
نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

.متابعة تطبيق جائزة أفضل إدارة في تطبيق الخطة أحمد الجبرالتخطيط

أحمد الجبرالتخطيط
متابعة تطبيق جائزة أفضل موظف في متابعة الخطة وفق 

.الضوابط   

وضع مكافأة لمنسقي اإلدارات في الخطة التشغيليةأحمد الجبرالتخطيط

برنامج رخصة المعلم

برنامج كفايات منسوبي الجمعية التطوير والتدريب10زيادة  البرامج المتميزة إلى 2

3
زيادة عدد برامج رعاية الطالب فكرياً 

10
غرس قيمة اإلنتماء التطوير والتدريب

4
زيادة عدد برامج رعاية الطالب 

10سلوكياً 
 التطوير والتدريب

تقديم دورتين متخصصتين للطالب في القرآن وعلومه

الدويشالقياس
مقارنة الحفظة إلى عدد الطالب ومقارنتها بالجمعيات 

المماثلة وتزويد اإلدارات المعنية بالتقارير

الدويشالقياس
مقارنة أعداد الحفظة في كافة اإلدارات التعليميةوتزويد 

اإلدارات المعنية بالتقارير

تنفيذ دورات التجويد

الدويشالقياس
متابعة تفعيل الحلقات للتسجيل اليومي في برنامج راصد 

وتزويد اإلدارات المعنية بالتقارير

استقطاب مدربين متطوعين في القرآن وعلومه

8

 

زيادة عدد المتقاعدين العاملين  في 

1برامج الجمعية إلى 
تقديم أحد المتقاعدين دورة عن طرق التدريس للمعلمين التطوير والتدريب

9
رفع نسبة اللوائح التفصيلية المعتمدة 

%60إلى 
أحمد الجبرالتخطيط التطوير والتدريب

تشكيل فريق لبناء اللوائح التفصيلية  لإلدارات والمجمعات 

للتؤمة مع الخطة االسترايجية الثالثة

الدويشالقياس
متابعة تقارير الغياب اليومي للدارسين وتزويد اإلدارات 

المعنية بالتقارير

الدويشالقياس
متابعة نسبة االجتياز في برنامج االرتقاء وتزويد اإلدارات 

المعنية بالتقارير

  تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية  للخطة القادمةأحمد الجبرالتخطيط

أحمد الجبرالتخطيط
 عرض ضم إدارة المجمعات والدور النسائية والبرامج 

تحت مسمى واحد على مجلس إدارة الجمعية

تطبيق استبانات تقييم لكل دورة

برنامج رخصة المعلم

برنامج كفايات المعلم

إعداد معايير الجودة في التدريب

الدويشالقياس
متابعة البيانات اإلجمالية لإلدارات التعليمية في برنامج 

راصد

ترشيح دورة إدارية للعاملين  في الجمعية

13
زيادة عدد المستشارين         

5المتخصصين المستقطبين إلى  
االستفادة من مستشار في التدريب التطوير والتدريب

14
زيادة عدد الكفاءات المستقطبة        

4إلى  
البحث عن متخصص في الجودةأحمد الجبرالتخطيط التطوير والتدريب

15
رفع نسبة اعتماد برنامج          

%65االرتقاء كمعيار للتقييم إلى  
ربط اختبار مرتقى المائدة باجتياز دورات أساسيات التجويد التطوير والتدريب

