
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهدف 
مؤشر األداء  

 االستراتيجي 

المستهدف  

 م 2022لعام 

 المبادرات  

 والبرامج 
رقم  

 المبادرة 

المشاريع  

 والفعاليات

اإلدارة /  

 القسم 

مدة   الفئة المستهدفة  مسؤول التنفيذ 

 البرنامج
 العدد  التصنيف  بنات  بنين

تجويد 

المخرج 

 كمًا وكيفاً 

 %15 نسبة زيادة الحفاظ 
برامج تعليم القرآن  

 الكريم 
1 

نخبة رواد ورائدات  

 السمو  

التعليمية  

 والنسائية 

درويش  

 المغربي 

خديجة  

 الخيري  

الحفاظ لعشرة  

 أجزاء فأكثر
 مستمر  116

نسبة االجتياز  في 

 نظام المستويات 
40% 

برامج تعليم القرآن  

 الكريم 
2 

_ مركز براعم   أتقن

 الطفولة 

التعليمية  

 والنسائية 

حمد 

 الفقيه 

احمدية  

 الكناني 
 مستمر  200 األطفال 

برامج تعليم القرآن  

 الكريم 
 ارتق )للحفظ(  3

التعليمية  

 والنسائية 

حسين  

 الكديسي 

أحمدية  

 الكناني  

الطالب 

 والطالبات 
 مستمر  3757

نسبة االجتياز  في 

 اختبار التالوة 
20% 

برامج تعليم القرآن  

 الكريم 
 ارتق )للتالوة(  4

التعليمية  

 والنسائية 

حسين  

 الكديسي 

أحمدية  

 الكناني  

الطالب 

 والطالبات 
 مستمر  3757

عدد الحاصلين على 

إجازة الجمعية في  

 الحفظ واإلسناد 

50 

برامج تعليم القرآن  

 إتقان 5 الكريم 
التعليمية  

 والنسائية 

حسين  

 الكديسي 

حمودة 

 الدعيس

الحفاظ 

 والحافظات 
 مستمر  50

عدد الطالب  

 90الحاصلين على درجة 

 فأعلى في المسابقات 

5 

برامج التدريب  

 نافس 6 والتأهيل 
التعليمية  

 والنسائية 

حسين  

 الكديسي 

حمودة 

 الدعيس

الطالب 

 والطالبات 
 مستمر  10

متوسط كفاءة 

 المعلمين والمعلمات  
90 

برامج التحسين 

 7 والتطوير 
االشرف ومتابعة  

 األداء 

التعليمية  

 والنسائية 

حسن  

 التركي

خديجة  

 الخيري  

المعلمين  

  -والمشرفين 

 ات

 مستمر  216



 الهدف 
مؤشر األداء  

 االستراتيجي 

المستهدف  

 م 2022لعام 

 المبادرات  

 والبرامج 
رقم  

 المبادرة 

المشاريع  

 والفعاليات

اإلدارة /  

 القسم 

مدة   الفئة المستهدفة  مسؤول التنفيذ 

 البرنامج
 العدد  التصنيف  بنات  بنين

عدد المؤهلين من  

 الطالب والطالبات
100 

برامج التدريب  

 8 والتأهيل 
إعداد معلمي  

 ومعلمات القرآن  

التعليمية  

 والنسائية 

درويش  

 المغربي 

حمودة 

 الدعيس

المعلمين  

  -والمشرفين 

 ات

 مستمر  50

برامج التدريب  

 والتأهيل 
 شهور  3 50 الطالب  إبراهيم طه  التعليمية  تراتيل المحراب  9

غرس 

تعظيم 

 القرآن 

نسبة رضا 

المستفيدين من  

الخدمات التخصصية  

 المقدمة 

100% 

برامج تعليم القرآن  

 10 الكريم 

المقرأة  

 االلكترونية  

 التعليم عن بعد(   )

