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 ً        2222  املٕاؾل     ِـ 4111- ِـ 4114   لعاً   ٔ أٌػطٛ إدازٚ دعٕٚ اجلالٗات   وػازٖع                                                    

 املػسٔع األٔه:       َبم ِّػين اإلضالً 

 بٕضاٟنٔ تكسٖبّي إلْٗ   دعٕٚ غري املطمىني إىل اإلضالً 

 .وتٍٕعٛ اجتىاعٗٛ ٔ دعٕٖٛ 

 املػسٔع الجاٌ٘ :   أضمىُت َؾَعم ِّىين

عَ  بٕضاٟن وتٍٕعٛ زعاٖٛ املطمىني اجلدد   ٔ وتابعٛ  عبازٚ عَ

 اجلدٖد ٔ تأِٗن الدعاٚ .  طسٖل  أكادميٗٛ زعاٖٛ املطمي

َُِمىُّٕا !  ٌؤوَ ضاعٛ  املػسٔع الجالح :   

                         .تٕعٗٛ ٔتعمٗي اجلالٗات املطمىٛ بٕضاٟن وتٍٕعٛعبازٚ عَ 

بساوج اجتىاعٗٛ    املػسٔع السابع :

إقاوٛ أٌػطٛ إمياٌٗٛ ٔ تسؾّٗٗٛ  ٔ  عَعبازٚ    وٕمسٗٛ

 .املطمىني باألصن اجتىاعٗٛ لاللتكاٞ باملطمىني اجلدد ٔ

 ٖػىن : ٔ

إعداد وٍػٕزات خاصٛ لدعٕٚ غري املطمىني  ب -4

   .لػٛ  44

 .التٕاصن التكين االجتىاع٘ الدعٕٙ -2

(whatsapp , facebook , youtube , 

telegram , imo , zoom) 

     غري املطمىني دعٕٙ وع ِاتؿ٘تٕاصن  -4

 االلكرتٌٔٗٛ لػري املطمىني   املطابكات الدعٕٖٛ  -1

اخلاصٛ  عىن صؿخٛ غمٕباه ٔ بازكٕد الدعٕٖٛ-5

 لػري املطمىني.

  الدٔزٙ السٖاض٘ الدعٕٙ الجكايف -6

 حكٗبٛ عامل     -7

 وع غري املطمىنئمجاعٗٛ لكاٞات دعٕٖٛ ؾسدٖٛ -8

 املبني الجكايف الدعٕٙوعسض البالؽ -9

 ٖػىن :  ٔ

ٔإدخاه بٗاٌات ؾتح ومـ وتابعٛ  )زعاٖٛ املطمىني اجلدد -4

 (.إصداز الػّادٚ ... تطجٗمّي يف الدٔزٚ ٔيف الٍظاً  ٔ

 .حكٗبٛ املطمي اجلدٖد -2

 لػٛ.44إعداد وٍػٕزات خاصٛ لمىطمىني  اجلدد ب  -4

التعمٗىٗٛ اخلاصٛ لمىطمىني  عىن صؿخٛ غمٕباه ٔ بازكٕد-1

 اجلدد ، حتتٕٙ وٕاد وطىٕعٛ ٔوكسٔٞٚ ٔوسٟٗٛ.

 وطابكات إلكرتٌٔٗٛ تعمٗىٗٛ ٔثكاؾٗٛ   -5

التٕاصن االجتىاع٘ التعمٗى٘ التكين اخلاص لمىطمىني اجلدد   -6

    ، عرب الٕاتظ ٔ الؿٗظ ٔالٕٗتٕٗب ٔ تمػساً ٔ شًٔ

 لكاٞات  ٔشٖازات  تعمٗىٗٛ ؾسدٖٛ وع املطمىني اجلدد.  -7

 الدٔزات التأضٗطٗٛ اجلىاعٗٛ لمىطمىني اجلدد .  -8

 دٖٕاٌٗٛ املطمىني اجلدد   -9

 التكاؾن االجتىاع٘     - 42

 ٖػىن : ٔ 

 .املٍّجٗٛ لػري الٍاطكني بالعسبٗٛالدٔزات الػسعٗٛ -4

ِادؾٛ ٔتسبٕٖٛ ٔ  ٔوٍػٕزات  ٔزضاٟن  وكاالتإعداد -2

 .لمىطمىني باألصن ثكاؾٗٛ
 

وٕاقع التٕاصن االجتىاع٘:  التعمٗي ٔالتٕعٗٛ عرب -4

(whatsapp, facebook, youtube, telegram, 

imo, zoom)  

عرب غٕغن  املطابكات الجكاؾٗٛ االلكرتٌٔٗٛ العاوٛ-1

    .دزاٖـ

اخلاصٛ  ٗٛعىن صؿخٛ غمٕباه ٔ بازكٕد التعمٗى  -5

 .لمىطمىني باألصن

 .تسمجٛ خطب اجلىعٛ -6

      ازكب وعٍا  -7

 .دعٕٖٛجٕالت تٕاصمٗٛ ثكاؾٗٛ ٔ  اتشٖاز-8

 ٖػىن : ٔ

 بسٌاوج  زحمٛ عىسٚ اجلالٗات - 4

 بسٌاوج إطعاً الدازضني- 2

 الطٍٕٙ حؿن تكسٖي املطمىني اجلدد  - 4

 بسٌاوج املعاٖدٚ لمجالٗات  - 1

 

 اإلوكاٌٗٛ حطب والحظٛ:   تٍؿر  ِرٓ الرباوج  

 لػٛ   46                وَ خالهلا:   التعاون وع اجلالٗاتتي ٖالمػات اليت                                                                     

  االوّسٖٛ  ٔاالٔزٔوٗٛ  ٔالٍٗبالٗٛ ٔ التاوٗمٗٛ ٔاإلٌدٌٔٗطٗٛ  ٔ الطٍّالٗٛ ٔالبػتٕ ٔ الؿازضٗٛ ٔالطٕاحمٗٛ ٔالتمػٕ. ٔ  املمٗبازٖٛ ٔ البٍػالٗٛ ٔ  االزلمٗصٖٛ ٔ األزدٖٛ ٔ اهلٍدٖٛ ٔ التجالٕج                                                 
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 ً      2222املٕاؾل       ِـ 4111- ِـ 4114   لعاًيف إدازٚ دعٕٚ اجلالٗات     اخلطٛ التػػٗمٗٛ لمىػازٖع التٍؿٗرٖٛ

 .وتٍٕعٛدعٕٖٛ  بٕضاٟنٔ تكسٖبّي إلْٗ   دعٕٚ غري املطمىني إىل اإلضالً َبم ِّػين اإلضالً:     األٔه :   املػسٔع 

 وطميغري  242,422تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً إىل أكجس وَ    اهلدف العاً :      