وضع الخطة التشغيلية على الشبكة الخاصة بالجمعيةأحمد الجبرالتخطيط

دراسة وضع الخطة التشغيلية على الدربوكسأحمد الجبرالتخطيط

التنسيق مع قسم التقنية لربط التدريب في برنامج الجمعية

التدريب على برنامج الجمعية

الدويشالقياس
متابعة البيانات التفصيلية لجميع الحلقات ببرنامج راصد 

وتزويد اإلدارات المعنية بالتقارير

زيارة مركز تدريبي متخصص

17
زيادة عدد شراكات التعاون مع 

2الجهات ذات االختصاص إلى 
 التطوير والتدريب

وضع نماذج إلدارة التطويروالتدريبأحمد الجبرالتخطيط

تطوير البيئة التدريبية

بناء خطة بديلة للخطة التشغيليةأحمد الجبرالتخطيط

أحمد الجبرالتخطيط
متابعة اإلدارات في إعداد الخطة اإلستراتيجية للخطة 

القادمة

.متابعة اإلدارات  كل ربع سنة في تطبيق الخطة التشغيلية  أحمد الجبرالتخطيط

قياس رضى المستفيدين من قيم الجمعيةالدويشالقياس

متابعة اإلدارات في تنفيذ كل مبادرةأحمد الجبرالتخطيط

وضع نموذج للتحقق من نسب التنفيذأحمد الجبرالتخطيط

أحمد الجبرالتخطيط
عقد لقاء لشرح آلية وضع المبادرات ونسب التنفيذ للخطة 

التشغيلية

إعداد خطة فصلية للتدريب

العمل على مشروع كفايات المعلم للقرآن الكريم

قياس أثر الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب 

.للمعلمين

21

 

رفع مستوى تطوير  الكادر التعليمي 

%75في الحلقات إلى 
من المعلمين في برنامج الكفايات (%30)استهداف نسبة  التطوير والتدريب

الشواهدالشواهدالشواهد

 هـ1441 / 12 / 30 حتى  1441 / 1 / 1  خالل الفترة  1441الخطة التشغيلية إلدارة التطوير والتدريب للعام المالي 

الفتــــــــــــــــرة الرابعةالفتـــــــــــــرة الثالثةالفتـــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــــــةالفتـــــــــــــرة األولــــــــــــــى

مسؤول التنفيذ القسم الهدفرقم

 التطوير والتدريب1

االحتياج 

المالي  

المعتمد
الشواهد

6

5

نسبة تبني الجمعية لمعايير الجودة 

%60بكافة قطاعاتها  

زيادة عدد المستقطبين عن طريق 

15التطوع 

12

11

 زيادة عدد البرامج المتخصصة  

4المقدمة  للحفظة إلى 

مستوى تطوير الهيكلة اإلدارية  

%60للجمعية 

10

التطوير والتدريب

المبادرات والبرامج

التطوير والتدريب

اإلدارة

رفع نسبة البرامج التي لها حوافز إلى 

50%

 التطوير والتدريب

رفع نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة  

%70إلى 
 التطوير والتدريب

 التطوير والتدريب

 التطوير والتدريب

رفع مستوى  نشر ثقافة التخطيط 

%85على جميع المستويات إلى 
19

18
رفع مستوى تطوير اإلجراءات 

%75والخدمات  المساندة إلى 

التطوير والتدريب

رفع نسبة بناء خطة تدريبية وتعليمية 

وفق المتطلبات األساسية لمعلم 

%50القرآن إلى 

16

20

 التطوير والتدريب

 التطوير والتدريب

 رفع نسبة شمولية التقنية لجميع 

%75إدارات واقسام الجمعية إلى 



نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ

نسبة 

تنفيذ 

الربع

التنفيذ الشواهدالشواهدالشواهد

الفتــــــــــــــــرة الرابعةالفتـــــــــــــرة الثالثةالفتـــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــــــةالفتـــــــــــــرة األولــــــــــــــى

مسؤول التنفيذ القسم الهدفرقم

االحتياج 

المالي  

المعتمد
الشواهد

المبادرات والبرامج اإلدارة

22
رفع مستوى تأهيل المشرفين     

%60ببرامج نوعية إلى 
التطوير والتدريب

من المشرفين التعليميين في  (%50)استهداف نسبة 

برنامج الكفايات

إقامة دورة تدريبية لتقييم األداء الوظيفي للعاملين

من المشرفين اإلداريين في  (%50)استهداف نسبة 

برنامج الكفايات

من الموظفين في برنامج الكفايات (%50)استهداف نسبة 

رفع مستوى العاملين في الدورات عن بعد

24
زيادة عدد البرامج وقطاعات الجمعية 

1التي تمت رعايتها إلى 
إعداد تقرير للتدريب التطوير والتدريب

رفع مستوى تطوير أداء العاملين في 

%50الجمعية إلى 
23 التطوير والتدريب


