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 مشاريع

 الشـــؤون اإلداريـــة واملـــاليـــة
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 مشروع برنامج منظومة اإلدارة الحديثة 

 
 

  
 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 10000  اإلدارة الحديثة   برنامج منظومة: األول الهدف الفرعي 

 6900 - إدارة القسم  اشتراك برنامج منظومة اإلدارة الحديثةتجديد  (: 1النشاط)

 3100 - املؤسسة دعم فني وإضافات حسب الطلب  (: 2النشاط)

 7810  توفير أجهزة ومستلزمات: الثاني الهدف الفرعي 

 5600 7 إدارة القسم  أجهزة ماسحات ضوئية لألقسام مدمجة مع طابعة  (: 1النشاط)

 1000 1 إدارة القسم  شراء طابعة باركود ملوظف االتصاالت اإلدارية( : 2النشاط )

 1210 89 إدارة القسم  ( : توفير مستلزمات حماية خارجية لأليبادات التعليمية 3النشاط )

 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 املقترحة كيفية صرف املوازنة 

 10000 اإلدارة الحديثة  منظومةبرنامج  1

 ريال  6000= برنامج منظومة اإلدارة الحديثة  تجديد اشتراك

 ريال  900لتجديد االشتراك =  % 15الضريبة املضافة 

 ريال 3000دعم فني وتعديالت مطلوبة = 

 ريال 100تجديد نطاق املنظومة =  

 7810 توفير أجهزة ومستلزمات  2

 ريال  5600=  800×7 ح ضوئي مدمج مع طابعة توفير  أجهزة ماس

 ريال  1000=1000×1شراء طابعة باركود 

  89توفير كفرات حماية واستكرات حماية شاشة لأليبادات التعليمية    

 ريال  1210=13.6ايباد ×

  سبعة 17810 اإلجمالي  *
ً
   ترياال  وثمانمائة وعشرةعشر آلفا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  م 2022عام ميالدي كامل  املشروع مدة  حدة  اربط جميع أقسام الجمعية ضمن منظومة عمل و  املشروع هدف  منظومة اإلدارة الحديثة   املشـ

   تقنية املعلوماتوحدة  تنفيذ برنامج تقني يقوم بربط جميع أقسام الجمعية بعضها ببعض     املشروعنبذة عن  جميع أقسام الجمعية   الفئة املستهدفة 
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 مشروع األمن السيبراني وصيانة األجهزة 

 
 

  
 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 1750    الدورية ألجهزة الحاسب اآلليالصيانة : األول الهدف الفرعي 

 600 20 تقنية املعلومات  تنزيل وتحديث أنظمة الحاسب اآللي ) فرمتة ( (: 1النشاط)

 750 5 تقنية املعلومات  ( : زيادة الذاكرة الداخلية لألجهزة القديمة2النشاط )

 400 5 تقنية املعلومات  ( : تغيير القطع االستهالكية حسب الحاجة  3النشاط )

 1400  مكافحة القرصنة والجرائم املعلوماتية: الثاني الهدف الفرعي 

 400 10 تقنية املعلومات    10تثبيت النسخة األصلية لنظام ويندوز  (: 1النشاط)

 1000 10 تقنية املعلومات  لبرنامج أوفيستثبيت النسخة األصلية  (: 2النشاط)

 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 1750 الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب اآللي  1
 ريال 600=  30×20تنزيل وتحديث أجهزة الحاسب اآللي 

 ريال 750=  150×5الذاكرة الداخلية لألجهزة القديمة زيادة 

 ريال 400تغيير القطع االستهالكية حسب الحاجة = 

2 
مكافحة القرصنة والجرائم  

 املعلوماتية
 ريال 400=  40×10تثبيت النسخة األصلية لنظام ويندوز   1400

 ريال 1000=  100×10تثبيت النسخة األصلية لبرنامج أوفيس 

 ثالثة آالف ومائة وخمسون ريال   3150 اإلجمالي  *

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  م 2022عام ميالدي كامل  املشروع مدة     االعتناء بأمن وحماية أجهزة الحاسب اآللي والشبكة في الجمعية املشروع هدف  األمن السيبراني وصيانة األجهزة املشـ

 وحدة تقنية املعلومات  تنفيذ الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب اآللي وتطويرها     املشروعنبذة عن  جميع أقسام الجمعية   الفئة املستهدفة 
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 مشروع تدريب وتطوير منسوبي الجمعية 
 

 
 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 

 املوازنة املقترحة  املستهدف األهداف الفرعية ونشاطاتها

 ريال  3500 .تدريب املوظفين على اهم املهارات اإلدارية واإللكترونية  الهدف الفرعي األول: 

 ريال 500 جميع املوظفين  (.   ( تنفيذ دورة: )مهارات في إعداد دراسات املشاريع1النشاط)

 ريال 500 جميع املوظفين  (. التقارير ( تنفيذ دورة: )مهارات في إعداد 2النشاط)

 ريال 500 جميع املوظفين  دورة: )مهارات في التنظيم املكتبي وإدارة أوراق العمل(. تنفيذ (3النشاط)

 ريال 500 جميع املوظفين  ي الجودة النوعية(.فدورة: )مبادئ أساسية  ( تنفيذ4النشاط)

 ريال 500 جميع املوظفين  (. استخدام برنامج الووردات في  دورة: )مها ( تنفيذ5النشاط)

 ريال 500 جميع املوظفين  (.استخدام برنامج البور بوينتدورة: )مهارات في  تنفيذ( 6النشاط)

 ريال 500 جميع املوظفين  (. استخدام برنامج اإلكسلدورة: )مهارات في  ( تنفيذ7النشاط)

وإداريي املجمعات    تطوير املهارات التعليمية للمعلمين واملعلماتالهدف الفرعي الثاني: 

 . واملدارس النسائية
 ريال 12500

 ريال  2000 املعلمين واملعلمات  ومهارات التدريس إدارة الحلقة : مهارات  دورات في 4( تنفيذ 1النشاط)

