
نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ
نسبة 

تنفيذ الربع
التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

الحميديالمسابقات
 من وسائل التواصل من 4اإلعالن في 

.أجل نشر المنافسات القرآنية 

الحميديالمسابقات
تطوير برنامج وتحديث البيانات عبر 

.النظام اإللكتروني لجائزة الفهد

الحميديالمسابقات
إدخال جميع بيانات المشاركين  في 

.جائزة الفهد في البرنامج اإللكتروني 

الحميديالمسابقات
 تكريم الفائزين بجائزة الفهد في 

.التصفيات األولية داخل كل  مجمع ودار

الحميديالمسابقات
 تصميم تعريف بمسابقة  الفهد وتوصيله 

.للمستفيدين 

الحميديالمسابقات
متابعة رفع تقرير عن التصفيات الداخلية 

. في المجمعات من المدير والمشرف

الفحامالمسابقات
 تطوير برنامج متقن لتهيئة الطالب 

للمسابقات الخارجية

الفحامالمسابقات
إقامة عشر دورات مكثفة لإلعداد 

للمسابقات الخارجية للمتأهلين

الفحامالمسابقات
تكريم المشاركين والمشاركات والعاملين 

والعامالت في المسابقات الخارجية

المشاريالبرامج
متابعة تطبيق الئحة لحلقات تنافس داخل 

المجمعات القرآنية

المشاريالبرامج
إعداد منهجية حفظ جديدة لحلقات تنافس 

(المرحلة الثانية  )

زيادة عدد الفئات المستفيدة 

 فئة12من جائزة الفهد 
الحميديالمسابقات

دراسة إقامة فرع للوافدين في جائزة 

.الفهد 

الذويخواحة القرآن
افتتاح مبنى لواحة القرآن بنين بنات في 

حي الفالح

الرميحتبيان
افتتاح مسار تبيان للفئة العمرية أربع 

سنوات

الرياحين بنين 

بنات
الطوالة

افتتاح مبنى للرياحين بنين بنات في حي 

الفالح

فتح أربعة فصول لبرنامج الرياحين بنينمدير الرياحينالرياحين بنين

فتح ستة فصول لبرنامج الرياحين بناتمديرة الرياحينالرياحين بنات

النصارالبرامج
 )فتح ثالث حلقات في برنامج تنافس 

(منح 

المشاريالبرامج
افتتاح حلقات تنافس في المجمعات 

القرآنية

مشرفة برامجالبرامج بنات
دعوة أمهات الطالبات المتميزات 

.لحضور حفل البرامج المتميزة 

كاتب+مدير السعي الفتتاح مجمع لطالب تنافس منحالنصارالبرامج

السمحانالبرامج
إقامة برنامج رتل  الموسمي في ثالث 

.فترات 

واحة القرآن 

بنات
مديرة واحة القرآن

إقامة األسبوع التمهيدي للمدرسة واحة 

القرآن بنات

واحة القرآن 

بنين
مدير واحة القرآن

إقامة األسبوع التمهيدي للمدرسة واحة 

القرآن بنين

المشاريالبرامج
 أيام للهمة لحلقات تنافس داخل 6إقامة 

المجمعات

السمحانالبرامج
 ايام للهمة لبرنامج تنافس 3إقامة 

(موظفين)