 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الؿسعٗٛ

 التٍؿٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلزلاش

 املدة ذـاملهف

تبين التخٕه التكين -6

يف مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ 

ٔالدعٕٖٛ ٔاإلعالوٗٛ 

لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع 

 املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف حت-7

كاؾٛ اجملاالت الدعٕٖٛ 

ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ 

 لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ 

وٍػٕز دعٕٙ خاص لػري  52إعداد -4

 لػٛ . 44املطمىني  ب

 غري وطمي 422,222دعٕٚ اضتّداف -2

ٔ  إعداد وٍػٕزات خاصٛ لدعٕٚ غري املطمىني إىل اإلضالً -4

 ٖػىن:

 بإعداد وٍػٕز وٕحد لمدعٕٚ إىل اإلضالً . دعاٚ التٕجْٗ -4

 إعداد ؾّسضٛ املٍػٕزات .-2

 عىن جدٔه دٔزٙ إلعداد املٍػٕزات.-4

 وتابعٛ وع املصىي حتٜ ٖتي إخساجْ بػكن جٗد .-1

 ٌٔػسِا عرب الٕضاٟن االلكرتٌٔٗٛ .تسٔجيّا -5

 الدعاٚ 

ٔ 

 املتعإٌُٔ

عمٜ وداز 

 العاً

      

 التكسٖس-4

 املطٕدٚ-2

  

تبين التخٕه التكين -6

يف مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ 

ٔالدعٕٖٛ ٔاإلعالوٗٛ 

...... 

كٗل االحرتاؾٗٛ يف حت-7

كاؾٛ اجملاالت الدعٕٖٛ 

ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ 

لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ 

 السٖادٙ .

 422.222اضتّداف وا ٖكازب  -4

 .غخصا يف أسلاٞ العامل

ٔ  دعٕٖٛ زضالٛ 1,222تٍؿٗر -2

 ٔلػٛ  44وكاطع وسٟٗٛ ٔصٕتٗٛ ب 

لػري  أخسٝ اتإعادٚ تدٖٔس وػازك

 املطمىني.

 ٔ ٖػىن:     التٕاصن التكين االجتىاع٘ الدعٕٙ-2
(whatsapp,  facebook,  youtube, telegram, imo, zoom) 

 ٚ إىل اإلضالً عرب االتصاهدعٕاضتكباه بالغات دعٕٖٛ  لم-4

 .بكٗاً املّاً تمؿٛ وَ جٍطٗات رل  تكمٗـ الدعاٚ-2

 وتابعٛ دٔزٖٛ ٔمجع التكازٖس عَ املٍجصات.-4

اختٗاز بعض السضاٟن اهلادؾٛ الٍاؾعٛ بالعسبٗٛ  ٔ تسمجتّا إىل لػات رلتمؿٛ،  ثي -1

 ٌػسِا عرب الٕضاٟن التكٍٗٛ

ٔ    الدعاٚ

  املتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

 

 نيوتابع زبط -4

 نيوػازك تطجٗن -2

 اإلضالً حاالت قبٕه -4

 التكازٖس -1

 عدد املػاِدَٖ -5

 السدٔد -6

 تطجٗالت اإلعجاب -7

  

اضتكطاب ٔ تأِٗن -5

املتطٕعني الؿاعمني 

مبختمـ التخصصات 

 .ٔمتكٍّٗي إدازٖا ٔدعٕٖا 

 غري وطمي 2.522تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً لـ -4

اتصاالت  وتعأُ لعىن 42تؿعٗن   -2

 .المػات مبختمـ

 بالمػاتاتصاال  2.522تٍؿٗر  -4

 ٔ ٖػىن:       غري املطمىني دعٕٙ وع ِاتؿ٘تٕاصن  -4

 عىن دلٗن خاص بكن جالٗٛ. -4

 ٌػس أزقاً ِٕاتـ الدعاٚ  حطب المػات. -2

 املباغس.تكمٗـ الدعاٚ بالكٗاً بالتٕاصن اهلاتؿ٘  التٕاصن وع املتعأٌني باضتىساز ٔ -4

الدعاٚ   ٔ 

  املتعإٌُٔ

 

 عمٜ وداز العاً

 حاالت قبٕه االضالً-4

 السدٔد -2

 التكازٖس-4
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 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الؿسعٗٛ

 التٍؿٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلزلاش

 املدة املهفذ

تبين التخٕه التكين -6

يف مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ 

 اإلعالوٗٛ ٔالدعٕٖٛ ٔ

لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع 

 املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف حت-7

كاؾٛ اجملاالت الدعٕٖٛ 

ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ 

 بدٔز اجلىعٗٛ السٖادٙ .

تٍؿٗر  وطابكتني خاصٛ لػري املطمىني -4

 لػٛ. 44ب 

لدعٕتّي  غري وطمي  42,222اضتّداف -2

 ضّمٛ. ٔبطسٖكٛ وػٕقٛ  إىل اإلضالً 

 غخص باإلضالً  452-422إقٍاع   -4

 ٔ ٖػىن:   لػري املطمىني االلكرتٌٔٗٛ املطابكات الدعٕٖٛ-1

 رلاطبٛ إدازٚ اجلىعٗٛ لتٕؾري املٗصاٌٗٛ -4

 تكمٗـ الدعاٚ بتٍؿٗر املطمٕب -2

 جتّٗص جٕاٟص قٗىٛ لمؿاٟصَٖ-4

 الكرتٌٔٗٛ ٔالتٕاصن وع الؿاٟصَٖ عىن قسعٛ -1

 املالٗٛ اإلدازٚتصؿٗٛ املٗصاٌٗٛ وع -5

 

  الدعاٚ

 

 وازع

 املػازكني عدد-4

  اإلجابات-2

  عدد الرَٖ اضمىٕا-4

  

تبين التخٕه التكين -6

يف مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ 

ٔالدعٕٖٛ ٔاإلعالوٗٛ 

لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع 

 املختمؿٛ.
 

االحرتاؾٗٛ يف كٗل حت-7

كاؾٛ اجملاالت الدعٕٖٛ 

ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ 

 بدٔز اجلىعٗٛ السٖادٙ .

ٔ  غري وطمي  422,222اضتّداف -4

 دَٖ اهلل عصٔجن. إبالغّي

وادٚ تعمٗىٗٛ بالمػات  422ٌػس -2

 املختمؿٛ.

 غخص باإلضالً.4222إقٍاع    -4

ػري ل اخلاصٛ عىن صؿخٛ غمٕباه ٔبازكٕد الدعٕٖٛ-5

 ٔ ٖػىن:  نيطمىامل

 مجع وٕاد دعٕٖٛ بالمػات املختمؿٛ  -4

 تكمٗـ الدعاٚ بإعداد وٕاد وطىٕعٛ ٔ وكسٔٞٚ ٔ وسٟٗٛ خاصٛ لػري املطمىني -2

 عىن جدٔه ٔؾّسضٛ لمىٕاد الدعٕٖٛ -4

 ٔاإلدازٚ االلكرتٌٔٗٛوتابعٛ املصىي  -1

  البازكٕٔد تسٖٔج الصؿخٛ ٔ -5

إدازٚ دعٕٚ 

 اجلالٗات 

+ 

اإلدازٚ  

 االلكرتٌٔٗٛ

عمٜ 

وداز 

 العاً

 السدٔد-4

 اإلضالًقبٕه   حاالت-2

 التكازٖس الدٔزٖٛ -4

  

كٗل االحرتاؾٗٛ يف حت-7

كاؾٛ اجملاالت الدعٕٖٛ 

ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ 

 بدٔز اجلىعٗٛ السٖادٙ .

