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( حتقٔق التلامل الدعْٖ 2

بتفعٔل إدازات اجلنعٔ٘ يف 

حتصني كاف٘ فٝات اجملتنع مً 

فنت األفلاز الضال٘ ّتسبٔتَه 

 .علٙ امليَخ الْضطٕ

 

 

( اضتقطاب ّتأٍٔل املتطْعني 5

الفاعلني مبختلف التخصصات 

ًٓا  ًٓا ّدعْ ّمتلٔيَه إداز

ًٔا  ّاجتناع

 

 

مؤضطٔ٘  ( تْفري بٔٝ٘ حتفٔص8٘ٓ

تطْز أداٛ العاملني الفاعلني 

 ّتعصش اىتناٍٛه

 بياٛبسىامخ 

 

  متلني املتطْعني مً األعنال

 ّاالجتناعٔ٘.ّالدعْٓ٘  ٘اإلدازٓ

  جرب املبدعني مً شتٙ فٝات

 فلسٓا.اجملتنع لدعه اجلنعٔ٘ 

  ّمتابعتَه لبرلحتفٔص املْظفني 

 اجلَد.

  املتنٔصًٓ.تلسٓه 

  املؤضطٕ.اظَاز العنل  

  ميطْبٕ  العاق٘ بنيتْطٔد

 اجلنعٔ٘.

 

  املشازك٘ مع إدازٗ التطْع يف تأٍٔل الشباب

 مبختلف التخصصات 

  ٕعنل دّزات متخصص٘ يف العنل التطْع

 ّاملَازات احلٔاتٔ٘ 

  عنل لْح٘ ليحه الشَس 

 املادٓ٘.تقدٓه احلْافص ّ 

  ّ٘ضع آلٔ٘ لتقٔٔه املْظفني ّاملتابع

 املطتنسٗ.

  إقام٘ لقاٛ كل ضت٘ أشَس 

ادزاِ 

 اجلنعٔ٘

ّحدِ 

 التطْع

العالقات 

 العام٘

 مطتنس

 االىضباط

تطبٔق 

 اخلط٘

 التْثٔق
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( تفعٔل الشساكات احلالٔ٘ 3

ّبياٛ شساكات أكجس فاعلٔ٘ 

 .لتحقٔق زؤٓ٘ ّزضال٘ اجلنعٔ٘

( تبين التحْل التقين يف 6

مجٔع اجلْاىب اإلدازٓ٘ 

 ّالدعْٓ٘ ّاالعالمٔ٘ للْصْل

 لشساٜح اجملتنع املختلف٘

( حتقٔق االحرتافٔ٘ يف كاف٘ 7

اجملاالت الدعْٓ٘ ّاإلدازٓ٘ 

ّاملالٔ٘ لالزتقاٛ بدّز اجلنعٔ٘ 

 السٓادٖ

 

( تْطٔد عالق٘ اجلنعٔ٘ املتٔي٘ 9

مع شسكاَٜا بأضالٔب إبداعٔ٘ 

 حتقق التنٔص يف القطاع اخلريٖ

 

 بسىامخ تْاصل 

 ًٓشٓادٗ االىتناٛ للحنعٔ٘ )املطتفٔد 

 ّالعاملني(.

 .ٖاظَاز دّز اجلنعٔ٘ السٓاد 

 ًٓكطب التأٓٔد مً قبل املطتفٔد 

  ٘ٔاضتحداث ّتفعٔل الشساكات اجملتنع 

  االٍتناو بأعضاٛ دللظ اإلدازٗ الطابق

 ّاحلالٕ.

  التْاصل اخلالق مع ّضاٜل اإلعالو إلظَاز

 دّز اجلنعٔ٘.

  ٘ٔتيطٔق الصٓازات الداخلٔ٘ ّاخلازج

 للحنعٔ٘.

 ال التْاصل التقين  التْضع يف دل 

  ّ٘ٔضع آلٔ٘ ّاضح٘ جلنٔع شّاز اجلنع

 ّاللقاٛات ّاالجتناعات.

  ّضع آلٔ٘ لتصّٓد العالقات العام٘ جلنٔع

املياشط الدعْٓ٘ لصٔاغ٘ األخباز ّالتْاصل 

 مع اإلعالو.

  ٘التيطٔق مع األىدٓ٘ ضْاٛ يف امليطق

ّالقادم٘ هلا مً أجل تقدٓه ٍدآا دعْٓ٘ 

 للندزبني.

