع ـ ــة طيبـ ـ ــة.
✓ زيارات.
 -2تفعي ـ ــل الشراكــة مع جمعية المستودع الخيري.
( ✓ )17لقا ات.
بنا
 -3تفعي ـ ــل الشراك ـ ــة مع جمعي ـ ــة معرف ـ ـ ـ ــة.
✓ فعاليات مشتركة.
 -4تفعيل الشراكة مع كلية ومعهد المسجد النب ـ ــوي .وتفعيل ✓ مبادرات مجتمعية.
الشراكات ✓ تنفيذ برامج
 -5تفعيل الشراك ــة مع جامعـ ـ ـ ــة األميـ ــر مق ـ ــرن.
مشتركة.
 -6بنا شراك ــة مع التدريب التقنـ ــي والمهن ـ ـ ــي.

من 1/1
إلى
12/30
2020م

المستفيدين

--

مؤشر األداء

المشرف

 ع ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــودالشراكات الفاعلة.
 مـتـوس ـ ـ ـ ـ ــط رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المديرالشركا عن الخدمات .التنفيذي
عـ ـ ــدد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ــاتالجديدة.

إيضاحات

-
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
نمذجة العمليات والخدمات الرئيسية بالجمعية

الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية

الوسائل

البرامج

الزمن

المستفيدين

 -1عمل نماذج للموارد البشرية.

الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة

()18

 -4عمل قاعدة بيانات للموظفين وأرش ــفة ملفاتهم
بشكل إلكتروني.

تطوير الشؤون

اإلدارية والمالية

نظام إلكتروني الربع األول من

للموارد البشرية عام  2020م

40

 -2العمل على تطوير الموقع اإللكتروني للجمعية.
 -3إنشا متجر إلكتروني للجمعية في الموقع.

إجمالي العمليات.

اإلدارية

والمالية

-

الممكنة.

تحويل العمليات والخدمات الرئيسية بالجمعية تقنيا ً

الهدف االستراتيجي

 -1إنشا الشبكة الداخلية للجمعية.

والـ ـمـ ـحـ ـكـ ـمـ ـ ــة إل ــى

مدير الشؤون

 -ع ـ ــدد الع ـ ــاملين

-5االستفادة من برنامج تمهير في الموارد البشرية.

األهداف التنفيذية

مؤشر األداء
 -نسـ ـ ـ ــبة العمليات

 -2عمل نماذج مالية.

 -3عمل نماذج للخدمات المساندة.

المشرف

إيضاحات

البرامج
()19
وتدة

التقنية

الوسائل

 -1الـتــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مــع
الجهات المتخو ـ ـوـ ــة
فـي إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـمـواقع
والمتاجر اإللكترونية.
 -2إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــظـ ـ ــام
ت ـ ـ ـخ ـ ـ ـط ـ ـ ـي ـ ـ ــط م ـ ـ ــوارد
المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة للجمعية
.ERP

الزمن

المستفيدين

 خ ـ ـ ـ ـ ــاللالـ ـ ـ نوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
األول م ـ ـ ـ ــن
هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـ ــام
.2020

 جميع إداراتوأقس ـ ـ ـ ــام وبرامج
الجمعية.
 أك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ــن 7000مس ــتفيد
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج
الجمعية.

مؤشر األداء

 -1نسـ ـ ـ ـ ـبــة تغطيــة الخــدمــة لحــاجــات
المستفيدين.
 -2إجمالي الدعم المقدم لكل فئة.
 -3عدد المستفيدين من كل فئة.
 -4نسـ ـ ـ ـ ـبــة تغطيــة البنــك للخــدمــات
المقدمة.
 -5عــدد االسـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارات المقــدمــة
للجهات المماثلة.

المشرف إيضاحات
مدير

الشؤون
اإلدارية

-

والمالية
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الخطة العامة لجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة 2020م
التواصل الفعال مع المستفيد

الهدف االستراتيجي

األهداف التنفيذية

البرامج

 -1تقوية العالقات مع المســتفيدين (داخليا) وبين منســوبي
الجمعية.
()20
 -2تقوية العالقات مع المس ــتفيدين (خارجيا) مع الداعمين
العالقات
والمانحين.
العامة
 -3تقويم العالقات مع المستفيدين من برامج الجمعية.
واإلعالم
 -4تحسـ ـ ـ ـ ــين صـ ـ ـ ـ ــورة الجمعيــة بــالمظهر الالئس بهــا أمــام
الجهات واألفراد.

الزمن

الوسائل
تواصل
مخاطبات
للقا ات تقارير
مطبوعات

100شخص من منسوبي  -عـ ــدد العمليـ ــات
من  1/1الجمعية.
المقدمة من تفالت
إلى
 200داعم وراعي وجهـة وتكريمات.
 12/30مانحة وجهة تكومية- .عدد المستفيدين.
2020م  5000مس ـ ـ ـ ـ ــتفيـ ـ ــد من -متوســط نســبة رضــا
المستفيدين.
برامج الجمعية.

 .1رفع كفا ة الجمعية في مجال التقارير.
 .2تحسين وتطوير معيار االلتزام واالمتثال.
 .3تحسين وتطوير معيار الشفافية واالفواي.
 .4تحسين عمليات قياس الرضا ألصحاب العالقة
والحوول على التغذية الراجعة.