 

 تٍؿٗر بطٕلٛ ضٍٕٖٛ لمجالٗات -4

 غري وطمي إىل اإلضالً . 222دعٕٚ -2

 وطابكٛ عمٜ كتاب.عىن -4

 لكاٞ . 12عىن -1

 وادٚ دعٕٖٛ. 2222تٕشٖع -5

 غخص 42إضالً -6

 وطمي جدٖد. 422احتٕاٞ -7

ِٕ عبازٚ عَ بطٕلٛ  ٔ الدٔزٙ السٖاض٘ الدعٕٙ الجكايف-6

 ٖػىن:  ٔ    ضمٛ ضٍٕٖٛ، ٖتي وَ خالهلا الدعٕٚ إىل اإلضالً بٕضاٟن وتٍٕعٛ 

 إعداد ٔ تٍؿٗر بسٌاوج دعٕٙ ٔثكايف خاص بالدٔزٙ  -4

 عَ الدٔزٙ إعالٌاتتٕشٖع   -2

 ؾسٖكا يف البطٕلٛ وَ جٍطٗات  22إغساك  - 4

 تؿعٗن املتعأٌني وَ كن جالٗٛ  -1

 عىن وطابكات عمٜ كتاب تعسٖؿ٘ باإلضالً-5

 ظٕاٟص  تكسٖي املػازكنيإؾطاز ٔ اتتكدٖي ٔجب -6

إدازٚ 

 اجلالٗات

 

 

 

ٔ   ابسٖن

 واٖٕ

 

 التكسٖس -4

 عدد احلطٕز-2

 ضتباٌٛ إ-4
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تٕطٗد عالقٛ -9

اجلىعٗٛ املتٍٗٛ وع 

غسكاّٟا بأضالٗب 

إبداعٗٛ حتكل التىٗص يف 

 الكطاع اخلريٙ.

غخصا وَ األطباٞ  422اضتّداف -4

تٕعٗٛ  ٔ ٔاألكادميٗني غري املطمىني

بأوٕز دٍّٖي بطسٖكٛ باألصن  املطمىني 

 عمىٗٛ وتطٕزٚ.

 

عبازٚ عَ حكٗبٛ حتتٕٝ عمٜ كتب عمىٗٛ ٔ ثكاؾٗٛ  حكٗبٛ عامل-7

 :      ٖٔػىن          ٔتسبٕٖٛ بالمػات

 وطبٕعٛ بػعاز اجلىعٗٛ  حكٗبٛ وَ الػسكٛ  222غساٞ -4

 حكٗبٛ ضٗاحٗٛ ؾاخسٚ  وطبٕعٛ بػعاز اجلىعٗٛ 422غساٞ   -2

  ٛ.دعٕٖجتّٗص احلكاٟب  باملٕاد ال - 4

ٔ ات دٖاٌ اجلّات املطتؿٗدٚ لتصٖٔد املكتب بأمساٞ ٔإزضاه خطابات إىل   -1

  املطتّدؾني. اتجٍطٗ

 .ٔعىن اضتبٗاُ خاص باملػسٔع جتّٗص خطاب باضي املطتؿٗد-5

 الدعاٚ

عمٜ 

وداز 

 العاً

  عدد املطتؿٗدَٖ -4

 مناذج تطمٗي -2

  احلكاٟب.

 حتمٗن االضتباٌٛ -4

 .املسؾكٛ

  

حتكٗل التكاون -2

 الدعٕٙ بتؿعٗن إدازات

اجلىعٗٛ يف حتصني كاؾٛ 

ؾ٠ات اجملتىع وَ ؾنت 

األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

 غري 4,522تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً لــ -4

 .وطمي

غري وع  لكاٞ  دعٕٙ 782 تٍؿٗر-2

داخن اجلىعٗٛ ٔ خازجّا وَ  املطمىني 

 ٔغريِا  ٔالػسكات املطتػؿٗات

 ٔ  ؿمبٍٗٗٛلكاٞ بال 422ٔ   زلمٗصٖٛباإل  لكاٞ  422

  52 ٔ  ٍٗبالٗٛلكاٞ بال  42 ٔ  ٍدٖٛلكاٞ باهل  52

 ٗٛ.ثٕٗبلكاٞ  باأل 52ٔ  مٗبازٖٛ لكاٞ بامل

ٔ    غري املطمىنيوع  ٔمجاعٗٛ ؾسدٖٛ لكاٞات دعٕٖٛ-8

 ٖػىن:

 الصٖازات الدعٕٖٛ ٔ عىن جدٔه هلاتكمٗـ الدعاٚ بعىن  -4

 تٕؾري وٕاد دعٕٖٛ بالمػات. -2

 اجلّات. وط٠ٕل٘بٍاٞ جطٕز تٕاصن وع   -4

 التٍطٗل وع الػسكات ٔاملصاٌع ٔاملطتػؿٗات -1

  .مجع بٗاٌات غري املطمىني حطب المػات-5

 

الدعاٚ ٔ 

 املتعإٌُٔ

 

 

عمٜ 

وداز 

 العاً 

 

تطجٗن شٖازات ٔ  -4

 لكاٞات

 قبٕه اإلضالً حاالت -2

 التكازٖس-4 

  

ؿعٗن الػساكات ت-4

غساكات احلالٗٛ ٔبٍاٞ 

أكجس ؾاعمٗٛ لتخكٗل زؤٖٛ 

 ٔ زضالٛ اجلىعٗٛ.

اضتكطاب ٔ تأِٗن -5

املتطٕعني الؿاعمني 

مبختمـ التخصصات 

ٔمتكٍّٗي إدازٖا ٔدعٕٖا ٔ 

 .اجتىاعٗا

 ثكاؾٗا. ادعٕٖ اوعسض 42 تٍؿٗر  -4

غري  5,222ـ لــتبمٗؼ زضالٛ اإلضالً  -2

 وطمي.

 جدٖد. وطمي 52اضتكطاب  -4

  غخص 42.222اضتّداف وا ال ٖكن عَ -1

املسضٜ  ٔاألطباٞ ٔالؿٍٗني ٔ وَ املىسضات

باملطتػؿٗات ٔالصٔاز لتبمٗؼ  ٔالعاومني

ٔتٕعٗٛ  زضالٛ اإلضالً لػري املطمىني

 املطمىني بأوٕز دٍّٖي.