 (. القاعدة النورانية : )دورتين في ( تنفيذ 2النشاط)
معلمي ومعلمات مرحلة  

 التلقين 
 ريال  8500

 (. التواصل الفعال : )مهارات دورتين في ( تنفيذ 3النشاط)
املعلمين واملعلمات و  

 اإلداريين واإلداريات 
 ريال  1000

 ريال  1000 اإلداريين واإلداريات  (. املهارات املكتبية  : )دورتين في ( تنفيذ 4النشاط)

 ريال 7000  املمارسات اإلدارية والتعليمية .االستفادة من أفضل األفكار و الهدف الفرعي الثالث: 

 اإلدارة العليا  .  لجمعيات متميزة خارج املنطقة ( زيارة ميدانية 1النشاط)

واإلدارة التنفيذية  

 والكادر اإلداري 

 ريال 4000

 لريا 3000 .  حضور امللتقيات واملؤتمرات ذات العالقة ( 2النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  

 كيفية صرف املوازنة املقترحة  املوازنة املقترحة  الهدف الفرعي  م 

1 
املهارات   أهم  التدريب على

 . واإللكترونيةاإلدارية 
3500   

  وتشمل ما( ريال، 500مصروفات الدورة الواحدة في جميع الدورات )

 يلي:

 ( ريال. 400مكافأة مدرب) -

 ( ريال.50ضيافة) -    ( ريال.50طباعة الحقيبة التدريبية) -

 ( ريال. 3500( دورة تدريبية بــــ)7فتكون)

2 

تطوير املهارات التعليمية 

للمعلمين واملعلمات  

املجمعات  وإداريي 

 واملدارس النسائية

12500   

( للمعلمات  2) 0( للمعلمين و 2ــ أربع دورات في مهارات إدارة الحلقة )

اقع )  ( ريال . 2000( ريال للدورة الواحدة وبمجموع )  500بو

  6 )  ــ دورتين في القاعدة النورانية : واحدة للمعلمين وواحدة للمعلمات

 يلي:  تشمل مابحيث ( ريال، 8500)بإجمالي  أيام لكل دورة  ( 

 ( ريال. 6000)ومدربة  مكافأة مدرب -          

 ( ريال. 500) ضيافة –    ( ريال.2000الحقيبة التدريبية) -           

لقسم وواحدة  دة لقسم البنينــ دورتين في مهارات التواصل  واح

اقع )  البنات  ( ريال1000( ريال للدورة الواحدة وبمجموع )  500بو

اقع   ــ دورتين في املهارات املكتبية واحدة لإلداريين وواحدة لإلداريات  بو

 ( ريال .1000( ريال للدورة الواحدة وبمجموع )  500)

3 

االستفادة من أفضل  

األفكار واملمارسات 

 .اإلدارية والتعليمية 

7000   

 تشمل ما يلي: الزيارة مصروفات  •

 ( ريال. 1000)مصروفات وسيلة النقل  -

 ( ريال. 1500إعاشة) -       ( ريال.1500أجرة السكن) -

امللتقيات واملؤتمرات ذات العالقة من  2مصروفات حضور  •

 ( ريال.3000بمبلغ )

   ثالثة وعشرون ألف ريال 23000 مجموع املوازنة
 

 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  م 2022عام ميالدي كامل  املشروع مدة  تدريب وتطوير مهارات جميع منسوبي الجمعية  هدف املشروع  تدريب وتطوير منسوبي الجمعية املشـ

الفئة  

 املستهدفة 
 جميع منسوبي الجمعية  

 ، إداريي املجمعات واملدراس النسائية () موظفين ، معلمين ، معلمات 

نبذة عن  

 املشروع 

لرفع كفاءة العاملين بالجمعية وأكسابهم  وزايارات ميدانية دورات تدريبية 

 . واالطالع على أفضل املماراسات لدى الجمعيات املتميزة  عدد من املهارات
 وحدة التطوع والتدريب  تنفيذ
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 مشروع التعريف بالجمعية ومشاريعها التسويقية   1

 مشروع املطبـــــــوعـــــــــــات     2

اقع الجمعية االلكترونية و االجتماعية      3  مشروع تشغيل مو

 مشروع العناية باملحسنين   4

 مشروع االستفادة من الجهات املانحة واملسؤولية املجتمعية في الشركات  5

   حي السوق مشروع الركن التعريفي ب  6

 مشروع االستقطاعات الشهرية ) األوامر املستديمة (   7

 

 

 

 

 (2 ) 

  مشاريع

  واالتصالتنميــــــة املــــــوارد  قسم
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 مشروع التعريف بالجمعية ومشاريعها التسويقية 
 

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 6000 وحدة اإلعالم والتسويق تصاميم الفوتوشوب  : األول الهدف الفرعي 

 0 1 اإلعالم تقرير ختامي 1تنفيذ عدد  (: 1النشاط)

 0 1 اإلعالم تقارير برامج داخلية 4تنفيذ عدد  (: 2النشاط)

 6000 24 اإلعالم أجور تصاميم فوتوشوب إضافية (: 3النشاط)

 3000 وحدة اإلعالم والتسويق املونتاجات التوثيقية  :الثانيالهدف الفرعي 

 1000 1 اإلعالم تنفيذ مونتاج ) القراءات القصيرة ( (:1النشاط)

 1000 1 اإلعالم تنفيذ مونتاج ) مشهد طالب حلقة ( (:2النشاط)

 1000 1 اإلعالم تنفيذ مونتاج )قصير لألنشطة (  (: 3النشاط)

 0 وحدة اإلعالم والتسويق التوثيق واألرشفة :  الثالثالهدف الفرعي 

 0 1 اإلعالم والداعمي واملجتمع  توثيق عالقة الجمعية باملستفيدين (: 1النشاط)

 0 1 اإلعالم انجازات الجمعية ودورها في خدمة املجتمع توثيق  (:2النشاط)

 1000 اإلعالم والتسويق وحدة  توفير احتياجات الوحدة التشغيلية :  الرابعالهدف الفرعي 

 1000 1 اإلعالم شراء ملحقات تصوير وتسجيل صوت (: 1النشاط)

 0 وحدة اإلعالم والتسويق برنامج آيات بّينات :  الخامسالهدف الفرعي 

 0 1 اإلعالم التعاقد ألجل تنفيذ حلقات البرنامج (: 1النشاط)

