
جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

338:  برقم 

جلمعية الرب اخلريية بطلعة التمياط التشغيلية اخلطة 

م2020لعام 



المقدمة 

.به أمجعني احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عى أسرف االنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى أله وصح
روراي وهاما لكل إن جناح أي عمل يعتمد على جناح االنسان املسئول عنه ، ومدى كفائتة وقدرته على التخطيط ض

جماالت احلياة ، وهو أكثر أمهية يف اجملال الدعوي 
يذها واختيار إن التخطيط عملية أو نشاط مستمر ودائم التجديد ، يتضمن عملية وضع االهداف وحتديدها وتنف

.وسائل وطرق العمل ومتابعته وتطويره 
لعة التمياط على تطوير ويعد التخطيط طابع العصر احلديث ، ومن هذا املنطلق حرص العاملون جبمعية الرب اخلريية بط

ة من رؤية وحتسني أداء منظومة عمل اجلمعية بكافة مكوانهتا وعناصرها من خالل رسم خطة متكاملة منطقي
.مستقبلية طموحة ن ومسايرة للتغريات املتسارعة يف عاملنا احلديث 

وهذا حيتم أن تكون ولكي يتم تطوير العمل اخلريي جيب أن ننظر اىل الواقع الذي نعيشه ، وظروفه وموارده املالية ،
.اخلطة انبعة من داخل اجلمعية 

فق وهو اهلادي اىل نسأل هللا عز وجل أن يكون ما عملناه انفعا ومفيدا ، ومسامها يف تطوير عمل اجلمعية ، وهللا املو 
.سواء السبيل 

 (2)



نقاط الضعفنقاط القوة

.وجود كادر مؤهل للعمل الخيري -

.وجود موظفين للجمعية متفرغين للعمل الخيري -

.عالقة الجمعية قوية مع المؤسسات المانحة -

.وجود أصول ثابتة خاصة بالجمعية -

.وجود قنوات للتواصل االجتماعي مع المجتمع والمستفيدين -

.وجود شبكة داخلية للجمعية -

.مواكبة الجمعية للتقنية الحديثة -

.موقع الجمعية قريب من المستفيدين -

.مركزية في ادارة الجمعية  الال-

.توجه الجمعية إلنشاء مشاريع استثمارية و أوقاف -

.تميز الجمعية بالمشاريع النوعية -

.ضعف إمكانيات المبنى الموجود -

.قلة الدعم المادي -

.قلة وجود مصادر ثابتة للدعم -

.قلة الموظفين المتفرغين للعمل بالجمعية -

التهديدات الفرص 

.تعاون جميع الجهات الحكومية مع الجمعية -

.ثقة المجتمع والمستفيدين بالجمعية -

.تعاون المؤسسات والداعمين و المتطوعين مع الجمعية -

.بعد الجمعية عن فرع الوزارة بالمنطقة -

.قلة التجار الداعمة للمشاريع في المحافظة -

.قلة الدعم المادي -

.زيادة حاجة المستفيدين وقلة الموارد المالية -
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الرؤية 

....مستقبل مملوء ابألمل والرايدة يف العمل اخلريي 
.يتحقق من خالله اجيابية تساهم يف بناء الفرد وتنمية اجملتمع  يف املنطقة 
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الرسالة 

وكوادر مؤهلة ... بأمانه وامتياز

من خالل مشاريع ابداعية بأساليب حديثة ...... نعمل علي تأهيل المستفيد
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أهداف الجمعية
تنمية التكافل االجتماعي    (  2)تنمية اجملتمع( 1)

كفالة ورعاية األيتام ( 4)سد حاجة الفقراء                            ( 3)
. حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع احمللي ( 6)رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ( 5)
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برامج الجمعية

االعانات الطارئة

سداد ايجار الغير قادرين

توزيع المواد الغذائية

مشروع مهنتي

استقبال وتوزيع زكاة الفطر

توزيع المياه المحاله

مشروع ِغين

كفالة ورعاية االيتام

توزيع لحوم الهدي واألضاحي

توزيع نقدي للزكاة

ترميم المنازل والمساجد

توزيع الحقائب والزى المدرسي
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صدقة الصيف والشتاءالمؤهل الجامعيدورات التدريب الحرفية للفتيات