التعليمية  

 والنسائية 

حسين  

 الكديسي 

خديجة  

 الخيري  
 مستمر  100 المجتمع   

برامج تعليم القرآن  

 11 الكريم 

الحلقات 

التخصصية 

 جاليات ..(  -)سجون 

التعليمية  

 والنسائية 

حسن  

 عوض 

خديجة  

 الخيري  

فئات 

 متخصصة  
 مستمر  100

برامج تعليم القرآن  

 الكريم 
 منازل السمو  12

التعليمية  

 والنسائية 

حسن  

 التركي

خديجة  

 الخيري  
 شهر 50 األسر 

برامج الجوائز 

 والمسابقات
13 

الجوائز 

 والمسابقات 

التعليمية  

 والنسائية 

حسين  

 الكديسي 

خديجة  

 الخيري  
 شهر 100 المجتمع 

برامج تعليم القرآن  

 الكريم 
 التحصين بالقرآن   14

التعليمية  

 والنسائية 

حمد 

 الفقيه 

أحمدية  

 الكناني  

منسوبي  

 الجمعية 
 مستمر  4274

تطوير 

رأس المال  

 البشري 

نسبة اكتمال تحقق  

المهارات المطلوبة  

 من فريق العمل 

90% 

برامج التدريب  

 التدريب والتأهيل  15 والتأهيل 
الموارد  

 البشرية 

درويش  

 المغربي 

ليلى  

 القوزي 

منسوبي  

 الجمعية  
 مستمر  241



 الهدف 
مؤشر األداء  

 االستراتيجي 

المستهدف  

 م 2022لعام 

 المبادرات  

 والبرامج 
رقم  

 المبادرة 

المشاريع  

 والفعاليات

اإلدارة /  

 القسم 

مدة   الفئة المستهدفة  مسؤول التنفيذ 

 البرنامج
 العدد  التصنيف  بنات  بنين

األداء متوسط تقييم 

 الوظيفي 
80 

برامج التحسين 

 والتطوير 
16 

قياس األداء  

 الوظيفي   

الموارد  

 البشرية 

درويش  

 المغربي 

ليلى  

 القوزي 

منسوبي  

 الجمعية  
 مستمر  241

 %90 نسبة رضا الموظفين 
برامج التحسين 

 والتطوير 
  (إسعاد)   17

الموارد  

 البشرية 

إبراهيم 

 المتحمي 

ليلى  

 القوزي 

منسوبي  

 الجمعية  
 مستمر  241

 300 عدد المتطوعين  
 برامج خدمة المجتمع  

18 
سمو العطاء  

 التطوعي  

الموارد  

 البشرية 

درويش  

 المغربي 

ليلى  

 القوزي 
 مستمر  300 المتطوعين/ ات 

تطوير 

الصورة  

 الذهنية  

عدد الفعاليات 

 والمبادرات التعريفية 
25 

 برامج خدمة المجتمع  

19 
هوية للتطوير  

 اإلعالمي  

العالقات 

العامة  

 واالعالم 

يحيى 

 الخيري 

خديجة  

 الخيري  
 مستمر  ــــــــــــــ  المجتمع 

 برامج خدمة المجتمع  

20 
الزيارات  

 واالستضافات  

العالقات 

العامة  

 واالعالم 

إبراهيم 

 المتحمي 

فاطمة  

 الجعفري 

الجهات ذات 

 العالقة 
 مستمر  25

 برامج خدمة المجتمع  

21 
المشاركات 

 المجتمعية 

العالقات 

العامة  

 واالعالم 

يحيى 

 الخيري 

فاطمة  

 الجعفري 

الجهات ذات 

 العالقة 
 مستمر  25

برامج التحسين 

 الشراكات   22 والتطوير 

العالقات 

العامة  

 واالعالم 

يحيى 

 الخيري 

فاطمة  

 الجعفري 

الجهات ذات 

 العالقة 
 مستمر  3



 الهدف 
مؤشر األداء  

 االستراتيجي 

المستهدف  

 م 2022لعام 

 المبادرات  

 والبرامج 
رقم  

 المبادرة 

المشاريع  

 والفعاليات

اإلدارة /  

 القسم 

مدة   الفئة المستهدفة  مسؤول التنفيذ 

 البرنامج
 العدد  التصنيف  بنات  بنين

 برامج خدمة المجتمع  

 الحفل السنوي   23

العالقات 

العامة  

 واالعالم 

يحيى 

 الخيري 

فاطمة  

 الجعفري 

الطالب 

 والطالبات 
 شهر 116

متوسط قياسات رضا 

 المعنيين 
90 

 برامج خدمة المجتمع  

24 
إدارة موقع  

 الجمعية 

العالقات 

العامة  

 واالعالم 

 مستمر  ــــــــــــــ  المعنيين  عبدالرحمن مجيدي 

تحقيق 

االستدامة  

 المالية 

  