 3300 وحدة اإلعالم والتسويق املجتمع إنشاء قواعد بيانات لشرائح :  السادس الهدف الفرعي 

 0 1 التسويق  جمع بيانات شرائح املجتمع املعنية وتبويبها (: 1النشاط)

 2800 1 التسويق  شراء جوال خاص برقم الجمعية وللتغطيات  (: 2النشاط)

 500 1 التسويق  تفعيل رسائل الواتس بأخبار وبرامج الجمعية (: 3النشاط)

 0 1 التسويق ــ اإلعالم  ) سفراء بّينات ( (: 4النشاط)

 3000 وحدة اإلعالم والتسويق حمالت تسويقية للمشاريع  6تنفيذ : السابع الهدف الفرعي 

  3000 1 التسويق  حمالت متنوعة بعد االعتماد لألقسام  6تنفيذ (: 1النشاط)

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي: 
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 6000 تصاميم الفوتوشوب  1
 ريال  0برامج داخلية = رير اتق 4تنفيذ عدد 

 ريال  0=  تقرير ختامي 1تنفيذ عدد 

 ريال  6000أجور تصاميم فوتوشوب إضافية =

 3000 املونتاجات التوثيقية 2
 ريال 1000=  1000×  1 تنفيذ مونتاج ) القراءات القصيرة (

 ريال 1000=  1000×  1 تنفيذ مونتاج ) مشهد طالب حلقة (

 ريال 1000=  1000×  1 (مونتاج )مونتاج قصير لألنشطة تنفيذ 

 0 التوثيق واألرشفة  3
 ريال 0والداعمين واملجتمع =  توثيق عالقة الجمعية باملستفيدين

 ريال 0=  انجازات الجمعية ودورها في خدمة املجتمع توثيق

 ريال 1000ملحقات تصوير ) فالش إضاءة ، استاند ( = شراء  1000 توفير احتياجات الوحدة التشغيلية 4

 رعاية برنامج آيات بّينات  5
 ريال ) تسويق وتوفير املبلغ (  25000=  التعاقد ألجل تنفيذ البرنامج 

) اختيار الفكرة ، اختيار الطالب ، اختيار املوقع والديكور ، التعاقد مع  

 في أوقات مجدولة (
ً
 مصور وممنتج الخراج العمل ، نشره إعالميا

6 
إنشاء قواعد بيانات لشرائح  

 املجتمع
3300 

 ريال 0=  وتبويبهاجمع بيانات شرائح املجتمع املعنية 

 ريال 2800شراء جوال خاص برقم الجمعية للتغطيات = 

 ريال 0=  إنشاء مجموعات رسائل واتس عبر جوال الجمعية 

 ريال 500باقة =  1 تفعيل رسائل الواتس بأخبار وبرامج الجمعية 

 ريال 3000=  500×  6 حمالت متنوعة بعد االعتماد 6تنفيذ  3000 حمالت تسويقية للمشاريع   6تنفيذ  7

 )تجهيز ، إعداد ، تنسيق (  

 ستة عشر ألف وثالثمائة ريال  16300 اإلجمالي 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ افية من خالل التصاميم واملونتاجاتوتسويق إخراج  املشروع هدف  التسويقية التعريف بالجمعية ومشاريعها املشـ   برامج الجمعية بصورة احتر
ً
 م 2022عام ميالدي كامل   املشروعمدة  والتوثيق الكترونيا

 وحدة اإلعالم والتسويق تنفيذ عامة املجتمع  الفئة املستهدفة  برامج الجمعية والتعريف بها للمجتمعوتسويق توثيق    املشروعنبذة عن 
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 مشروع املطبـــــــوعـــــــــــات   
 
 

 
 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: 

 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ ونشاطاتهااألهداف الفرعية 

 12545 وحدة اإلعالم والتسويق طباعة األمور الورقية  :األول الهدف الفرعي 

 550 1000 اإلعالم طباعة الورق الرسمي للجمعية(: 1النشاط)

 720 240 اإلعالم طباعة فولدرات الجمعية(: 2النشاط)

 1500 1000 اإلعالم رسمية للجمعية ( : طباعة مظاريف  3النشاط ) 

 600 240 اإلعالم طباعة بروشور تعريفي عن الجمعية (: 4النشاط)

 1250 50 اإلعالم طباعة التقرير الختامي (: 5النشاط)

 625 25 اإلعالم   كبار الداعمينالتقرير الختامي ل طباعة(: 6النشاط)

 1500 1 اإلعالم املنطقةأمير زيارة لتقرير الطباعة (: 7النشاط)

 3000 6 اإلعالم طباعة بروشورات املشاريع واألنشطة (: 8النشاط)

 300 12 اإلعالم املنفذة للداعمين طباعة تقارير املشاريع (: 9النشاط)

 2500 1000 اإلعالم طباعة السندات والسجالت املالية(: 10النشاط)

 5280 وحدة اإلعالم والتسويق اإلعالميةطباعة األمور الهدف الفرعي الثاني: 

 1080 2 اإلعالم طباعة لوحة املناسبات االجتماعية الخارجية (: 1النشاط)

 1600 8 اإلعالم طباعة بنرات املشاريع واألنشطة(: 2النشاط)

 1600 1 اإلعالم طباعة اللوحات الداخلية ملبنى الجمعية(: 3النشاط)

  1000 3 اإلعالم متطلبات مشروع الحمالت التسويقية طباعة (: 4النشاط)

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 12545 ( طباعة األمور الورقية )املطبوعات 1