مشروع اسعاد للمقبلين على الزواج (تأهيل االسر للعمل ) اليد العليا تدريب الموظفين 



التوزيع النقدي للزكاة–1

الهدف 

التفصيلي
المتطلباتفة الفئة المستهد

وقت 

ذالتنفي

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق التأكد
مساندرئيسي

توزيع النقدي

للزكاة

ين جميع المستفيد

من خدمات 

الجمعية من عجزة 

، ارامل ، مطلقات 

، أيتام ، معدومي 

الدخل

وضع حد الستفادة كل أسرة عن-

اجةطريق تقسيم الفئات حسب الح

أعداد كشوف التوزيع-

لى التوزيع النقدي أو بشيكات ع-

األسر الفقيرة

د قبيل عي

الفطر 

وقبيل 

عيد 

االضحى 

المدير التنفيذي -1

للجمعية 

الباحث االجتماعي–2

محاسب الجمعية –3

أمين الصندوق–4

موظف الحاسب 

االلي 

كشوف التوزيع -

التقرير النهائي -

التوثيق بالصور -
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ترميم المنازل والمساجد–2

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

يذالتنف

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

ترميم المنازل 

والمساجد

منازل -

تي المستفيدين ال

متحتاج الى ترمي

المساجد التي -

م تحتاج الى ترمي

أو تجهيزات 

استقبال طلبات الترميم من --

المستفيدين  خالل العام

بحث حالة المنزل أو المسجد من قبل -

لجنة الترميم والمكونة من موظفين 

بالجمعية ومهندس من البلدية 

أعداد كشوف بمتطلبات الترميم لكل -

حالة

عمل مناقصة بين مؤسسات المقاوالت-

لتنفيذ الترميم 

اختيار المؤسسة المناسبة لتنفيذ-

الترميم

صرف دفعة من مبلغ الترميم -

البدء في ترميم المنازل -

م عند االنتهاء تتم مراجعة أعمال الترمي-

أتماممن قبل لجنة الترميم والتأكد من 

الالزم وفقا لما هو محدد

أعداد التقارير النهائية-

صرف الدفعة النهائية للترميم-

خالل 

العام 

المدير التنفيذي -

للجمعية 

الباحث االجتماعي –

الباحث الميداني–

أمين الصندوق-

موظف الحاسب -

االلي 

مهندس من -

البلدية

كشوف الترميم-

تقارير مهندس -

البلدية

محاضر تسليم -

المبالغ 

بل التوثيق بالصور ق-

م وبعد وأثناء الترمي

التقارير النهائية -
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توزيع الحقائب والزى المدرسي–3

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

ب توزيع الحقائ

والزى 

المدرسي

طالب وطالبات -

المدارس 

االبتدائية 

والمتوسطة 

والثانوية من 

دين ابناء المستفي

بالجمعية  

معية حصر أبناء المستفيدين بالج-

من خالل التعاون مع مدارس طلعة 

التمياط لمعرفة أعمارهم ومراحلهم 

الدراسية وجنسهم 

أعداد كشوف بالطلبة والطالبات -

موضح بها العمر ومرحلة الدراسة 

والجنس  

الشناطالتعاقد مع مكتبات بيع -

المدرسية أو عن طريق التبرع من 

المؤسسات 

التعاقد مع محالت بيع الزى -

المدرسي أو التبرع من المحالت 

صرف الحقائب والزى المدرسي -

لكل طال وطالبة 

قبيل 

الدراسة في

الفصل 

الدراسي 

االول 

والفصل 

الدراسي 

الثاني  

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

الباحث الميداني–

أمين الصندوق-

موظف الحاسب -

االلي 

المدارس مسؤلي-

كشوف الطالب -

عقود الشراء من -

المكتبات و المحالت

محاضر تسليم -

المبالغ 

كشوف التوزيع -

وموقعة باالستالم 

التقارير النهائية -
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توزيع لحوم الهدي واألضاحي–4

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤل التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

