
 QF09-06 م0202 ( لعاموتهمية املوارد املالية  العالقات العامة واإلعالم لـ ) إدارة ةاملشاريع التهفيذي 

ISSUE-1 

 

 

 مالحظات امليشانية التقديزية مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي

حتقٔق اعلٙ دزجات التْاصل -1

مع القطاعات اذتكْمٔ٘ ّبعض 

 ادتَات املصازك٘

 تعصٓص القٔه االضالمٔ٘-2

 تعصٓص اهلْٓ٘ الْطئ٘-3

 حتقٔق اعلٙ املطتْٓات مً مجٔع القطاعات الربامج الْطئ٘

 عدد املصازكات

 عدد املصازكني-

عدد ادتَات -

 املطتَدف٘

 تْثٔق اعالمٕ -

 مطتنس

 العالقات العام٘

 

- 

 

 االدازٗ

عنل تصامٔه 

ّىصسٍا حطب 

 املياضبات

تغسٓدات يف -

حطاب ادتنعٔ٘ 

 اتحطب املياضب

غسس االشجاز -

ّمجع القٔه 

 اذتطي٘

مقاالت الصحف -

 احمللية

 

التهسيق والشزاكات 

جلهات احلكومية ا مع

واألهلية واملؤسسات 

 اخلريية

+ 

صيغة مجيع إعداد 

األخبار واألحداث 

ونشزها عرب وسائل 

 التواصل االجتماعي.

شٓادٗ الرتابط ّااللف٘ بني -1

 مْظفٕ ادتنعٔ٘

اجياد بٔئ٘ تسفَٔٔ٘ مياضب٘  -2

 الضسٗ العنل

املطاٍن٘ يف تْطٔد العالقات -3

 بني ميطْبٕ ادتنعٔ٘

 اللقاء االخْٖ

 ٘ دعْٓ٘ تسفَٔٔ٘ٔئب تَٔئ٘

 . حتقٔق التعاٌّ ّاملؤاخاٗ

 .اجياد ّضائل لتعصٓص قٔه ادتنعٔ٘

 

 مٕالتْثٔق اع

 اضتباى٘-

 عدد مسات-

 اذتضْز-

 زْصَال

 (1-4-7) 
 فسٓق العنل

اقام٘ لقاء كل 

ازبع٘ اشَس .دّزٗ 

خمتصسٗ . تكسٓه 

 املتنٔصًٓ

  

 / شٓادٗ االىتناء للجنع1٘ٔ

 /حتقٔق التعاٌّ بني ميطْب2ُٔ

/املطاٍن٘ يف تْطٔد العالقات بني 3

 ميطْبٕ ادتنعٔ٘

 تأخٕ

-)شّاج

 ختسج(_مْلْد

 اجياد ّضائل لتعصٓص قٔه ادتنعٔ٘

 حتقٔق التعاٌّ-

 تْثٔق اعالمٕ

 عدد املياضبات-
حطب 

 اذتاج٘

 العالقات العام٘

+ 

 االدازٗ

اعالٌ ارترب بني 1

 ميطْبٕ ادتنعٔ٘

 –الرتتٔب لصٓازٗ -

ٍدٓ٘ باضه ميطْبٕ 

 .ادتنعٔ٘

 

 

 

  



 QF09-06 م0202 ( لعاموتهمية املوارد املالية  العالقات العامة واإلعالم لـ ) إدارة ةاملشاريع التهفيذي 

ISSUE-1 

 

 مالحظات امليشانية التقديزية مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي

حتقٔق اعلٙ دزجات التْاصل مع 

 ادتَات اذتكْمٔ٘ ّاالٍلٔ٘

 عالمٔاإدتنعٔ٘ ابساش إ-

 مازاثٌْ زٓاضٕ
 تَٔئ٘ بٔئ٘ دعْٓ٘ تسفَٔٔ٘ جراب٘

 حتقٔق التْاصل-

عدد املصازكٌْ يف 

 زاثٌْاامل

عدد ادتَات -

 امليظن٘

املْاد  دعد-

 االعالمٔ٘ املْشع٘

 شَس 4

 الصبابٔ٘

+ 

 ىادٖ ضنك

الرتتٔب مع -

 ادتَات اذتكْمٔ٘

ىصس لْحات -

 املازاثٌْ

تيطٔق مع فسٓق -

 الدبابات

  

–اجملتنعٕ  ادتنعٔ٘ابساش دّز -

التعسٓف بادتنعٔ٘ كجَ٘ زتتنعٔ٘ 

 اعالمٔا ادتنعٔ٘ابساش –ّمؤثسٗ 

 مً حنً ؟

تعسٓف مبصازٓع 

 ادتنعٔ٘

حتقٔق اعلٙ املطتْٓات مً التْاصل مً مجٔع القطاعات 

 اذتْمٔ٘ ّاالٍلٔ٘

 تْثٔق اعالمٕ

عدد املْاد -

 عالىٔ٘ املْشع٘اإل

مطتنسٗ 

حطب خط٘ 

 الصٓازٗ

 العالقات

+ 

 فسٓق تطْعٕ 

تصال ّتستٔب شٓادٗ اال

 ٍلٔ٘أجَات حكْمٔ٘ ّ

شٓازٗ املسضٙ -

امليْمني يف 

 املطتصفٔات

 

 جدولة وتهسيق 

سيارات دورية للحهات 

احلكومية واخلاصة 

والشخصيات 

 االعتبارية

–اجملتنعٕ  ادتنعٔ٘ابساش دّز -

التعسٓف بادتنعٔ٘ كجَ٘ زتتنعٔ٘ 

 ّمؤثسٗ

 اذتفل الطيْٖ
 حتقٔق التعاٌّ ّاملؤاخاٗ

 حتقٔق التْاصل

 عالمٕإٔق ثتْ

عدد املْاد -

 عالىٔ٘اإل

اضتباىات التقٔٔه -

 اذتضْزمً 

 

 العالقات العام٘ ىَآ٘ العاو

تصنٔه اعالٌ ّىصسِ 

للجَات ذات العالق٘ 

 بادتنعٔ٘

تْشٓع تقازٓس -

 ادتنعٔ٘

  

–ابساش دّز ادتنعٔ٘ احملتنعٕ -

نعٔ٘ كجَ٘ زتتنعٔ٘ بادتالتعسٓف 

 مؤثسٗ

ت ادتنعٔ٘ اعالقتعصٓص ضبل -

 بادتنَْز ّالداعنني

امليجصات الصَسٓ٘     

التقسٓس الطيْٖ             

تقسٓس اجناش 

بسىامج مْقع 

ادتنعٔ٘ ّمْاقع 

 التْاصل

ابتكاز ّضائل دعُْٓ عً طسٓق التْاصل االجتناعٕ        

 حتقٔق التْاصل

 عالمٕإتْثٔق 

ْاد عدد امل-

 االعالىٔ٘ املْشع٘

عدد املطتفٔدًٓ -

 املْقع مً

املتابعني  عدد-

 ذتطابات البيك

 العالقات العام٘ مطتنس

 نشز احصائيات اجلمعية

نشز التقزيز السهوي *

عو طزيق التواصل 

 االجتماعي

ىصس تصنٔه اجناش -

 بسىامج

حتديث موقع -

 اجلمعية ومتابعته
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