 ريال  550=  طباعة الورق الرسمي للجمعية 

 ريال 720=  الجمعية طباعة فولدرات 

 ريال 1500طباعة مظاريف رسمية بأحجام مختلفة = 

 ريال  600=  طباعة بروشور تعريفي عن الجمعية 

 ريال 1250=  طباعة التقرير الختامي

 ريال  625كبار الداعمين = فاخرة للتقرير تقدم لطباعة 

 ريال  1500=  أمير املنطقة زيارة ختامي خاص ل طباعة تقرير 

 ريال 1000لإلدارة  =  طباعة بروشورات املشاريع واألنشطة 

 ريال 1000لالستقطاعات  =  طباعة بروشورات املشاريع واألنشطة 

 ريال 1000للمكتب التنفيذي  =  طباعة بروشورات املشاريع واألنشطة 

 ريال 300=  بعد تنفيذها ملن تكفل بها تقارير املشاريع طباعة 

 ريال 2500=  طباعة السندات والسجالت املالية 

 5280 طباعة األمور اإلعالمية  2

اقع  * مناسبات =  2طباعة لوحة املناسبات االجتماعية الخارجية بو

 ريال  1080

 ريال 1600سم =  200. × 85*طباعة بنرات املشاريع واألنشطة بمقاس

 ريال 1600اللوحات املوجودة داخل مبنى الجمعية = *طباعة  

 ريال 1000* طباعة متطلبات الحمالت التسويقية = 

 سبعة عشر وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال   17825 اإلجمالي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  م 2022عام ميالدي كامل   املشروع مدة  طباعة احتياجات الجمعية من األمور الورقية واإلعالمية  املشروع هدف  املطبوعات املشـ

أقلها تكلفة النجاز أعمال الطباعة لألمور اإلعالمية والورقية    املشروعنبذة عن   وحدة اإلعالم والتسويق تنفيذ أقسام ووحدات الجمعية الفئة املستهدفة  البحث عن أفضل املطابع و
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اقع الجمعية االلكترونية و االجتماعية       مشروع تشغيل مو
 
 

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 

 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 2900 وحدة تقنية املعلومات تفعيل موقع الجمعية االلكتروني  :األول الهدف الفرعي 

 1800 1 تقنية املعلومات تجديد استضافة املوقع االلكتروني سنويا  (: 1النشاط)

 1000 1 تقنية املعلومات دعم فني للموقع االلكتروني للجمعية(: 2النشاط)

 100 1 تقنية املعلومات ( : تجديد نطاق املوقع ) الدومين ( ملدة عام3النشاط )

 0 12 التقنية ــ اإلعالم إثراء املوقع باألخبار والصور لبرامج الجمعية (: 4النشاط)

اقع التواصل االجتماعي الهدف الفرعي الثاني:   3000 وحدة اإلعالم والتسويق تفعيل مو

اقع ب (: 1النشاط)  )  12إثراء املو
ً
 0 12 التسويق ــ اإلعالم  ث (  20ـــــ  5مقطع قصير جدا

اقع التواصل ب  (: 2النشاط)  0 48 اإلعالم تصميم عن الجمعية  48إثراء مو

اقع بتغريدات وبوسترات وسنابات قرآنية إثراء  (: 3النشاط)  0 48 اإلعالم املو

 3000 90 التسويق ــ اإلعالم  أجور ترويج التغريدات والبوسترات طوال العام  (: 4النشاط)

 10298 تقنية املعلومات : تفعيل املتجر االلكتروني للجمعية  الهدف الفرعي الثالث 

 1188 1 التقنية  السنوية تجديد االستضافة  (: 1النشاط)

 1350 15000 التقنية  رسائل الجوال الخاصة باملتجر (: 2النشاط)

 1000 1 التقنية  الدعم والصيانة (: 3النشاط)

 2760 1 التقنية  اشتراك -رسوم مصرف الراجحي  (:4النشاط)

 3900 1 التقنية  عموالت -رسوم مصرفية  (:5النشاط)

  100 1 التقنية  املتجر ) الدومين ( ملدة عام(: تجديد نطاق 6النشاط )

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 2900 تفعيل موقع الجمعية االلكتروني 1

 
ً
 ريال 1800 = تجديد استضافة املوقع االلكتروني سنويا

 =  للموقع االلكتروني للجمعية دعم فني 
ً
 ريال 1000سنويا

 ريال 100=100×1تجديد نطاق املوقع 

 0=  الجمعية وأنشطة إثراء املوقع باألخبار والصور لبرامج 

اقع التواصل االجتماعي 2  3000 تفعيل مو

اقع ب   )  12إثراء املو
ً
ــــ  5مقطع قصير جدا    0=  ث ( 20ـ

اقع التواصل ب    0=  تصميم عن الجمعية  48إثراء مو

اقع بتغريدات وبوسترات وسنابات قرآنية    0= إثراء املو

 ريال 3000=  1500×  2 أجور ترويج التغريدات والبوسترات طوال العام

 10298 تفعيل املتجر االلكتروني للجمعية 3

 ريال 1188تجديد االستضافة السنوية ملوقع املتجر = 

 ريال 1350رسالة =  15.000رسائل املتجر االلكترونية 

 ريال 1000الدعم الفني والصيانة الدورية = 

 ريال 2760رسوم ثابتة ملصرف الراجحي = 

 ريال 900ريال =   60.000عن اجمالي الدخل املتوقع  % 1.5رسوم 

 ريال 3000عملية  =  3000×  1ريال عن كل عملية متوقعة  1رسوم 

 ريال 100=100×1ملتجر  تجديد نطاق ا

 ريال  ستة عشر ألفا ومائة وثمانية وتسعون  16198 اإلجمالي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  املشروع هدف  تشغيل مواقع الجمعية االلكترونية و االجتماعية  املشـ
االستفادة من املنصات االلكترونية واالجتماعية والوسائل التقنية  

 املشاريع املتاحة لنشر أعمال الجمعية واملساهمة في تسويق 
 م 2022عام ميالدي كامل  املشروع مدة 

اقع الجمعية وتنشيطها ودعمها بالبرامج واألخبار    املشروعنبذة عن   / تقنية املعلومات  وحدة اإلعالم والتسويق  تنفيذ املجتمع الداخلي والخارجي الفئة املستهدفة  املشاريع عن طريقها  وتسويقتفعيل مو
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   بكبار الداعمينالعناية مشروع 
 
 

 
 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: 

 تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها
املوازنة 

 املقترحة 

   12000 ( رجل أعمال.40الهدف الفرعي األول: العناية باملحسنين عدد )

 --- وحدة كبار الداعمين  .وتصنيفهم بحسب مبالغ الدعم ( حصر الداعمين 1النشاط)

بمناسبة شهر  املحسنين ورجال األعمال (  20واستضافة عدد ) ( زيارة 2النشاط)