توزيع لحوم 

الهدي 

واألضاحي

دين جميع المستفي

من خدمات 

الجمعية من 

عجزة ، ارامل ، 

مطلقات ، أيتام ،

معدومي الدخل

احصاء االسر المستفيدة من -

خدمات الجمعية 

اعداد كشوف التوزيع -

جرد وحصر الكميات الواردة-

وضع حد الستفادة كل اسرة -

توزيع اللحوم -

بعد عيد 

االضحى 

المبارك

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

أمين المستودع–

المحاسب-

موظف الحاسب -

االلي 

كشوف التوزيع-

سندات االستالم -

التوثيق بالصور-
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دورات التدريب الحرفية للفتيات–5

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

دورات 

فن الخياطة-

فن التغليف-

فن المكياج-

فن الطهي -

بنات 

المستفيدين

من الجمعية 

ب احصاء الفتيات المتقدمات للتدري-

ب تقسيم الفتيات الى مجموعات حس-

الفن المطلوب 

التعاقد مع مدربات للتدريب-

ب توفير االحتياجات الالزمة للتدري-

البدء في التدريب-

اتمام التدريب وإعداد التقارير -

النهائية 

بداية كل 

عام 

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

موظف الحاسب -

االلي

المحاسب-

مشرفات الدورات-

مدربات الفتيات-

كشوف الفتيات -

المتقدمات 

شهادات اجتياز -

الدورات 

التوثيق بالصور-

التقارير النهائية-
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(بطاقات البركة ) كفالة االيتام –6

ليالهدف التفصي
الفئة 

المستهدفة
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

كفالة االيتام

عن طريق 

(بطاقات البركة ) 

االيتام 

احصاء اعداد االيتام بالجمعية -

اصدار بطاقات البركة-

وضع حد الستفادة كل يتيم وهي-

لاير شهريا 200

من كل 25تغذية البطاقات يوم -

شهر

مة اصدار التقارير للمؤسسة الداع-

(مؤسسة االميرة العنود الخيرية ) 

طوال العام 

وتغذية 

بطاقات 

البركة يوم 

من كل 25

شهر

المدير التنفيذي-

للجمعية 

مشرف لجنة –

االيتام

المحاسب-

الباحث االجتماعي

بطاقات البركة-

كشوف الصرف -

التوثيق بالصور-

التقارير النهائية-
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مشروع غني–7

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

رفع المستوي

االقتصادي 

قرض ) لألسر 

حسن لمشروع 

( منتج 

جميع 

)المستفدين

أرامل ، 

مطلقات ، 

ممن ( أيتام 

يرغبون في 

عمل مشروع 

صغير 

احصاء المتقدمين بطلب مشروعات-

دراسة  جدوي جميع المشروعات -

المقدمة 

التقارير النهائية  -

على مدار 

العام

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

موظف الحاسب -

االلي

كشوف المتقدمين-

للمشروعات

التوثيق بالصور -

التقارير النهائية-
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استقبال وتوزيع زكاة الفطر–8

الهدف 

التفصيلي
المتطلباتفة الفئة المستهد

وقت 

ذالتنفي

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق التأكد
مساندرئيسي

استقبال زكاة-

الفطر

توزيع زكاة -

الفطر

االستقبال من -

جميع المواطنين 

المزكين

التوزيع على -

ين جميع المستفيد

من خدمات 

الجمعية من عجزة 

، ارامل ، مطلقات 

، أيتام ، معدومي 

الدخل

متطلبات االستقبال تجهيز -

ر المستودع الستقبال الزكاة بمق

الجمعية 

وضع حد الستفادة كل أسرة عن-

اجة طريق تقسيم الفئات حسب الح

في ضوء الكميات الواردة

أعداد كشوف التوزيع-

توزيع زكاة الفطر-

ال االستقب

خالل 

شهر 

رمضان 

-

التوزيع 

ليلة عيد

الفطر

المدير التنفيذي -1

للجمعية 

الباحث االجتماعي–2

محاسب الجمعية –3

امين المستودع–4

موظف 

الحاسب االلي  

سندات استالم الزكاة -

كشوف التوزيع -

التقرير النهائي -

التوثيق بالصور -
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توزيع المياه المحالة–9