نسبة زيادة اإليرادات  

 العامة للجمعية 
5% 

 برامج المنح والتسويق
 المنح الوزاري  25

تنمية 

 الموارد 
 مستمر  2 برامج المنح  حسن التركي 

 برامج المنح والتسويق

26 

مانح ) 

المؤسسات  

 المانحة( 

تنمية 

 الموارد 
 المنذر

المشاريع  

 والممتلكات
 مستمر  19

 برامج المنح والتسويق

27 

الدعم من  

الشركات  

 والمؤسسات

 ومنصات التبرع 

تنمية 

 الموارد 
 غالب الجدعاني 

المشاريع  

 والممتلكات
 مستمر  19

 برامج المنح والتسويق
 الدعم من األفراد  28

تنمية 

 الموارد 
 حسن التركي 

المشاريع  

 والممتلكات
 مستمر  19

 برامج المنح والتسويق
 إدارة متجر سمو  29

تنمية 

 الموارد 
 حسن عوض 

المشاريع  

 والممتلكات
 مستمر  19



 الهدف 
مؤشر األداء  

 االستراتيجي 

المستهدف  

 م 2022لعام 

 المبادرات  

 والبرامج 
رقم  

 المبادرة 

المشاريع  

 والفعاليات

اإلدارة /  

 القسم 

مدة   الفئة المستهدفة  مسؤول التنفيذ 

 البرنامج
 العدد  التصنيف  بنات  بنين

ة زيادة العائد  نسب 

على االستثمار من 

 الممتلكات 

10% 

 برامج المنح والتسويق

30 

االستثمار في  

 األصول واألوقاف  

األوقاف  

 والممتلكات
 يحيى الخيري 

المشاريع  

 والممتلكات
نسبة تغطية الموازنة  مستمر  7

التشغيلية من  

  الممتلكاتإيرادات 

 واالستثمار

50% 

 برامج المنح والتسويق

31 

 %100  نسبة اكتمال الكيانات
 برامج المنح والتسويق

 إنشاء كيانات   32
األوقاف  

 والممتلكات
 حسن شيبان

  -الدور النسائية 

 المبنى اإلداري 
 مستمر  3

تحقيق 

التميز  

 المؤسسي  

درجة التميز  

المؤسسي وفق  

نموذج التميز في 

 العمل الخيري  

500 

برامج الجوائز 

 والمسابقات
33 

المشاركة في  

جائزة التميز في 

 العمل الخيري  

الجودة  

 والتميز

يحيى 

 الجعفري 

فاطمة  

 الجعفري 
 شهر 1 الجمعية  

عدد جوائز و اعتمادات  

التميز المؤسسي التي 

 تم الحصول عليها 

3 

برامج الجوائز 

 34 والمسابقات

المشاركة في  

جوائز المبادرات  

 والمشاريع  

الجودة  

 والتميز

يحيى 

 الجعفري 

فاطمة  

 الجعفري 

 المبادرات

 والمشاريع 
 مستمر  3

نسبة دعم التقنية  

 للعمليات 
70% 

برامج التحسين 

 والتطوير 
 تطبيق سمو   35

الجودة  

 والتميز

حسن  

 التركي

ليلى  

 القوزي 

الطالب 

 والطالبات 
 شهور6 1



 الهدف 
مؤشر األداء  

 االستراتيجي 

المستهدف  

 م 2022لعام 

 المبادرات  

 والبرامج 
رقم  

 المبادرة 

المشاريع  

 والفعاليات

اإلدارة /  

 القسم 

مدة   الفئة المستهدفة  مسؤول التنفيذ 

 البرنامج
 العدد  التصنيف  بنات  بنين

برامج التحسين 

 والتطوير 
36 

منظومة االدارة  

 الحديثة  

الجودة  

 والتميز

عبدالرحمن  

 مجيدي 

ليلى  

 القوزي 

إدارات وأقسام 

 الجمعية 
 مستمر  241

 