 وعسض البالؽ املبني الجكايف الدعٕٙ -9

  جدٔه وتكاون لمىعازض عىن-4

 عمٜ املٕاؾكٛ ٔ املٕاعٗد. رلاطبٛ املطتػؿٗات لمخصٕه-2

 ٔ املطتٕدع  . وٕاد دعٕٖٛ بالمػات وَ إدازٚ اجلىعٗٛطمب -4

  وطابكات ثكاؾٗٛ بالمػات  إعداد -5

 غساٞ ِداٖا لمىٍٕوني ٔاألطؿاه ٔجٕاٟص املطابكٛ-6

 تٍطٗل لكاٞات بالمػات وع الدعاٚ ٔ عىن جدٔه هلا -7

 ٕاد الدعٕٖٛتٕشٖع امل ٔاملطتػؿٜ جتّٗص وٕقع املعسض داخن -8

 

الدعاٚ ٔ 

 املتعإٌُٔ

 

 

عمٜ 

وداز 

 العاً 

 

  عدد املطتؿٗدَٖ-1

إعداد تكسٖس كاون  يف  -2

 . ٌّاٖٛ كن وعسض

 تكٗٗي التكسٖس  دزاضٛ ٔ -4

إضتباٌات لتكٗٗي   إعداد -1

بسادلْ وَ قبن  املعسض ٔ

  املطتؿٗدَٖ.

 .االضتباٌٛ  حتمٗن -5

 غخص 52إضالً -6

  



QF25-02 
ISSUE-1  
 

 

5 

 

 

 ً      2222املٕاؾل       ِـ 4111- ِـ 4114   لعاًيف إدازٚ دعٕٚ اجلالٗات     لمىػازٖع التٍؿٗرٖٛاخلطٛ التػػٗمٗٛ 

   .ٔ تأِٗن الدعاٚعَ طسٖل أكادميٗٛ زعاٖٛ املطمي اجلدٖد  زعاٖٛ املطمىني اجلدد بٕضاٟن وتٍٕعٛ ٔ وتابعٛ عبازٚ عَ ىينم َِّعَؾ أضمىُت :   املػسٔع الجاٌ٘

 تأِٗمّي لمدعٕٚ إىل اهلل . -5                         تألٗـ قمٕبّي .   -1                                                السد عمٜ غبّاتّي . -4            تعمٗىّي وبادئ اإلضالً.    -2       الطع٘ لجباتّي عمٜ اإلضالً .  -4    األِداف العاوٛ :

 % ممَ أضمىٕا ضابكا لمىػازكٛ يف األٌػطٛ الدعٕٖٛ.42اضتكطاب  -7                                 تكٕٖٛ السٔابط بني املطمىني اجلدد ٔ املطمىني باألصن.  -6                      

 اهلدف االشرتاتيجي

 )اهلدف العام(
 اتالهشاط األهداف الفرعية

 التهفيذ
 مالحظات امليسانية التقديرية مؤشر اإلجناز

 املدة املهفذ

تبين التخٕه التكين يف مجٗع -6

اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ 

ٔاإلعالوٗٛ لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع 

 املختمؿٛ.

 

  وطمي جدٖد2222تطجٗن بٗاٌات  -4

 قٗىا ٔحدٖجا.

 وطمي جدٖد بأِي الكتب  422تصٖٔد  -2

 لمىتابعٛ  اتصاه 4222تٍؿٗر  -4

 شٖازٚ لمىتابعٛ  4222تٍؿٗر  -1

 وؤاخاٚ 422تٍؿٗر  -5

ذلتاجا   وطمىا جدٖدا 52وٍح   -6

 وطاعدٚ والٗٛ لتألٗؿّي

  :ػىنت ٔ ،اجلدد نياملطمىزعاٖٛ - 4

 يف الربٌاوج بٗاٌاتال ٔ إدخاهؾتح ومـ وتابعٛ -4

 يف الدٔزٚ التأضٗطٗٛتطجٗمّي -2

 دٔزٖا وتابعٛ ِاتؿٗٛ-4

 تكمٗـ الدعاٚ بعىن شٖازات هلي-1

 صنباألزبط املطمي اجلدٖد وع وطمي -5

 دزاضٛ حالٛ املطمي اجلدٖد االجتىاعٗٛ-6

 

اإلدازٚ ٔ 

الدعاٚ  

 ٔ املختصُٕ

  املتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

 أعداد املطمىني اجلدد -4

تعب٠ٛ الٍىٕذج ٔ إدخاه -2

 الٗاٌات يف املٕقع

 التصٕٖس ٔ التٕثٗل-4

 التكازٖس -1

  

حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

ِدٖٛ 422 جتّٗص  تٕؾري ٔ-4

 وتكاومٛ

 

 ػىن:ٔ ت  التعمٗىٗٛ املطمي اجلدٖد حكٗبٛ-2
 

 كدٖي املٕاد الدعٕٖٛ ٔالتعمٗىٗٛ ٔ غٍطٛ ٔ ِداٖا خؿٗؿٛ عبازٚ عَ ت 
  

 لتٕؾري ذلتٕٖات احلكٗبٛ اجلىعٗٛ إدازٚ رلاطبٛ  -4

 بالمػات املتٍٕعٛاملٕاد التعمٗىٗٛ  اختٗازتكمٗـ الدعاٚ ب -2

 غساٞ بعض املطتمصوات-4

اإلدازٚ ٔ 

الدعاٚ  

املختصُٕ 

  ٔاملتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

 التكسٖس-4

 أعداد املطتؿٗدَٖ -2
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 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الؿسعٗٛ

 التٍؿٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلزلاش

 املدة املهفذ

حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

وٍػٕز دعٕٙ خاص  52إعداد -4

 لػٛ . 44ب اجلدد مىطمىني ل

 وطمي 5,222اضتّداف دعٕٚ -2

جدٖد ٔ تعمٗىّي ذلاضَ االضالً  

 ٔوبادْٟ.

 ٔ ٖػىن: تعمٗي املطمىني اجلددإعداد وٍػٕزات خاصٛ ل -4

 . اجلدٖدوٍاضبٛ لمىطمي  ات تعمٗىٗٛبإعداد وٍػٕزدعاٚ التٕجْٗ -4

 ؾّسضٛ املٍػٕزات .جدٔه دٔزٙ ٔ إعداد -2

 جٗد .وتابعٛ وع املصىي حتٜ ٖتي إخساجْ بػكن  -4

 عرب الٕضاٟن االلكرتٌٔٗٛ .تسٔجيْ ٌٔػسٓ -1
 

 الدعاٚ 

 ٔاملتعإٌُٔ

عمٜ وداز 

 العاً

      

 التكسٖس-4

 املطٕدٚ-2

  

تبين التخٕه التكين يف مجٗع -6

اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ 

ٔاإلعالوٗٛ لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع 

 املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف كاؾٛ حت-7

ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ اجملاالت الدعٕٖٛ 

 لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ السٖادٙ .