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

توزيع مياه -

التحلية من 

محطة الشيخ 

خالد بن سعود 

بعة التاالشبيلي

للجمعية 

دين جميع المستفي

من خدمات 

الجمعية من 

عجزة ، ارامل ، 

مطلقات ، أيتام ،

معدومي الدخل

احصاء االسر المستفيدة من -

خدمات الجمعية 

اعداد كشوف التوزيع -

وضع حد الستفادة كل اسرة  -

توزيع المياه على المنازل -

خالل العام

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

سائق التحلية–

محاسب الجمعية  -
كشوف التوزيع-

التوثيق بالصور-

التقارير النهائية-
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المؤهل الجامعي–10

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

صرف مكافئة 

شهرية لطالب 

الجامعة من 

ابناء 

المستفيدين

دين أبناء المستفي

من الجمعية ممن 

يدرسون 

بالجامعة

ج احصاء الطالب المتقدمين لبرنام-

المؤهل الجامعي

احضار مشهد من الجامعة ، -

شهادات الفصل الدراسي االول 

والثاني أو شهادة الثانوية للطالب

و  الجدد ، صورة البطاقة الشخصية ا

صورة من كرت العائلة للفتيات   

وضع حد الستفادة كل طال أو -

طالبة وفقا لمعل النجاح 

ة بطاقات البركة لكل طالب او طالب-

قا وفاللمنوحةصرف قيمة االعانة -

لمعل النجاح والمواظبة على 

الحضور والتفوق الدراسي

خالل العام 

الدراسي

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

المحاسب -–

موظف الحاسب -

االلي

الجامعات مسؤلي-

مشهد الجامعة -

بطاقات البركة-

التوثيق بالصور -

التقارير النهائية-
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توزيع المواد الغذائية–11

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

توزيع المواد 

الغذائية

دين جميع المستفي

من خدمات 

الجمعية من 

عجزة ، ارامل ، 

مطلقات ، أيتام ،

معدومي الدخل

احصاء االسر المستفيدة من -

خدمات الجمعية 

اعداد كشوف التوزيع -

وضع حد الستفادة كل اسرة -

شراء المواد الغذائية المطلوبة أو-

من تبرعات المؤسسات الخيرية 

توزيع المواد الغذائية -

من 25يوم 

كل شهر 

هجري

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

أمين المستودع–

المحاسب-

موظف الحاسب -

االلي 

كشوف التوزيع-

فواتير الشراء -

وسند االستالم 

التوثيق بالصور-

 (18)



توزيع كاز التدفئة وتوزيع المالبس الشتوية–12

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

توزيع كاز -

التدفئة

توزيع -

المالبس 

الشتوية 

دين جميع المستفي

من خدمات 

الجمعية من 

عجزة ، ارامل ، 

مطلقات ، أيتام ،

معدومي الدخل

احصاء االسر المستفيدة من -

خدمات الجمعية 

اعداد كشوف التوزيع -

وضع حد الستفادة كل اسرة -

التعاقد مع أحدى محطات الكاز -

التعاقد مع أحدى محالت المالبس -

صرف الكازكوبوناتتوزيع -

صرف المالبسكوبوناتتوزيع -

بداية فصل

الشتاء 

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

موظف الحاسب –

االلي 

محاسب الجمعية -

محالت بيع -

المالبس 

محطات بيع الكاز  -

كشوف التوزيع-

الصرفكوبونات-

التوثيق بالصور-

التقارير النهائية-

 (19)



سداد ايجار الغير قادرين–13

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

سداد ايجار 

غير القادرين

غير القادرين 

على سداد 

االيجار ممن 

يستفيدون من 

خدمات الجمعية 

من عجزة ، 

ارامل ، مطلقات 

، أيتام ، معدومي

الدخل

مة احصاء االسر المستفيدة المتقد-

لسداد االيجار الجمعية

احضار صور من عقود االيجار  -

ب وضع حد الستفادة كل اسرة حس-

قيمة االيجار

صرف قيمة االيجار بشكل شهري-

من 25يوم 

كل شهر 

هجري

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

المحاسب-–

أمين الصندوق -

موظف الحاسب -

االلي 

كشوف االستالم-

التوثيق بالصور -

التقارير النهائية-

 (20)