النصارالبرامج
 ) أيام للهمة لبرنامج تنافس 4إقامة 

(منح 

دورة صيفية للرياحين بنينمدير الرياحينالرياحين بنين

دورة رمضانية للرياحيين بنينمدير الرياحينالرياحين بنين

عقد أربعة أيام يوم همة للرياحيين بنينمدير الرياحينالرياحين بنين

دورة رمضانية للرياحيين بناتمديرة الرياحينالرياحين بنات

دورة صيفية للرياحين بناتمديرة الرياحينالرياحين بنات

عقد أربعة أيام يوم همة للرياحين بناتمديرة الرياحينالرياحين بنات

(بنين  ) أيام مراجعة للرياحين 8عقد مدير الرياحينالرياحين بنين

(بنات  ) أيام مراجعة للرياحين 4عقد مديرة الرياحينالرياحين بنين

مدير الرياحينالرياحين بنين
تخصيص يوم األحد لمراجعة المرتقى 

لطالب الرياحين

الفحام+الحميديالمسابقات
حث الطالب للمشاركة في المسابقات 

.الخارجية ذات الجوائز القيمة

واحة القرآن 

بنين
توزيع جوائز أسبوعية للمتميزينمدير واحة القرآن

4

عدد المستفيدين من البرامج 

النوعية  القرآنية المستمرة 

  طالب 1594المكثفة إلى  

وطالبة

البرامج

5

1

زيادة عدد المستفيدين من 

المنافسات القرآنية إلى 

 طالب وطالبة1078

البرامج

الشواهدالشواهد

الفتـــــــــــــرة الثالثة 

/ االحتياج البشري 

التنظيمي
االحتياج المالي المعتمد

الفتـــــــــــــرة األولــــــــــــــى

 هـ1441 / 12 / 30 حتى  1441 /1 / 1  هـ   خالل الفترة 1441الخطة التشغيلية إلداراة البرامج للعام المالي 

اإلدارةالهدفرقم
الوحدة 

التنفيذية
الشواهد

االحتياج المالي شامل 

لجميع تكاليف اإلدارة
المبادرات والبرامج

الفتــــــــــــــــرة الرابعة الفتـــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــــــة

الشواهد

2

زيادة نسبة االجتياز في 

برنامج االرتقاء إلى إجمالي 

%135عدد الدارسين 

 رفع نسبة البرامج التي لها 

%100حوافز إلى 
البرامج

مسؤول التنفيذ

البرامج



واحة القرآن 

بنين
مدير واحة القرآن

تكريم الطالب نهاية الفصل األول واحة 

القرآن بنين

واحة القرآن 

بنات
مديرة واحة القرآن

تكريم الطالبات نهاية الفصل األول  واحة 

القرآن بنات

واحة القرآن 

بنات
مديرة واحة القرآن

وضع خمسة حوافز تشجيعية للطالبات 

والمعلمات في واحة القرآن بنات

الثنيانالبرامج
استقطاب المعلمين المتميزين للتدريس 

.في الحلق والبرامج

استكمال وتطوير الئحة البرامج القصيرةالثنيانالبرامج

المقحمالبرامج
استمرار الدراسة و زيادة المستفيدين 

%10من برنامج علمني  

المقحمالبرامج
استمرار الدراسة و زيادة المستفيدين 

%10من برنامج علمني الرمضاني  

الثنيانالبرامج
استغالل فترات اإلجازة لعمل المتعاقدين 

.في البرامج القصيرة 

الثنيانالبرامج
اإلعالن المبكر والجاذب للبرامج 

.القصيرة 

انتاج ثالث فديوهات قصيرة لثالثة 

برامج قصيرة

مدير تنافسالبرامج
اختبارات دورية لطالب حلقات  (4)عقد 

تنافس المجمعات
محكمين

الفحامالمسابقات
إيفاد المتميزين للدورات إلى المدينة 

ومكة والرياض

الفحامالمسابقات
استضافة مقرئ أو فائز في المسابقات 

لالستفادة من خبرتهم

النصار+الحمدالبرامج
لطالب  (شفاء الصدور  )إقامة برنامج 

المنح الفصل األول والثاني

الحمدالبرامج
تفعيل لبرنامج شفاء الصدور ليكون 

.سنوياً 

إعاشة يومية لطالب الرياحينمدير الرياحينالرياحين بنين

إعاشة يومية لطالبات الرياحينمديرة الرياحينالرياحين بنات

عقد اختبارات دورية لطالب الرياحيينمدير الرياحينالرياحين بنين

عقد اختبارات دورية لطالبات الرياحيينمديرة الرياحينالرياحين بنات

(منح  )التكريم النهائي لبرنامج تنافس النصارتنافس منح

واحة القرآن 

بنين
التكريم الختامي لواحة القرآن بنينمدير واحة القرآن

واحة القرآن 

بنات
التكريم الختامي لواحة القرآن بناتمديرة واحة القرآن

الحميديالمسابقات
التتنسيق مع مجلة ضياء إلبراز أعمال 

الفائزين باإلدارة المتميزة والمعلم المتميز

واحة القرآن 

بنات
مديرة واحة القرآن

توفير متطلبات ثمان فعاليات تعليمية في 

واحة القرآن بنات

حوافز يومية وأسبوعية لطالب الرياحينمدير الرياحينالرياحين بنين

مديرة الرياحينالرياحين بنات
حوافز يومية وأسبوعية لطالبات 

الرياحين

النصارتنافس منح
وضع حوافز أسبوعية لبرنامج تنافس 

المنح

واحة القرآن 

بنين
إقامة يومين مفتوحين خالل الفصلينمدير واحة القرآن

دراسة سبب تسرب الدارسين في البرامجمشرفو البرامجالبرامج

مديرو البرامجالبرامج
تكريم الطالب الذين لم يتغيبوا خالل 

الفصل الدراسي

الزنيديالبرامج
 )إدراج بند بمسابقة اإلدارة المتميزة 

(معالجة أسباب التسرب 

العبداللطيفالبرامج
التواصل مع العالقات عند إعداد و تنفيذ 

.كل برنامج 

الثنيانالبرامج
 تقارير إعالمية للبرامج ورفعها 3إعداد 

للعالقات

11
زيادة عدد برامج رعاية 

7الطالب فكريا  

وضع لوحات عن تعزيز االنتماء في 

مقرات البرامج

اتنسيق مع كلية األسنان لتوعية طالب 

وطالبات الواحة

واحة القرآن 

بنين
مدير واحة القرآن

إقامة أسبوع التمر والحليب في المدرسة 

واحة القرآن في العام

واحة القرآن 

بنين
مدير واحة القرآن

إقامة أسبوع الفاكهة في المدرسة واحة 

القرآن في العام

واحة القرآن 

بنات
مديرة واحة القرآن

 فعالية تثقيفية سلوكية في 12تنظيم 

واحة القرآن بنات

واحة القرآن 

بنات
مديرة واحة القرآن

تنفيذ خمسة برامج توعوية في المدرسة 

واحة القرآن بنات

العبداللطيفالقيم
استثمار مطبوعات الجمعية لنشر  القيمة 

.المستهدفة 

تشكيل فريق عمل إلعداد المنهج التدبريالعبداللطيفالقيم

+  التدريب 

القيم
"وقفات مع آيات"طرح برنامج إثرائيالعبداللطيف

العبداللطيفالقيم
إقامة مسابقة عن القيم التدبرية بين 

المجمعات

العبداللطيفالقيم
تعزيز القيم التدبرية لدى طالب البرامج 

(الرياحين + واحة القرآن  )

إقامة برنامج تدبر آيةالعبداللطيفالقيم

العبداللطيفالقيم
توزيع استبانة قبلية وبعدية عن القيمة 

.المستهدفة 

الثنيانالبرامج
منح األولوية في التدريس في البرامج 

.للحفظة 

المقحمالبرامج
افتتاح موقع جديد لزيادة استيعاب 

( دارس200برنامج علمني إلى 
معلمين

13
عدد برامج القيم القرآنية 

المعززة للدارسين
البرامج

البرامج370زيادة عدد الحافظين إلى 14

12
زيادة عدد برامج رعاية 

10الطالب سلوكياً 
البرامج

9
 تخفيض نسبة تسرب 

%3الدارسين إلى 
البرامج

10

رفع نسبة البرامج المتميزة 

المبرزة في الجمعية إلى 

70%

البرامج

8

عدد الطالب المستفيدين من 

برامج الجمعية في البرامج 

المنافسة

البرامج

7
المحافظة على البرامج 

25المتميزة إلى  
البرامج

5

6

 زيادة عدد الدارسين في 

 2400البرامج القصيرة إلى  

دارس

 رفع نسبة البرامج التي لها 

%100حوافز إلى 
البرامج



15

زيادة عدد البرامج 

المتخصصة المقدمة  للحفظة 

4إلى 

في ثالث فترات (تعاهد )تنظيم برنامج النصارالبرامجالبرامج

السمحانالبرامج
إقامة حلقة مكثفة في التجويد للخريجين 

لتنافس الموظفين

الطوالة+النصارالبرامج

 )التنسيق مع التدريب إلقامة دورتي 

 (التحفة والجزريةوأساسيات التجويد 

التنافس منح - الرياحين )لطالب البرامج 

)