 جدٖد  وطمي 5,222اضتّداف -4

 دَٖ اهلل عصٔجن. ٔ تعمٗىّي

وادٚ تعمٗىٗٛ  422ٌػس -2

 بالمػات املختمؿٛ.

 

 مىطمىنياخلاصٛ لٗٛ عىن صؿخٛ غمٕباه ٔبازكٕد التعمٗى-1

 ٔ ٖػىن:   اجلدد

 وٍاضبٛ ٔ وكسٔٞٚ ٔ وسٟٗٛوٕاد وطىٕعٛ ٔ مجع تكمٗـ الدعاٚ بإعداد  -4

 عىن جدٔه ٔؾّسضٛ لمىٕاد التعمٗىٗٛ -2

 وتابعٛ املصىي ٔاإلدازٚ االلكرتٌٔٗٛ -4

 ٌٔػس املٕاد التعمٗىٗٛ ٔ وتابعٛ السدٔد تسٖٔج الصؿخٛ  -1

إدازٚ دعٕٚ 

 اجلالٗات 

+ 

اإلدازٚ  

 االلكرتٌٔٗٛ

عمٜ وداز 

 العاً

 السدٔد-4

 اإلضالًقبٕه   حاالت-2

 الدٔزٖٛالتكازٖس  -4

  

تبين التخٕه التكين يف مجٗع -6

اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ ٔاإلعالوٗٛ 

 لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف كاؾٛ اجملاالت حت-7

الدعٕٖٛ ٔاإلدازٖٛ ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ بدٔز 

 اجلىعٗٛ السٖادٙ .

ىٗٛ ٗعمت تنيوطابك 2 عىن-4

غٕغن عرب زابط  وطمي جدٖد 522لـــ

 دزاٖـ

وطمي جدٖد   522تعمٗي -2 

 الصالٚ. ٔ  الطّازٚأحكاً 

 ػىن:تٔ     لمىطمىني اجلدد الكرتٌٔٗٛ تعمٗىٗٛوطابكٛ -5

 رلاطبٛ إدازٚ اجلىعٗٛ لتٕؾري املٗصاٌٗٛ -4

 تكمٗـ الدعاٚ بتٍؿٗر املطمٕب -2

 عىن قسعٛ الكرتٌٔٗٛ ٔالتٕاصن وع الؿاٟصَٖ .-4

 االدازٚ املالٗٛتصؿٗٛ املٗصاٌٗٛ وع -1

 ٔ اإلدازٚ 

 الدعاٚ

    

 

عمٜ وداز 

 اًـــالع

 الصٕز -4

 التكازٖس-2

 عدد املطتؿٗدَٖ-4

  

تبين التخٕه التكين يف مجٗع -6

اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ 

ٔاإلعالوٗٛ لمٕصٕه لػساٟح اجملتىع 

 املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف كاؾٛ حت-7

ٔاملالٗٛ اجملاالت الدعٕٖٛ ٔاإلدازٖٛ 

 لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ السٖادٙ .

وكطع صٕت٘  4,222تطجٗن -4

 بالمػات

 وكطع ؾٗدٖٕ بالمػات 522تطجٗن -2

وطمي جدٖد عرب  4,222تعمٗي -4

 ٛ.الٕضاٟن االلكرتٌٔٗ

اخلاص لمىطمىني التكين التٕاصن االجتىاع٘ التعمٗى٘  -6

 ٔ ٖػىن:،    عرب الٕاتظ ٔ الؿٗظ ٔالٕٗتٕٗب ٔ تمػساً ٔ شًٔ اجلدد

 .عىن جدأه الدعاٚ ٔاختٗاز وٕضٕعات وٕحدٚ لمجىٗع -4

 تكمٗـ الدعاٚ بازلاش املطمٕب.-2

 ٔ اإلدازٚ 

 الدعاٚ

    

عمٜ وداز 

 اًـــالع

 الصٕز -4

 التكازٖس-2

 عدد املطتؿٗدَٖ-4
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حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي ؾنت 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

 جدٖد وطمي  122تعمٗي -4

 املطمىني لكاٞ وع  4822 تٍؿٗر-2

 وَ جٍطٗات رلتمؿٛ.اجلدد 

 

  ٔ ٖػىن: اجلدد  املطمىنيوع  ؾسدٖٛ لكاٞات تعمٗىٗٛ -7
 ٔ تكمٗـ الدعاٚ بعىن الالشً. الصٖازات  ٔالمكاٞات  عىن جدٔه  -4

 تٕؾري وٕاد دعٕٖٛ بالمػات.  -2

 اجلّات. وط٠ٕل٘بٍاٞ جطٕز تٕاصن وع  -4

  ِٔداٖا. كتبتٕشٖع -1

 

الدعاٚ ٔ 

 املتعإٌُٔ

 

 

452 

  لكاٞ

 " غّسٖا" 

 

 عدد احلطٕز -4

 التكازٖس-2
  

حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ٔتسبٗتّي ؾنت األؾكاز الطالٛ 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

 

وطمي  422. تعمٗي وبادئ اإلضالً لــ4

 جدٖد.

 ٔ ٖػىن: لمىطمىني اجلدد  ٗمٗٛـتأِالأضٗطٗٛ ـتالدٔزات ال-8

 .تكمٗـ الدعاٚ بإقاوٛ ِرٓ الدٔزات -4

 عىن جدأه الدٔزات .-2

 إعـداد وؿسدات الدٔزات .-4

 اإلدازٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 اضتبٗاُ-4

 التكازٖس -2
  

حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

وطمي جدٖد ضىَ ِرا  422وتابعٛ -

 الربٌاوج.

 بساوج يف الطٍٛ 1تٍؿٗر -

 لكاٞ وع املطمىني اجلدد 46تٍؿٗر -

 ٔ ٖػىن:  املطمىني اجلدد دٖٕاٌٗٛ -9

 .بسٌاوج تعمٗى٘ ٔتجكٗؿ٘ إعداد-4

 .التٍطٗل وع املطمىني اجلدد-2

 .التٍطٗل وع اضرتاحٛ ٔوطعي-4

 .غساٞ ِداٖا ٔجٕاٟص-1

 وػازكات احلطٕز -5

 اإلدازٚ  

ٔ الدعاٚ  

  ٔاملتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

 

  الصٕز -4

 التكازٖس-2

 عدد املطتؿٗدَٖ-4

  

تٕؾري ب٠ٗٛ حتؿٗصٖٛ -8

العاومني وؤضطٗٛ تطٕز أداٞ 

 الؿاعمني ٔتعصش اٌتىاِٞي.

 

ذلتاجا  جدٖداا وطمى 52وٍح  

وطاعدٚ والٗٛ وَ وطتخك٘ الصكاٚ  

 لتألٗؿّي.