 . تذكارية رمضان مع تقديم هدية  
 6000 وحدة كبار الداعمين 

 1500 وحدة كبار الداعمين  .تذكارية مع تقديم هدية  ( رجال أعمال في عيد الفطر 5( معايدة عدد )3النشاط)

 1500 وحدة كبار الداعمين  . تذكارية مع تقديم هدية  ( رجال أعمال في عيد األضحى5( معايدة عدد )4النشاط)

وأعيان املحافظة مع تقديم هدية ( من كبار املسؤولين 10( زيارة عدد )5النشاط ) 

     تذكارية .
 3000 الداعمين وحدة كبار 

 28700 عالقات املحسنين  داخل املحافظة وخارجها شاريع املالهدف الفرعي الثاني: تسويق 

( من كبار رجال األعمال لتسويق املشاريع 20زيارة واستضافة عدد )( 1النشاط)

   عليهم مع تقديم هدية تذكارية
     6000 وحدة كبار الداعمين 

     22700 وحدة كبار الداعمين    ملشاريع الجمعية خارج املحافظة ( رحالت تسويقية  3( تنفيذ عدد ) 2النشاط)

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 كيفية صرف املوازنة املقترحة  املوازنة املقترحة  الهدف الفرعي  م 

1 
العناية باملحسنين )رجال  

 األعمال( .
12000    

 ( .0ــــ حصر الداعمين وتصنيفهم بحسب مبالغ الدعم )

( رجل أعمال مع هدية 20ــ زيارة واستضافة )

 ريال . 6000=300*20

( رجال أعمال في عيد الفطر مع تقديم هدية 5ـــ معايدة )

 ريال  1500=300*5

( رجال أعمال في عيد األضحى مع تقديم هدية  5ــ معايدة )

 ريال   1500=300*5

( من املسؤولين واألعيان مع تقديم هدية 10ــ زيارة عدد )

 ريال  3000=300*10

2 
تسويق مشاريع الجمعية  

على رجال األعمال داخل  

 املحافظة وخارجها.

28700    

( من كباررجال األعمال   20استضافة وزيارات عدد )   --

 مع تقديم هدية  لتسويق مشاريع الجمعية عليهم

 (ريال  6000= 300×20) 

( رحالت لتسويق املشاريع إلى ) الرياض /  2ــ تنفيذ عدد )

 الدمام / القصيم / جدة / مكة (  

 موظف :  2يوم لعدد  20) االنتداب إلجمالي 

 ريال (  16000يوم =20× 800= 2×400

موظف  2) صر ف مبلغ تذاكر ذهاب وعودة بين املدن لعدد 

 ريال (   6700بإجمالي 

 ريال  أربعون ألف وسبعمائة 40700   اإلجمالي 

 

 
 
 
 
 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  املشروع هدف   بكبار الداعمينالعناية  التسويق و  مشروع املشـ
األعمال   برجال  الجمعية  عالقة  على  و  توطيد  وشكرهم  مشاريع  الداعمين  تسويق  و  بذلهم 

 .  الجمعية الحالية عليهم 
 ( م 2022عام كامل ) املشروع مدة 

 وحدة العناية باملحسنين  تنفيذ داخل شرورة وخارجها لتوفير دعم مشاريع الجمعية   كبار الداعمينالعناية بالتواصل مع    املشروعنبذة عن  كبار الداعمين  الفئة املستهدفة 
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 مشروع االستفادة من الجهات املانحة واملسؤولية املجتمعية في الشركات  
 
 

 
 

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا

 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 500  صياغة الدراسات التسويقية للمشاريع  الهدف الفرعي األول:  

تحديد املشاريع املطلوب تسويقها وجمع املعلومات   (: 1النشاط)

 لها.  
 0 8 منسق الوحدة

 صياغة الدراسات و إخراجها في مظهر جديد . (: 2النشاط)
 منسق الوحدة

 + وحدة اإلعالم
8 500 

تحديث قوائم الجهات و تحديد الجهة املستهدفة   (: 3النشاط)

 لكل مشروع .
 0 - منسق الوحدة

اقع االلكترونية والتواصل عن بعد  الهدف الفرعي الثاني:     2100 تسويق املشاريع عبر املو

 0 40 منسق الوحدة جهه مانحة 40تسويق املشاريع على  (: 1النشاط)

 0 25 منسق الوحدة شركة  25تسويق املشاريع على  (: 2النشاط)

 التوثيق و إعداد التقارير اثناء وبعد تنفيذ املشاريع  :(3النشاط)
 منسق الوحدة

 + وحدة اإلعالم
8 2100 

 6000 تسويق املشاريع عبر الزيارات املباشرة للجهات :   الهدف الفرعي الثالث

 0 40 منسق الوحدة التواصل مع الجهات املستهدفة وتحديد املواعيد    (: 1النشاط)

  6000 2  خارج املحافظة لتسويق املشاريع . رحله(: تنفيذ 2النشاط)

 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

1 
الدراسات التسويقية  صياغة 

 للمشاريع
500 

تحديد املشاريع وصياغة الدراسات التسويقية وتحديث  

 (  0قوائم الجهات ) 

 ريال 500إعداد وتصميم دراسات املشاريع ــ 

2 
اقع  تسويق املشاريع عبر مو

 الجهات والتواصل عن بعد 
2100 

  25تسويق املشاريع على  / 0جهه  40تسويق املشاريع على 

 0شركة 

 :   2000التوثيق وإعداد تقارير التنفيذ 

 ريال  500تصميم تقارير املشاريع 

 (1600مشروع =  8* 200)بنر باسم املشروع والجهه للتوثيق 

3 
تسويق املشاريع عبر الزيارات  

 الخارجية
5500 

 . 0التواصل وتحديد مواعيد الزيارات 

: شرورة ـ ريال  1500تسويقية :  ــ تذاكر الطيران  رحلةتنفيذ 

 الرياض ـ جدة ـ شرورة 

 4000أيام *رحلتين =  5*400ــ سكن وإعاشة 

 ريال   ومائةثمانية آالف  8100 اإلجمالي 

 

 
 

 

 