الخمشيالبرامج
البحث عن متطوعين ومخاطبتهم للعمل 

في إدارة البرامج بالتنسيق مع وحدة 

الفحامالمسابقات
 من المتطوعين للمسابقات 5زيادة عدد 

.القرآنية 

18
زياد عدد المتقاعدين العاملين 

5في برامج الجمعية إلى 
الخمشيالبرامجالبرامج

البحث عن متقاعدين ومخاطبتهم للعمل 

في إدارة البرامج بالتنسيق مع وحدة 

المتطوعين

واحة القرآن 

بنات- بنين
الخمشي

متابعة تطبيق الالئحة التنظيمية 

بنات- بالمدرسة واحة القرآن بنين 

الثنيانالبرامج
 من البرامج التعليمية بالتنسيق 3تقويم 

مع وحدة القياس والتقويم

20

زيادة عدد المستشارين 

المتخصصين المستقطبين إلى 

5

الخمشيالبرامجالبرامج

البحث عن مستشارين ومخاطبتهم للعمل 

في إدارة البرامج بالتنسيق مع إدارة 

التطوير ووحدة المتطوعين

21
زيادة عدد الكفاءات 

20المستقطبة إلى 
الخمشيالمسابقاتالبرامج

 من الكفاءات المستقطبة  3اختيار عدد 

.للمسابقات القرآنية 

22
نسبة اعتماد برنامج االرتقاء 

%70كمعيار للتقييم إلى 
الثنيانالبرامجالبرامج

اعتماد نتائج المرتقيات في المفاضلة 

.للتدريس في البرامج 

الحميديالمسابقات
.  تحويل ملف اإلدارة المتميزة الكترونيًا

(المرحلة الثانية  )