 االضتبٔاىات الدّزٓ٘. تفعٔل 

 .٘ٔشٓازٗ الداعنني ّزبطَه بأىشط٘ اجلنع 

  ٗالتعسٓف باجلنعٔ٘ كحَ٘ دلتنع٘ مؤثس 

  التْاصل املطتنس مع املطتفٔدًٓ ّالعاملني 

  ٘ٔابساش مياشط اجلنعٔ٘ يف اليْاحٕ االجتناع 

  ٛاالٍتناو بالشساكات الطابق٘ ّبيا

 شساكات دلتنعٔ٘ جدٓدٗ

  ّ٘ٔتفعٔل ّضاٜل اليشس يف مْقع اجلنع

 التْاصل االجتناعٕ.

 ٕتفعٔل ّاتطاب بالسد اآلل 

  ٘امداد الصحاف٘ ّاإلعالو ظنٔع األىشط 

  ٘بياٛ العالقات مع اجلَات احللْمٔ٘ ّاخلاص 

  اضتقبال الصّاز ّجتَٔص قاعات االجتناعات

 ّجتَٔص العسّض ّالضٔاف٘ 

  ٘تفعٔل الشساك٘ مع أىدٓ٘ امليطق 

  ًخماطب٘ ىادٖ ضنم ّزعآ٘ الشباب م

تقدٓه اهلدآا ّاضتخداو امليشٝات اخلاص٘ 

 باليادٖ ّزعآ٘ الشباب 

  ٘عنل اضتبٔاىات دّزٓ٘ عً مدٚ زضا ّمعسف

 اجلنَْز بدّز أعنال اجلنَْز

 .٘ٔكطب الداعنني يف مياشط اجلنع 

 ّٓالتصامٔه ّاإلحصأٜات يف  سىشس التقاز

 الصحف ّّضاٜل التْاصل 

قات العال

 العام٘
 مطتنس

عدد 

 الصٓازات

 التْثٔق 

عدد 

 التصامٔه

عدد 

 امليشْزات
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( تْطٔد عالق٘ اجلنعٔ٘ املتٔي٘ 9

مع شسكاَٜا بأضالٔب إبداعٔ٘ 

 حتقق التنٔص يف القطاع اخلريٖ

 

 بسىامخ إخاٛ 

  تقدٓه ٍدٓ٘ للنطله اجلدٓد

 لليطاٛ ّالسجال 

  تقدٓه ٍدٓ٘ للفٔل املطله

 اجلدٓد

  ٗامليْمني مً اجلالٔات شٓاز

 ّغريٍه يف املطتشفٔات.

  ٘ٔتيطٔق املطابقات السٓاض 

 تقدٓه اهلدآا للداعنني ّ الصّاز 

   التيطٔق مع اإلدازات لطلب مقرتحات اهلدآا 

  ٘لَدآا لالتيطٔق مع املؤضطات املتخصص 

 تطلٔه اهلدآا لإلدازات مع ّضع آلٔ٘ للتْشٓع 

  تقدٓه ٍدآا للنيْمني 

  العالق٘ مع العالقات باملطتشفٔات.تطْٓس 

مجٔع 

 االدازات

 

 مطتنس

عدد 

 اهلدآا

 التْثٔق

عدد 

 املطتفٔدًٓ

  

( حتقٔق التلامل الدعْٖ 2

بتفعٔل إدازات اجلنعٔ٘ يف 

حتصني كاف٘ فٝات اجملتنع مً 

فنت األفلاز الضال٘ ّتسبٔتَه 

 علٙ امليَخ الْضطٕ

( تْطٔد عالق٘ اجلنعٔ٘ املتٔي٘ 9

بأضالٔب إبداعٔ٘ مع شسكاَٜا 

 حتقق التنٔص يف القطاع اخلريٖ

 بسىامخ قٔه 

 اضتقطاب خطباٛ فاعلني 

  اضتقطاب مشاٍري التْاصل

 االجتناعٕ.

 .ٕاظَاز امليَخ الْضط 

 

  التيطٔق مع خطباٛ ّمشاٍري فاعلني بعد

صٔاغ٘ قص٘ اضالو أحد املَتدًٓ اجلدٓد 

ّالتحدث عيَا يف خطبُ اجلنع٘ ّذكس اضه 

 دٌّ التعسض ألٖ شٕٛ آخساجلنعٔ٘ فقط 

 اجملتنع ٓااملطاٍن٘ مع اإلدازات يف مح ٘

 فلسٓا 

إدازٗ 

 الدعْٗ

 

العالقات 

 العام٘ 

 شَسٓا

عدد 

 اخلطب 

عدد 

 امليشْزات 

  

 