 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  ( م 2022عام كامل )  املشروع مدة  للجمعية مالي تحقيق عائد  املشروع هدف  االستفادة من الجهات املانحة واملسؤولية املجتمعية في الشركات  املشـ

   املشروعنبذة عن 
تسويق مشاريع الجمعية لدى الجهات املانحة واملسؤولية املجتمعية في  

 الشركات
 الدراسات والتسويق وحدة  تنفيذ الجهات املانحة واملسؤولية املجتمعية في الشركات   الفئة املستهدفة 
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 مشروع الركن التعريفي بسوق شرورة  
 

 

 
 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 

 تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها
املوازنة 

 املقترحة 

   8150 الهدف الفرعي األول: تشغيل الركن التعريفي بسوق شرورة 

 - موظف الركن    ( استضافة لرجال األعمال .  15(  تنفيذ عدد ) 1النشاط)

 750 موظف الركن    الزوار    .(  ضيافة كبار 2النشاط)

 3000 اإلعالم والنشر    توفير احتياجات ) اثاث ، أجهزة ، أخرى ((  3النشاط)

 2400 موظف الركن    (  أجرة عامل النظافة 4النشاط)

 1000 اإلعالم والنشر   (  .إهداءات لألوقاف  5النشاط)

 1000 موظف الركن    (  مواد النظافة والقرطاسية 6النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

   8150   تشغيل الركن التعريفي بسوق شرورة 1

 رايل   750= ضيافة كبار الزوار     
 رايل   3000= توفير احتياجات ) اثاث ، أجهزة ، أخرى ( 

 2400=    12× 200= أجرة عامل النظافة 

 رايل   1000=  إهداءات األوقاف 

 رايل   1000= مواد النظافة والقرطاسية 

 

 وخمسون ريال    ثمانية آالف ومائة 8150  اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  ( م 2022عام كامل )  مدة املشروع  تعريف شرائح املجتمع بأعمال الجمعية ومشاريعها .  هدف املشروع    بحي السوق بشرورةالركن التعريفي   املشـ

 موظف الركن  تنفيذ   معرض ثابت للتعريف بأعمال الجمعية ومشاريعها للزوار . نبذة عن املشروع  عامة املجتمع  الفئة املستهدفة 
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   مشروع االستقطاعات ) األوامر البنكية املستديمة ( 
 
 

 
 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا

املوازنة  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 املقترحة

 2400 األول : املحافظة على املستقطعين الحاليين والتواصل الجيد معهم الهدف الفرعي 

 2400 وحدة االستقطاعات شكر على دعهم للجمعية بصفة شهرية    smsرسال رسائل  إ( 2النشاط)

 ـــــ  // التواصل مع املنقطعين وحثهم على املواصلة في الدعم. (3النشاط)

 6,000 ثاني  : العمل على استقطاب مستقطعين جدد الهدف الفرعي ال                     

 ــــــ  وحدة االستقطاعات تسويق مشروع االستقطاعات على املعلمين واملعلمات  (1النشاط)

 ـــــ  // تأسيس قاعدة بيانات بأرقام املعلمين واملعلمات والتواصل معهم  (2النشاط)

واألنشطة   املشاركة و االستفادة من الحفالت واملناسبات في املحافظة (3النشاط)

 املقامة في املدارس واملجمعات القرآنية التابعة للجمعية . 

 االستقطاعاتوحدة 
 وحدة االعالم 

2000 

 ــــــــ  وحدة االستقطاعات زيارة املستهدفين في أماكن عملهم وحثهم على  املشاركة في دعم الجمعية (4النشاط)

 عمل إهداءات وتوزيعها على املستهدفين (5النشاط)
 االستقطاعاتوحدة

 وحدة االعالم 
3000 

 1000 // عمل مونتاج عن كيفية دعم الجمعية عن طريق االستقطاع  االكتروني (6النشاط)

 
 الزيادة املستهدفة لهذا العام 

  ريال  60000    = شهر  12× ريال 100× استقطاع جديد  50

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

1 
املحافظة على املستقطعين الحاليين    

   والتواصل الجيد معهم 
2400 

للتواصل مع املستقطعين الحاليين لشكرهم   smsشراء رسائل  ــــ  

االستقطاع بشكل شهري ولتذكير املنتهية استقطاعاتهم  على 

 ريال (  2400للتجديد  ) 

 6000 العمل على استقطاب مستقطعين جدد 2

 ريال 2000ن ــــ  استأجار ركن + عمل لوحات تعريفية + تجهيز املكا

ــ تجهيز اهداءات رمزية من الجمعية لتوزيعها على الشرائح  

 ريال 3000املستهدفة 

عمل مونتاج تعريفي عن كيفية دعم الجمعية عن طريق  ــــ  

 ريال 1000 االستقطاع االكتروني

   ثمانية آالف وأربعمائة ريال 8400 اإلجمالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ  املشروع هدف  مشروع االستقطاعات ) األوامر البنكية املستديمة (  املشـ
  مستقطعينوالعمل على استقطاب   ,  املحافظة على املستقطعين الحاليين

 .   جدد
 ( م 2022عام كامل )  املشروع مدة 

 وحدة االستقطاعات تنفيذ شرائح املجتمع املختلفة  املستهدفة الفئة 
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 مشاريع املجمعات القرآنية  املدارس النسائية القرآنية 

 مشروع إدارة قسم الشؤون التعليمية  1 ه 1443الحلقات العامة بنين  1 ه 1443الحلقات العامة بنات  1

 مشروع وحدة القياس والتقويم  2 مجمع طارق بن زياد بحي الخالدية  2 هـ1443مركز بينات لتأهيل املعلمات  2

 مشروع وحدة اإلشراف التعليمي ـ بنين  3 مجمع اإلمام أحمد بن حنبل بالعزيزية  3 مدرسة ميمونة بنت الحارث الصباحية  3

 اإلتقان مشروع حلقات  4 مجمع البراء بن مالك بحي الفهد  4 مدرسة  مريم بنت عمران  الصباحية  4

 مشروع تأهيل الطالب للمسابقات  5 مجمع معاذ بن جبل بحي سلطانه  5 لصباحية امدرسة خديجة بنت خويلد  5