الحميديالمسابقات
تحديث جميع مايخص جائزة الفهد في 

.موقع الجمعية اإللكتروني 

.تطوير ملف المعلم المتميز الكتروني الحميديالمسابقات

الزنيديالمسابقات
تصميم تطبيق بالجوال لمسابقات 

(المرحلة الثانية  )الجمعية 

واحة القرآن 

بنات-بنين 
الخمشي

تطوير طريقة التسجيل االلكتروني 

بالمدرسة واحة القرآن بنين وبنات 

24

زيادة عدد شراكات التعاون 

مع الجهات ذات االختصاص 

5إلى 

الخمشيالبرامجالبرامج

البحث عن شراكات ومخاطبتهم للتعاون 

مع إدارة البرامج بالتسيق مع قسم تنمية 

الموارد

25

رفع مستوى تطوير 

اإلجراءات والخدمات  

%70المساندة إلى 

الفحامالمسابقاتالبرامج
التنسيق والحجز لنقل المشاركين في 

.المسابقات الخارجية 

26

زبادة مستوى تهيئة المباني 

التعليمية بما يناسب الفئات 

%90المستهدفة إلى 

الخمشيالبرامجالبرامج

التنسيق مع اإلدارة المالية لتهيئة الصالة 

الرياضية لواحة القرآن  والرياحين بما 

.يتناسب مع الفئات العمرية  

الفحام+الحميديالمسابقات
جدولة األعمال والمهام في قسم 

.المسابقات 

.وضع خطة تشغيلية لبرنامجين نوعيين الثنيانالبرامج

الثنيانالبرامج
جدولة األعمال والمهام في قسم البرامج 

.التعليمية

واحة القرآن 

بنات-بنين 
مدير واحة القرآن

تجهيز تقويم دراسي خاص بالمدرسة 

بنات-واحة القرآن بنين 

واحة القرآن 

بنات- بنين
مدير واحة القرآن

ة المدرسة واحة /وضع خطة زمنية مدير

زيارات المعلمين  والمعلمات  )القرآن

،توزيع البرامج على األسابيع ، تظيم 

(..االجتماعات 

الثنيانالبرامج
متابعة طباعة منهجيات البرامج 

ومناهج واحة  (الرياحين  )التعليمية 

واحة القرآن 

بنات- بنين
ة واحة القرآن/مدير

تطبيق منهج السلوك للمدرسة واحة 

القرآن بنات

29

رفع نسبة بناء خطة تدريبية 

وتعليمية وفق المتطلبات 

األساسية لمعلم القرآن إلى 

70%

الخمشيالمسابقاتالبرامج
البحث عن دراستين علميتين حول 

.كفايات معلم القرآن 

الطوالةالرياحين بنين
التنسيق مع التدريب لرفع مستوى أداء 

المعلمين في الرياحيين

الطوالةالرياحين بنات
التنسيق مع التدريب لرفع مستوى أداء 

المعلمات في الرياحيين

الخمشيواحة القرآن
التنسيق مع التدريب لتدريب معلمي 

ومعلمات واحة القرآن على مناهج تبيان

الرميحالبرامج
التنسيق مع التدريب لتدريب مجموعة 

معلمين على مناهج تبيان

السعي إلقامة برنامج مناهج تبيانالرميحالبرامج

النصار+ مدير الرياحين البرامج
التكريم الشهري للمعلم المتميز في 

(منح  )برنامجي الرياحين والتنافس 

واحة القرآن 

التدريب+ 
الخمشي

إقامة برنامج تدريبي لجميع معلمي 

- بنين  )ومعلمات المدرسة واحة القرآن 

واحة القرآن 

بنين
مدير واحة القرآن

تكريم المعلم المتميز نهاية كل شهر 

بالمدرسة واحة القرآن

31

زيادة مستوى تأهيل 

المشرفين ببرامج نوعية إلى 

70%

الثنيانالبرامجالبرامج
تأهيل مشرفي البرامج وإدارييهم 

ومعلميهم بالتنسيق مع التدريب

الثنيانالبرامج
إقامة ورشة عمل من إدارات وأقسام 

الجمعية لتطوير البرامج

استبانة قياس رضا المستفيدالثنيانالبرامج

الرميحواحة القرآن
زيارة أحد البرامج المتميزة خارج 

المحافظة

30

زيادة مستوى تطوير  الكادر 

التعليمي في البرامج إلى 

80%

البرامج

32
رفع مستوى تطوير البرامج 

%65التعليمية الى 
البرامج

23

رفع نسبة شمولية التقنية 

لجميع إدارات واقسام 

%75الجمعية  إلى 

البرامج

البرامج

28
زيادة نسبة تطوير الخطط 

%70الدراسية  إلى 
البرامج

27

رفع مستوى  نشر ثقافة 

التخطيط على جميع 

%80المستويات  إلى 

17
زيادة عدد  المستقطبين عن 

15طريق التطوع إلى 
البرامج

19

نسبة تبني الجمعية لمعايير 

الجودة بكافة قطاعاتها إلى 

60%

البرامج

البرامج
زيادة عدد البرامج المقدمة 

1للحفاظ الخريجين إلى 
16



.إعداد تقارير لجميع البرامج الثنيانالبرامج

الثنيانالبرامج
التنسيق مع قسم تنمية الموارد لدعم 

البرامج

الثنيانالبرامج
االستفادة من استبانات أولياء األمور 

لتقييم الحوافز

الثنيانالبرامج
مقارنة الحوافز المقدمة للبرامج بحوافز 

برامج الجمعيات المماثلة

34
رفع مستوى تقويم الحوافز 

%60المالية للبرامج إلى 
البرامج

33
زيادة عدد البرامج التي تمت 

10رعايتها إلى 
البرامج