االعانات الطارئة–14

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

تقديم االعانة 

الطارئة 

والصحية

المتعثرين ممن 

يستفيدون من 

خدمات الجمعية 

احصاء االسر المتقدمة لطلب -

االعانة الطارئة او الصحية

ة احضار صور من المستندات الدال-

لالعانةعلى الحاجة 

ب وضع حد الستفادة كل اسرة حس-

الحاجة وفقا لقرار اللجنة

صرف قيمة االعانة الطارئة او -

الصحية 

في أي يوم 

خالل العام

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

المحاسب-–

أمين الصندوق -

موظف الحاسب -

االلي 

كشوف االستالم-

التوثيق بالصور -

التقارير النهائية-

 (21)



(االجهزة الكهربائية ) صدقة الصيف والشتاء –15

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

توزيع -

االجهزة 

) الكهربائية 

ثالجة ، مكيف 

، غسالة ، فرن

 )

دين جميع المستفي

من خدمات 

الجمعية من 

عجزة ، ارامل ، 

مطلقات ، أيتام ،

معدومي الدخل

دة احصاء احتياجات االسر المستفي-

من االجهزة الكهربائية عن طريق 

لجنة البحث المكونة من الباحث 

االجتماعي والباحث الميداني

وضع حد الستفادة كل اسرة -

التعاقد مع أحدى محالت بيع -

االجهزة الكهربائية 

توزيع االجهزة الكهربائية  -

بداية فصل

الصيف 

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

الباحث المباني –

االلي 

محاسب الجمعية -

محالت بيع -

ة االجهزة الكهربائي
كشوف التوزيع-

التوثيق بالصور -

التقارير النهائية-

 (22)



تدريب الموظفين–16

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

دورات 

الحاسب االلي-

فن االدارة -

موظفين 

الجمعية 

احصاء الموظفين المطلوب تدريبهم-

ةتقسيم الموظفين حسب نوع الدور-

التعاقد مع معهد للتدريب-

البدء في التدريب-

اتمام التدريب وإعداد التقارير -

النهائية 

بداية كل 

عام 

المدير التنفيذي-

للجمعية 

مدير شؤون –

الموظفين 

موظف الحاسب -

االلي

المحاسب-

معهد التدريب-

كشوف الموظفين -

المتقدمين 

شهادات اجتياز -

الدورات 

التوثيق بالصور-

التقارير النهائية-

 (23)



(تأهيل االسر للعمل ) اليد العليا –17

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

تأهيل ابناء -

االسر 

المستفيدين 

للعمل

دعم -

المشاريع 

الصغيرة 

الخاصة بهم

جميع 

المستفيدين

من خدمات 

الجمعية من 

عجزة ، ارامل 

، مطلقات ، 

أيتام ، 

معدومي الدخل

أهيلاحصاء المستفيدين الراغبين للت-

نيات تقسيم المستفيدين حسب االمكا-

المتوفرة لدى افراد االسرة الفقيرة

التعاقد مع مراكز للتدريب-

ب توفير االحتياجات الالزمة للتدري-

البدء في التدريب-

اتمام التدريب وإعداد التقارير -

النهائية

مدعم المشاريع الصغيرة الخاصة به-

بداية كل 

عام 

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي-

موظف الحاسب -

االلي

المحاسب-

مراكز التدريب-

ااالسركشوف -

المتقدمين 

شهادات اجتياز -

الدورات 

التوثيق بالصور-

التقارير النهائية-

 (24)



برنامج اسعاد للمقبلين على الزواج–18

الهدف 

التفصيلي

الفئة 

المستهدفة 
المتطلبات

وقت 

التنفيذ

مسؤول التنفيذ
مؤشرات تحقيق 

الهدف وطرق 

التأكد
مساندرئيسي

تقديم قرض-

ن حسن للمقبلي

على الزواج

جميع المقبلين

على الزواج 

بطلعة التمياط

.بطاقة االحوال -

.كارت العائلة -

خالل اشهر 

الصيف

المدير التنفيذي-

للجمعية 

الباحث االجتماعي–

المحاسب-–

كشوف الكشف -

التوثيق بالصور -

التقارير النهائية-

 (25)