 مشروع وحدة اإلشراف التعليمي  بنات 6 مجمع اإلمام الذهبي باإلسكان  6 مدرسة  مريم بنت عمران املسائية  6

 مشروع تأهيل الطالبات للمسابقات 7 الروضة مجمع اإلمام البخاري بحي  7 مدرسة  فاطمة الزهراء  7

 مجمع ومقرأة الخير 8 مدرسة أسماء بنت أبي بكر باإلسكان 8

 املدرسة القرآنية النموذجية  9 مدرسة ميمونة بنت الحارث املسائية  9

 الحلقات العامة 10 مدرسة  حفصة بنت عمر  10

 مدرسة رقية بنت رسول هللا باألخاشيم  11

 سلمه مدرسة ام  12

 مدرسة صفية بنت حيي 13

 مدرسة عائشة بنت أبي بكر 14

 مدرسة خديجة بنت خويلد املسائية 15

 مدرسة  النور  16

 مدرسة آسيا بنت مزاحم  17

 هـ1444تأهيل املعلمات ل بينات  مركز  18
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 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ ونشاطاتهااألهداف الفرعية 

 10000 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي األول: االجتماعات والزيارات والدراسات 

 0 8 إدارة القسم االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل  (:  1النشاط)

 10000 1 إدارة القسم زيارة خارجية الكتساب املهارات اإلدارية واملهارية (:  5النشاط)

 11300 الشؤون التعليمية توفير احتياجات إدارة القسم التشغيليةالهدف الفرعي الثاني : 

 1000 1 إدارة القسم (:  طباعة نماذج شهادات التكريم1النشاط)

 2000 1 إدارة القسم (:  أمور إعالمية 2النشاط)

 800 1 إدارة القسم (:  فرامة إتالف ورق 3النشاط)

 500 1 إدارة القسم (:  نثريات 4النشاط)

 3000 1 إدارة القسم أحبار طابعات(:  5النشاط)

 4000 1 إدارة القسم رسائل نصية ) املنظومة ((:  6النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 10000 االجتماعات والزيارات والدراسات  1

 اجتماعات 8االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل ) اإلشراف( 

 اجتماعات 8االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل ) القياس( 

 اجتماعات 8االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل ) التطوير( 

 ريال 10000×  1اإلدارية واملهارية زيارة خارجية الكتساب املهارات 

2 
توفير احتياجات إدارة القسم  

 التشغيلية
11300 

 ريال  1000طباعة شهادات التكريم = 

 ريال 2000أمور إعالمية = 

 ريال  800=  800×  1فرامة إتالف ورق 

 ريال  500نثريات = 

 ريال  3000أجبار وطابعات = 

 ريال 4000رسائل نصية ) املنظومة ( = 
 

 ريال  واحد وعشرون ألف وثالثمائة 21300 اإلجمالي  *

 

 

 

  

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ  شهر عمل  12 مدة املشروع  بنين   –توفير احتياجات إدارة قسم الشؤون التعليمية  هدف املشروع  إدارة قسم الشؤون التعليمية  اسم املشـ

 قسم الشؤون التعليمية تنفيذ إدارة القسم   الفئة املستهدفة  بنين   –االحتياجات اإلدارية لقسم الشؤون التعليمية    نبذة عن املشروع
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 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 21600 الشؤون التعليمية   األول: تعيين الكادر اإلداري في الوحدة الهدف الفرعي 

 21600 2 الشؤون التعليمية وحدة القياس والتقويم  عضوات 2 مكافأة (:  1النشاط)

 0 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي الثاني: االجتماعات والزيارات

 0 8 وحدة القياس االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل (:  1النشاط)

 0 2 وحدة القياس إدخال البيانات واالحصاءات (:  2النشاط)

 0 500 وحدة القياس تنفيذ الزيارات وجلسات االختبارات املستمرة(:  3النشاط)

 300000 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب ومعلميهم 

 250000   2000 وحدة القياس االختبارات املستمرة جوائز الطالب في (:  1النشاط)

 50000   100 وحدة القياس جوائز املعلمين في االختبارات املستمرة (:  2النشاط)

 0 9 وحدة القياس الفرز والرفع باألسماء والقوائم املالية (:  2النشاط)

 2000 التعليميةالشؤون  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات الوحدة التشغيلية 

 1000 2400 وحدة القياس (:  طباعة مشاهد اختبار املستويات1النشاط)

 1000 2000 وحدة القياس (:  طباعة نماذج الشهادات 2النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 ريال  21600شهر = أ9×  1200×  2 بنات (  2أعضاء الوحدة )   21600 الكادر اإلداري في الوحدة تعيين  1

 0 االجتماعات والزيارات 2
 ريال  0االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل = 

 ريال 0إدخال البيانات واالحصاءات = 

 ريال  0تنفيذ الزيارات وجلسات االختبارات املستمرة  = 
 

 300000 العناية بتحفيز الطالب ومعلميهم  3
 ريال  250000جوائز الطالب في االختبارات املستمرة = 

 ريال 50000جوائز املعلمين في االختبارات املستمرة = 

 ريال  0املالية =  الفرز والرفع باألسماء والقوائم

 2000 توفير احتياجات الوحدة التشغيلية  4
 ريال 1000طباعة مشاهد اختبار املستويات = 

 ريال  1000طباعة نماذج الشهادات = 

ا    عشرونثالثمئة وثالثة و  323600 اإلجمالي  *
ً
 ريال  وستمائةألف

 

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ  شهر عمل أ 9 مدة املشروع  نهاء املستويات في وقت قياس ي  إاالسهام في ضبط املحفوظ وتشجيعهم على  هدف املشروع  + بنات  وحدة القياس والتقويم بنين اسم املشـ

 قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ الحلقات القرآنية  وطالبات كافة طالب الفئة املستهدفة  إجراء اإلختبارات عند انتهاء الطالب من الحفظ حسب نظام املستويات    نبذة عن املشروع
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 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 1350 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي األول : االجتماعات والزيارات

 0 4 وحدة اإلشراف االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل (:  1النشاط)