  التكاؾن االجتىاع٘-42

 عح حالٛ احملتاج وَ املطمىني اجلدد -4

 زؾع الطمب إىل ودٖس اجلىعٗٛ ٔ وتابعٛ املالٗٛ-2

 تطمٗي املطاعدٚ لمىطمي اجلدٖد ٔ تٕثٗكْ-4

 اإلدازٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 اضتبٗاُ-4

 التكازٖس -2

 التٕثطل-4
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 ً      2222املٕاؾل       ِـ 4111- ِـ 4114   لعاًيف إدازٚ دعٕٚ اجلالٗات     اخلطٛ التػػٗمٗٛ لمىػازٖع التٍؿٗرٖٛ

 تٕعٗٛ ٔتعمٗي اجلالٗات املطمىٛ بٕضاٟن وتٍٕعٛ.                               عبازٚ عَ   : ! ٌؤوَ ضاعٛ ٕاىُُّمَِ     املػسٔع الجالح:  

تعىٗل التٕحٗد يف ٌؿٕضّي بإحٗاٞ الطٍٛ ٔإواتٛ البدعٛ  -1  الػبّات باليت ِ٘ أحطَ.  تصخٗح العكاٟد الؿاضدٚ ٔاألؾكاز املٍخسؾٛ ٔالسد عمٜ  -4  تسغٗبّي يف االضتكاوٛ.    -2    تعمٗي املطمىني وا حيتاجُٕ إلْٗ وَ أوٕز دٍّٖي.  -4أِداؾْ:  

 داللتّي إىل وٕاضي اخلري. -5    بالدلٗن وَ الكتاب ٔالطٍٛ . 

 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الؿسعٗٛ

 التٍؿٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلزلاش

 املدة املهفذ

الدعٕٙ حتكٗل التكاون -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

 :يف. لػات 6ب   دٔزات 9تٍؿٗر - 4

 أحكاً الطّازٚ""

"  .يف لػات 6دٔزات ب  9تٍؿٗر  -2

 " أحكاً الصالٚ

أحكاً " لػات.يف 6دٔزات ب  9تٍؿٗر  -4

 " الصكاٚ

احلاله ٜ ""ؾ لػات 6ب دٔزات  9تٍؿٗر  -1

 "ٔاحلساً 

تٍؿٗر الدٔزٚ العمىٗٛ السوطاٌٗٛ ب  -5

 لػات. 5

 احلجدٔزات يف  9تٍؿٗر  -5

 ٖػىن: ٔ املٍّجٗٛ  الدٔزات الػسعٗٛ-4

 .عىن وؿسدات املكسز الدزاض٘ -4

 .عَ الدٔزٚ الػسعٗٛ عىن إعالُ -2

 .تكمٗـ الدعاٚ املختصني بتدزٖظ املٍاِج -4

 .حطب اإلوكاٌٗٛ وركسات عمىٗٛتٕؾري  -1

 ٗٛ بالطخٕبات عمٜ أزقاً.عٍٗوٍح جٕاٟص   -6

 .ات الدازضنيتكدٖي ٔجب -7

 عىن إختبازات يف ٌّاٖٛ كن دٔزٚ  -8

 .قٗىٛ تكسٖي املػازكني ظٕاٟص -9

 الدعاٚ

 

 

عمٜ وداز 

 العاً

 

 تٕثٗل احلطٕز  -4

 التكازٖس-2

 الطالب اختبازات -4

  

الدعٕٙ حتكٗل التكاون -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

( لػات 9)بـ وكاال (428) كتابٛ

اهلل أحد ، ذلىد   : بعٍأَٖ رلتمؿٛ

، لرٚ العبادٚ صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي زضٕه اهلل 

صمٜ السضٕه   إتباع،اخلػٕع يف الصالٚ ،

، وَ ٖطتخل العبادٚ؟ ، حالٔٚ اهلل عمْٗ ٔضمي 

عراب  االمياُ ، ؾطن صالٚ الؿجس ،

الكرب ٔأضبابْ ، الكٕه بال عمي ،ذً 

 الؿطاد ، الٕؾاٞ

  ِادؾٛ تسبٕٖٛ ٔ ثكاؾٗٛ وكاالتإعداد  -2

 ٔ ٖػىن:
 وعاصسٚ غّسٖا يف وٕاضٗع وّىٛ ٔ تٕجْٗ الدعاٚ بكتابٛ وكاه -4

 .تطمي املكاالت يف ٌّاٖٛ كن غّس حطب اجلدٔلٛ -2

 .غكن كتاباختٗاز عدد وَ املكاالت ٔ طباعتّا عمٜ  -4

 املكاالت  عرب التٕاصن االجتىاع٘. ٌػس -1

 الدعاٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 التكسٖس-4            

 املطٕدٚ-2
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حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف حتصني 

اجملتىع وَ ؾنت األؾكاز  كاؾٛ ؾ٠ات

الطالٛ ٔتسبٗتّي عمٜ املٍّج 

 الٕضط٘.

تبين التخٕه التكين يف -6

مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ 

ٔاإلعالوٗٛ لمٕصٕه لػساٟح 

 اجملتىع املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف كاؾٛ حت-7

اجملاالت الدعٕٖٛ ٔاإلدازٖٛ 

ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ 

 السٖادٙ .

 42ب وكطع صٕت٘ 4,222تطجٗن -4

 لػات

 44وكطع ؾٗدٖٕ ب522تطجٗن  -2

 لػٛ

 اضتّداف ومُٕٗ وطمي باألصن-4

التعمٗي ٔ التٕعٗٛ عرب وٕاقع التٕاصن -4

 ٔ ٖػىن:    االجتىاع٘

وـسٟٗٛ ٔ صـٕتٗٛ ٌٔػسِا ٔ وٕمسٗٛ  إمياٌٗٛوكـاطع تطجٗن -4 

 ,whatsapp, facebook, youtube, telegram, imo)عرب 

zoom)  

  .وٕحدٚ جلىٗع اجلالٗات ِادؾٛ اختٗاز وٕضٕعات-2

إعداد ٔ تسمجٛ زضاٟن قصريٚ  ٔ ٌػسِا عرب وٕاقع التٕاصن -4

 .االجتىاع٘

 .تكمٗـ الدعاٚ بازلاش املطمٕبالتٕاصن وع املتعأٌني ٔ  -1

 .وتابعٛ وٍجصات الدعاٚ -5

 

 الدعاٚ

 ٔ املتعإٌُٔ 

    

 

 

 
 

   عمٜ وداز 

 اًـــالع  

 عدد املػاِدَٖ-4

 السدٔد ٔالتعمٗكات -2

 التكازٖس -4

  

تبين التخٕه التكين يف -6

مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ 

ٔاإلعالوٗٛ لمٕصٕه لػساٟح 

 اجملتىع املختمؿٛ.

 

كٗل االحرتاؾٗٛ يف كاؾٛ حت-7

اجملاالت الدعٕٖٛ ٔاإلدازٖٛ 

ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ 

 السٖادٙ .

( لػات 9) بـ ٛ( وطابك92تٍؿٗر )  -4

 رلتمؿٛ.

