الخطة االستراتيجية لجمعية حافظ 1445-1442هـ (2024-2021م )
المحور المجال

الهدف

االستراتيجي

مؤشر التحقق

تجـــــــــويد
المنـتــــــج
عدد برامج العناية بالمتميزين
التعليمي
عدد الحلقات النموذجية
والتربوي

عدد البرامج التربوية والتعليمية

العــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء

الـتـعـلــيــــمي والـتــــــــربوي

مخرجات
تعليمية
وتربــوية
متمـيـزة

إحصائية بالبرامج التربوية والتعليمية المقدمة
للطالب والطالبات
إحصائية بالبرامج التربوية التي تعنى بالمتميزين
في الحلقات

إحصائية بعدد الحلقات النموذجية

عدد الطالب والطالبات

إحصائية بعدد الطالب
المنتظمين في الحلقات

عدد الخاتمين والخاتمات

إحصائية بعدد الخاتمين خالل العام

عدد المتدربين والمتدربات
(الطالب/ات والمعلمين/ات)

إحصائية بعدد المنتظمين
في البرامج التدريبية

عدد المجازين والمجازات

إحصائية بعدد الحاصلين على السند

عدد االئمة في رمضان
عدد المجتازين مشروع حافظ
عدد المجتازين لمشروع المهرة
عدد الفائزين في المسابقات
المحلية والدولية

عدد الطالب /ات

إحصائية بعدد األئمة في رمضان
من طالب الحلقات حاليا
إحصائية بعدد الطالب المجتازين
لمشروع حافظ
إحصائية بعدد الطالب المجتازين
لمشروع المهرة
إحصائية بعدد الطالب الفائزين
في المسابقات المحلية والدولية خالل العام

المتخرجين/ات من مشروع التبيان

احصائية بعدد المتخرجين/ات
من مشروع التبيان

عدد الحافظات
من المجمعات القرآنية

احـصــــائـيـــــــــــــــة بعدد الحافـظــــــــات
من المجمعات القرآنية

الشـــــؤون التـعـلـيـمـيــة

تحقـيــق

أداة القياس

اإلدارة
المنفذة

المستهدف
1442هـ 1443هـ 1444هـ 1445هـ

المحور المجال

الهدف
االستراتيجي

الـمــــــــــــــــــــــــــــــالي

الموارد المالية

خدمة المجتمعية

العالقات العامة

المجتمعي

إحصائية لعدد الشراكات مع المؤسسات
المانحة وادارات الشراكة المجتمعية في
المؤسسات والشركات

توسيع شريحة المتبرعين
عبر القنوات االلكترونية

إحصائية بأعداد المتبرعين الكترونيا
وعدد القنوات االلكترونية للتبرع

المحافظة على كبار
الداعمين للجمعية

احصائية عدد البرامج والفعاليات
واالنشطة المقدمة للداعمين

عدد برامج خدمة المجتمع
التربوية والتعليمية

عدد الزيارات
للمؤثرين
عدد القيادات التعليمية
والتربوية واإلعالمية
المستقطبة للجمعية

إحصائية البرامج النوعية التي تم تقديمها
للمجتمع لتحقيق اهداف الجمعية
خارج الحلقات
إحصائية بعدد الزيارات المنفذة من
قبل الجمعية لرجال التأثير من القيادات
وأصحاب المناصب ورجال الفكر
واالعالم في نطاق الجمعية
إحصائية بعدد القيادات الرجالية
والنسائية التي تم استقطابها للعمل
في الجمعية

إدارة العالقات
العامة واالعالم

تحـســـيـــن
الصــــــــورة
الذهنـــيـــة
وتحقـيــق
التأثــيــــــــر

زيادة الموارد الثابتة
والعمومية عبر قنوات
متعددة
بناء شراكة االستراتيجية
مع المؤسسات المانحة
وادارات المشاركة
المجتمعية في
المؤسسات والشركات

مقارنة المبلغ الوارد من القنوات الثابتة
مع المبلغ الوارد من القنوات غير الثابتة

اإلدارة المالية

تحـقـيـــــــــق
االستدامة
الـمــــــــــالية

مؤشر التحقق

أداة القياس

اإلدارة
المنفذة

المستهدف

1442هـ 1443هـ 1444هـ 1445هـ

المحور المجال

الهدف
االستراتيجي

العمليات الداخلية

التأهيل والتدريب
المؤسسية

التحسين
المستمر
لعمليات
الجمعـية
وتفـعـيـل
التقـنـيـــة

عدد الساعات التدريبية
التي حصل عليها موظف
الجمعية
عدد الساعات التدريبية
التي حصل عليها
متطوعي الجمعية

إحصائية بعدد الساعات التدريبية التي
حصل عليها كل موظف في مجال
عمله خالل العام
إحصائية بعدد الساعات التدريبية
التي حصل عليها متطوعي الجمعية
خالل العام

عدد الموظفين
والمعلمين والمعلمات
السعوديين في الجمعية

نسبة الموظفين السعوديين
والعاملين في كافة الفئات ( معلمين
ومعلمات ) الى غير السعوديين

عدد شهادات التميز
واالعتماد المؤسسي

إحصائية الشهادات التي حصلت عليها
الجمعية او احدى حلقاتها او دورها
في مجال التميز في العمل

عدد الخدمات
االلكترونية المقدمة
للمستفيدين

إحصائية بعدد الخدمات
االلكترونية الجديدة المقمة
داخل الجمعية او خارجها

الشؤون اإلدارية

توطـيـــن
الوظائف
وتـطــوير
وتأهـيـــل
العاملين

مؤشر التحقق

أداة القياس

اإلدارة
المنفذة

المستهدف

1442هـ 1443هـ 1444هـ 1445هـ