المدير
التنفيذي

-

تطوير بيئات العمل المتميزة

الهدف االستراتيجي
االهداف

المستفيدين

مؤشر األداء

المشرف

إيضاحات

البرنامج

الفترة
الزمنية

مؤشر األداء

()21

من  1/1إلى
برنامج التحسين
12/30
وتطوير األدا (وفس 2020م

تقرير الحوكمة)

مشرف البرنامج

رفع نسبة الحوكمة من

مدير الشؤون اإلدارية

 %97.51الى %100

والمالية

إيضاحات

-
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الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية
 -1تدريب الموظفين.
 -2التأمين الوحي للموظفين.
 -3توفير وسائل السالمة.

 -4تطوير نظام الموارد البشرية.
 -5تحفيز الموظفين المتميزين تس ـ ـ ـ ـ ــب مـا
نوت عليه الالئحة اإلدارية.

تطوير بيئات العمل المتميزة
البرامج
()22
تطوير

الشؤون
اإلدارية

والمالية

الوسائل

 الدورات التدريبية. التأمين الوحي. تـوفـيـر نـظـ ـ ــام إلـكـتـرونـيللموارد البشرية.
 الرفع ب ـ ــاألدا الوظيفيلـلـمــوظـفـيــن فـي الشـ ـ ـ ـ ـ ـهـر
العاشـ ـ ــر من السـ ـ ــنة المالية
2020

 تـدريـب الموظفين في كـل ربعدورة تدريبية.
 الت ــأمين الو ـ ـ ـ ـ ــحي في الربعاألول.
 توفير نظـام الموارد البش ـ ـ ـ ـ ــريةفي الربع األول.
 الــرفــع بـ ـ ــالـمــوظــف الـمـتـمـيــزلورل مكافئة في الربع األخير.

 متوسـط نسـبةرضا العاملين.
30

 -متوسـط نسـبة

مستفيدا تـحـقـيـس مـعـ ـ ــايـيـر
جـ ـ ــودة بـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ــة

مدير الشؤون
اإلدارية

-

والمالية

العمل.

نمذجة العمليات والخدمات الرئيسية

الهدف االستراتيجي

األهداف التنفيذية

الزمن

المستفيدين مؤشر األداء

المشرف

إيضاحات

البرامج

 -1عمل نمـ ــاذج لـوـيانـة األجهزة اإللكترونية.
()23
 -2عمل نمـ ــاذج لـوـيانـة المباني.
تطوير
 -3عمل نمـ ــاذج للـطلبات الخارجية.
قسم
 -4تـوفـيــر جـمـيــع خـدمــات الويانة للمبنى.
الويانة
 -5تـوفـيــر جـمـيــع الطلبــات االستهالكية للجمعية.
 -6تـوفـيــر األيـدي العـامـلـ ــة الالزمة تسب االتتياج .والتشغيل
-7إيجاد نظام تقني لحجز القاعات.

الوسائل

الزمن

 النظام اإللكترونـيلقسم الويانة.
 األي ـ ـ ـ ــدي العاملة .على مدار العام المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواداالستهالكية.

المستفيدين

مؤشر األداء

المشرف

نسبة العملياتالمرسومة والمحكمة
إلى إجمالي العمليات.
مدير الشؤون
جميع منسوبي
متوسط نسبة رضاالجمعية
اإلدارية والمالية
العاملين.
متوسط نسبة تحقيسمعايير جودة بيئة العمل.

إيضاحات

-
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تحقيق االستقرار المالي

الهدف االستراتيجي

األهداف التنفيذية

 -1العمـ ــل على التس ـ ـ ـ ـ ــويس للبرامج من خالل:
الجهات المانحة ،رجال األعمال ،واألفراد.
 -2العمل على توفير الموازنة المالية الجمعية.
 -3العمل على توفير إيرادات ثابتة.
 -4تفعيل المسؤولة المجتمعية لد الشركات.

الهدف االستراتيجي
األهداف التنفيذية

البرامج
()24
تنمية الموارد
المالية

الوسائل
التواصل.
المخاطبات.
االعالنات.
الزيارات.
التسويس.

الزمن

المستفيدين

مؤشر األداء

المشرف

نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــة ت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ـ ــة
كل هدل تسب
أكـثـر مـن 4000
اإليـرادات مـن مـوارد
التســلســل في كل
المدير التنفيذي
مس ــتفيد من برامج
ذاتـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـي ــزانـ ـيـ ـ ــة
رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الجمعية.
التشغيلية.
2020م.

إيضاحات
-

تحقيق االستقرار المالي
البرامج

()25
 -1السعي لتوفير مشروعات استثمارية للجمعية.
لجنة األوقال
 -2السعي إليجاد وقف للجمعية.
واالستثمار

الوسائل

 -1إعالنـ ــات في
وس ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ــل
االجتماعي.
-2االسـ ـ ــتفادة من
الـمــراكــز الــوقـفـيـ ـ ــة
المتخووة.

الزمن

المستفيدين

مؤشر األداء

المشرف

نس ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــة إجـمـ ـ ــالــي
الـ ـ ــدخـ ـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــدد
الهدل الخامس
رئـيـس الـلـجـنـ ـ ــة
جميع منسـ ـ ـ ـ ــوبي
الـموـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـف إلـى
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـربـ ـ ـ ــع
أ /فهد الحربي
الجمعية
إجمـالي الـدخـل غير
األخير.
المحدد.

إيضاحات

-
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