جاٟصٚ ٌكدٖٛ  ٔ  642إعداد -2

 عٍٗٗٛ لمؿاٟصَٖ

 عمٜب ٔ ٌػس وكاطع تٕشٖع كت -4

 املتطابكني

ٔ  العاوٛ  االلكرتٌٔٗٛ الجكاؾٗٛ اتاملطابك-1

 ٖػىن:

 .اجلىعٗٛ لمخصٕه عمٜ املٗصاٌٗٛ إدازٚ إىلزؾع الطمب  -4

 وادٚ عمىٗٛ لمٍػس اختٗاز -2

 google driveتكمٗـ الدعاٚ بتجّٗص املطابكٛ يف -4

 .جتّٗص جٕاٟص قٗىٛ لمؿاٟصَٖ-4

 اضتالً املٗصاٌٗٛ ٔتصؿٗتّا. -5

 الدعاٚ

 

 

     عمٜ وداز 

 العاً   
 السدٔد عدد املػازكني ٔ-4

 الكػٕؾات-2

 تعب٠ٛ الٍىٕذج-4

  

تبين التخٕه التكين يف -6

مجٗع اجلٕاٌب اإلدازٖٛ ٔالدعٕٖٛ 

ٔاإلعالوٗٛ لمٕصٕه لػساٟح 

 اجملتىع املختمؿٛ.

كٗل االحرتاؾٗٛ يف كاؾٛ حت-7

اجملاالت الدعٕٖٛ ٔاإلدازٖٛ 

ٔاملالٗٛ لالزتكاٞ بدٔز اجلىعٗٛ 

 السٖادٙ .

 باألصن  وطمي 422,222اضتّداف -4

 دَٖ اهلل عصٔجن. ٔ تعمٗىّي
 

وادٚ تعمٗىٗٛ بالمػات  522ٌػس -2

 املختمؿٛ.

اخلاصٛ ٗٛ ٔبازكٕد التعمٗىعىن صؿخٛ غمٕباه -5

 ٔ ٖػىن:  باألصن مىطمىنيل

  تعمٗىٗٛٔ مجع وٕاد تكمٗـ الدعاٚ بإعداد  -4

 عىن جدٔه ٔؾّسضٛ لمىٕاد التعمٗىٗٛ -2

 وتابعٛ املصىي ٔاإلدازٚ االلكرتٌٔٗٛ -4

 دٌػس املٕاد التعمٗىٗٛ ٔ وتابعٛ السدٔ تسٖٔج الصؿخٛ  ٔ -1

إدازٚ دعٕٚ 

 اجلالٗات 

+ 

اإلدازٚ  

 االلكرتٌٔٗٛ

عمٜ وداز 

 العاً

 ٔاملػازكات ٔالتعمٗكات السدٔد-4

 االتصاالت-2

 التكازٖس الدٔزٖٛ -4
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حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

تسمجٛ خطبٛ بالمػات  452 -4

 ( جٕاوع 5يف )

 ٔ تػىن: تسمجٛ خطب اجلىعٛ  -6

 بالمػات جدٔلٛ الدعاٚ لرتمجٛ خطب اجلىعٛ  -4

 .يف اجلٕاوع اجلالٗات املٕجٕدٚتٕشٖع الدعاٚ حطب   -2

  التٕاصن وع املتعأٌني ٔ وتابعتّي -4

 الدعاٚ  ٔ

املتعإٌُٔ وَ 

  العمي طمبٛ

 

عمٜ وداز 

 العــــــــاً 

   

 ( جٕاوع.5تسمجٛ  خطبٛ يف ) 452 -4

 التكسٖس -2
  

حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

غسكٛ ٔ وصٍع ٔ  52اضتّداف -4

 وؤضطٛ.

كمىٛ ٔ دزع،حٗح  522إلكاٞ -2

تتكسز الصٖازٚ يف بعض املٕاقع حطب 

 احلاجٛ.

 ِدٖٛ وتكاومٛ   522جتّٗص -4

وطابكٛ ؾٕزٖٛ بالمػات  52عىن -1

 املختمؿٛ . 

وادٚ دعٕٖٛ بالمػات  5222تٕشٖع  -5

 املختمؿٛ.

غخص لالضتؿادٚ وَ  222كطب -6

 بساوج اجلىعٗٛ .

عبازٚ عَ بسٌاوج دعٕٙ ٔ تٕعٕٙ  ٔ "ازكب وعٍا" -7

يف  اجتىاع٘ يف الػسكات ٔ املؤضطات ٔاملصاٌع الكبريٚ املٕجٕدٚ

 :     ٖػتىنٔ   ذلاؾظٛ مخٗظ وػٗط

 ٔ بأمساٞ ىعٗٛ املطتؿٗدٚ لتصٖٔد اجل  اجلّات  إزضاه خطابات إىل  -4

 حطب الٍىٕذج . املطتّدؾني اتٔ جٍطٗ  اتدٖاٌ

 التٍطٗل وع املتعأٌني ٔاملتطٕعني.  -2

 ٛ.دعٕٖجتّٗص حكاٟب  - 4

 .تكمٗـ الدعاٚ بتٍؿٗر وا ٖمصً -1

 منٕذج الصٖازٚ . تعب٠ٛ -5

 غساٞ ِداٖا ٔ جٕاٟص. -6 

التٕاصن املطتىس وع املطتؿٗدَٖ وَ قبن الدعاٚ عَ طسٖل الصٖازات  -7

   ٔالتٕاصن االجتىاع٘.

اإلدازٚ ٔ 

الدعاٚ ٔ 

 املتعإٌُٔ

عمٜ وداز 

 العاً

 التكازٖس ٔ تػىن:    

 عدد اجلّات املطتّدؾٛ. -4

  .عدد املطتؿٗدَٖ -2

 ا.عدد الرَٖ اضمىٕ -4

 الدعٕٖٛ املٕشعٛ. عدد املٕاد-1

 تٕثٗل الربٌاوج-5

 

 

  

حتكٗل التكاون الدعٕٙ -2

بتؿعٗن إدازات اجلىعٗٛ يف 

حتصني كاؾٛ ؾ٠ات اجملتىع وَ 

ؾنت األؾكاز الطالٛ ٔتسبٗتّي 

 عمٜ املٍّج الٕضط٘.

شٖازٚ وٗداٌٗٛ  522. ٍٖؿر الدعاٚ 

 ؾسدٖٛ

 وٍػأٚ. 422. شٖازٚ 2

وٍٕعٛ وادٚ  2222. تٕشٖع 4

 بالمػات.

 ٔتػىن :  ٔجٕالت دعٕٖٛٚ تٕاصمٗٛ ثكاؾٗٛ شٖاز-8

 االضبٕعٗٛ عىن جدٔه الصٖازات-4

 تكمٗـ الدعاٚ املرتمجني بتٍؿٗرٓ -2

 أحٗاٌا تٕثٗل الصٖازات-4

 مبختمـ المػات  يف قطي التٕشٖع تٕؾري املٕاد الدعٕٖٛ الجكاؾٗٛ-1

 تٕشٖع  املٕاد الدعٕٖٛ -5

 

الدعاٚ  

 ٔاملتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

 422ٔ شٖازٚ ؾسدٖٛ 522 ٍٖؿر الدعاٚ-4

ؾّٗا  وٍػأٚ، ٖٕشع 422 شٖازٚ مجاعٗٛ لـ

 دعٕٖٛ  وادٚ 2222
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 اإلوكاٌٗٛ ( )حطبً                           2222املٕاؾل       ِـ 4111- ِـ 4114   لعاًيف إدازٚ دعٕٚ اجلالٗات     لمىػازٖع التٍؿٗرٖٛاخلطٛ التػػٗمٗٛ                                                                            

جٕ  ٔ تسؾّٗٗٛ  ٔ اجتىاعٗٛ لاللتكاٞ باملطمىني اجلدد ٔاملطمىني باألصن املطتؿٗدَٖ وَ أٌػطٛ املكتب يف جٕ تسؾّٗ٘ بعٗد عَ إمياٌٗٛإقاوٛ أٌػطٛ  عبازٚ عَٔ ِٕ بساوج اجتىاعٗٛ وٕمسٗٛ      ( 1) اضي املػسٔع :

 غخص وَ جٍطٗات رلتمؿٛ. 45,222دٔزٖا ٔ تٍؿٗر كؿازات الٗىني ٔ وطاعدٚ بعض احملتاجني ٖٔطتّدف املػسٔع وا ٖكازب  العىن السٔتٗين حتت وظمٛ اجلىعٗٛ

 االضرتاتٗج٘ دفاهل

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الؿسعٗٛ

 التٍؿٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلزلاش

 املدٚ املٍؿر

تٕؾري ب٠ٗٛ -8

حتؿٗصٖٛ وؤضطٗٛ 

تطٕز أداٞ العاومني 

الؿاعمني ٔتعصش 

 اٌتىاِٞي.

 

 422زحالت العىسٚ ه  4تٍؿٗر -4

وَ املطمىني اجلدد الرَٖ مل  غخص

كٕٖٛ تٖعتىسٔا وَ قبن ٔذلك ل

ٞ َ خاله بساوج ِادؾٛ أثٍاوإمياٌّي 

 السحمٛ.  

تٍؿٗر زحمٛ عىسٚ السوطاٌٗٛ  -2

طالب يف الدٔزات الػسعٗٛ ٔ  122ه 

لتخؿٗصِي أثٍاٞ السحمٛ ذلك 

حلطٕز الدزٔع التعمٗىٗٛ اليت 

    . تكٗىّا اجلىعٗٛ هلي

 ػىن:ت ٔ   املطمىني اجلدد ٔ الدازضنيزحمٛ عىسٚ  -4

حتدٖد املٕاعٗد ٔ رلاطبٛ إدازٚ اجلىعٗٛ لمىٕاؾكٛ عمٜ الربٌاوج  -4

 .ٔاملٗصاٌٗٛ

 رلاطبٛ كؿالٞ املعتىسَٖ -2

 باملػازكٛ.  تكمٗـ الدعاٚ املختصني -4

 إعداد ٔتٍؿٗر بساوج السحمٛ الدعٕٖٛ التعمٗىٗٛ. -1

 التٍطٗل وع محالت العىسٚ  -5

  أثٍاٞ السحمٛ اإلمياٌ٘تٍؿٗر الربٌاوج التعمٗى٘ ٔ الرتبٕٙ -6

 إدازٚ 

ٔ  اجلىعٗٛ

ادازٚ 

 اجلالٗات

يف كن 

ثالثٛ 

 أغّس

 

 التكسٖس -4

 عدد-2

 طتؿٗدَٖ امل

 االضتباٌٛ -4

 

  

تٕؾري ب٠ٗٛ -8

حتؿٗصٖٛ وؤضطٗٛ 

تطٕز أداٞ العاومني 

الؿاعمني ٔتعصش 

 اٌتىاِٞي.

 غخص وَ املطمىني 42,222إطعاً -

 اجلدد ٔ طالب الدٔزات الػسعٗٛ.

 ٖػىن: ٔ   الدازضني بسٌاوج إطعاً-2

 التٍطٗل وع اإلدازٚ ٔ املطعي . -4

 وتابعٛ عدد الٕجبات ٔالؿٕاتري.-2

 اإلدازٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 اضتبٗاُ -4

 التكازٖس -2

 التٕثٗل-4
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تٕؾري ب٠ٗٛ -8

حتؿٗصٖٛ وؤضطٗٛ 

تطٕز أداٞ العاومني 

الؿاعمني ٔتعصش 

 اٌتىاِٞي.

 

 وطمىا جدٖدا. 452تكسٖي -4

 وطمىا جدٖدا. 452دزاضٛ ٔضع -2

بعض وطمىا جدٖدا  452تعمٗي -4

 أحكاً اإلضالً .

 الطٍٕٙ حؿن تكسٖي املطمىني اجلدد-4

 رلاطبٛ اجلّٛ اليت ضٗتي اختٗازِا إلقاوٛ احلؿن-4

 زؾع الطمب إىل اإلدازٚ لمخصٕه عمٜ املٗصاٌٗٛ.-2

 باإلعالٌات ٔ إبالؽ احلطٕز.تكمٗـ الدعاٚ -1

 غساٞ وطتمصوات احلؿن .-5

 دعٕٚ وٍطٕب٘ اإلدازات.-6

 

 الدعاٚ  ٔ

 املتعإٌُٔ

  

 

يف 

وٍتصـ 

 العاً

 

  

 اضتبٗاُ 

 التكازٖس 

 التٕثٗل

 

  

 

تٕؾري ب٠ٗٛ -8

حتؿٗصٖٛ وؤضطٗٛ 

تطٕز أداٞ العاومني 

الؿاعمني ٔتعصش 

 اٌتىاِٞي.

 

وَ  بعض املتعأٌنيتكسٖي  -4

 جٍطٗات رلتمؿٛ

احلطٕز بالطخٕبات تكسٖي -2

 عمٜ جٕاٟص

وطتؿٗد وَ أٌػطٛ  522إحطاز -4

 اجلىعٗٛ.

 بسٌاوج وعاٖدٚ لمجالٗات-1

 اإلدازٚ لمخصٕه عمٜ املٕاؾكٛ ٔاملٗصاٌٗٛ  إىلزؾع الطمب -4

 . ٔ تٕشٖع املّاً ؾٗىا بٍّٗي اجتىاع الدعاٚ-2

 تكمٗـ الدعاٚ باإلعالٌات ٔ إبالؽ احلطٕز-4

 غساٞ وطتمصوات احلؿن. -1

دعاٚ 

 ىعٗٛاجل
 غٕاه     

 اضتبٗاُ -4

 التكازٖس -2

 التٕثٗل-4

 

  

 

 اٌتّٜ بؿطن اهلل عصٔجن