 1000 3 وحدة اإلشراف اجتماع مع الكادر التعليمي واإلداري )بداية كل فصل( (:  2النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف اجتماع اإلشراف مع حلقات النورانية(:  3النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف اجتماع اإلشراف مع حلقات التلقين (:  4النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف االبتدائياجتماع اإلشراف مع حلقات (:  5النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف اجتماع اإلشراف مع حلقات املتوسط(:  6النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف اجتماع اإلشراف مع حلقات الثانوي (:  7النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف اجتماع اإلشراف مع حلقات الرائدة(:  8النشاط)

 50 1 وحدة اإلشراف ( لكبار) ا حلقات اإلقراءاجتماع اإلشراف مع (:  9النشاط)

افية(:  10النشاط)  0 150 وحدة اإلشراف تنفيذ الزيارات امليدانية الفنية واالشر

 6000 الشؤون التعليمية مصروفات سيارة اإلشراف :   الثانيالهدف الفرعي 

 5000 1 مسؤول السيارات زيوت ومحروقات   (:  21النشاط

 1000 1 مسؤول السيارات صيانة   (:  21النشاط
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 1350 االجتماعات والزيارات 1

 ريال  0االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل = 

 1000=  500×2)بداية كل فصل( اجتماع مع الكادر التعليمي واإلداري 

 ريال 50=  50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات النورانية 

 ريال 50=  50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات التلقين 

 ريال  50 = 50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات االبتدائية 

 ريال 50=  50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات املتوسطة 

 ريال 50=  50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات الثانوية 

 ريال  50=  50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات الرائدة 

 ريال  50=  50×  1اجتماع اإلشراف مع حلقات اإلقراء 

افية =   ريال  0تنفيذ الزيارات امليدانية الفنية واالشر

اقع الحلقات   ريال 0=   0×  2دراسة ميدانية والكترونية عن و

 6000 مصروفات سيارة اإلشراف  
 ريال 5000هيونداي (  h1زيوت ومحروقات ل) 

 ريال1000مصروفات صيانة 

 ريال  وثالثمائة وخمسون  سبعة آالف 7350  اإلجمالي  *

 

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ  شهر عمل  12 مدة املشروع  تنظيم العملية اإلشرافية على الحلقات واملجمعات القرآنية  هدف املشروع  وحدة اإلشراف التعليمي بنين  اسم املشـ

 قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ الكادر اإلداري   –املعلمون  الفئة املستهدفة  القيام بالدور اإلشرافي التعليمي واإلداري من خالل الزيارات امليدانية     نبذة عن املشروع
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 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ ونشاطاتهااألهداف الفرعية 

 40000 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر التعليمي 

 40000 3 الشؤون التعليمية    معلم 2(:  مكافأة عدد 1النشاط)

 32000 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي الثاني: العناية بتحفيز الطالب

 6000 240 الشؤون التعليمية  الطالب املتميزين اسبوعًيا(:  تكريم 1النشاط)

 1000 80 الشؤون التعليمية  (:  إقامة دروس للتجويد 2النشاط)

 25000 40 الشؤون التعليمية  والطالبات  (:  جوائز ختامية للطالب3النشاط)

 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 ريال  40000شهر = أ  10× 2000×  معلم ( 2)  3( :  1النشاط ) 40000 تعيين الكادر التعليمي  1

 32000 العناية بتحفيز الطالب  2

 ريال  6000أسبوع = 40ريال ×  50×  بطال  3( : 1النشاط )

 ريال  1000=   درس تجويد 40( : 2النشاط )

 ريال  25000ريال =  1000×  طالب ( 15مجاز +   10 ) ( :3النشاط )

 ألف ريال   اثنان وسبعون  72000 اإلجمالي  *

 

 

 
 
 
 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ  عمل شهرأ 10 مدة املشروع  وإتقانه في فترة محددةضبط القرآن الكريم  هدف املشروع  بنين   ــ مشروع حلقات اإلتقان اسم املشـ

 قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ الجمعية الخاتمين لكتاب للا  طالب الفئة املستهدفة  إقامة حلقات متخصصة في ضبط القرآن الكريم بشكل مكثف   نبذة عن املشروع
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 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 2400 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر التعليمي 

 2400 10 الشؤون التعليمية     معلممكافأة  (1النشاط )

 2850 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي الثاني: العناية بتحفيز الطالب

 1000 10 الشؤون التعليمية   التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز األول  (1النشاط )

 500 10 الشؤون التعليمية   التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز الثاني  (2النشاط )

 600 10 الشؤون التعليمية   التكريم الشهري ألفضل طالب  ( 3النشاط )

 600 10 الشؤون التعليمية   دورات التجويد  (4النشاط )

 150 10 الشؤون التعليمية   اختبارات تجريبية  (5النشاط )

 0 10 الشؤون التعليمية   زيارات فنية  (6النشاط )
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 املقترحة كيفية صرف املوازنة  املوازنة املقترحة  الهدف الفرعي  م 

1 
تعيين الكادر  

 التعليمي
2400 

 ريال 2400أشهر =    6  ريال ×  400×    1مكافأة معلم    

 يومين في األسبوع  

3 
العناية بتحفيز  

 الطالب
2850 

 ريال 1000=    التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز األول 

 ريال 500=  التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز الثاني

 ريال 600=  أشهر 6×   ريال 100×    1  التكريم الشهري ألفضل طالب

 ريال 600=  ريال  300× دورات   2 دورات التجويد 

 ريال  150=   ريال 50×  اختبارات  3  اختبارات تجريبية

 0 زيارات فنية

 وخمسون رياال خمسة آالف ومائتان 5250 اإلجمالي  *
 

 

 

 

 

 

 

 
  

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ  شهر عملأ 6 مدة املشروع  إعداد طالب مؤهلين للمسابقات هدف املشروع  للمسابقات تأهيل وإعداد الطالب  اسم املشـ

 قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ طالب الحلقات القرآنية الفئة املستهدفة  لقاءات دورية مع مجموعة من الطالب إلعدادهم    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  20صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 40500 الشؤون التعليمية   تعيين الكادر اإلداري في الوحدةالهدف الفرعي األول: 

 40500 1 الشؤون التعليمية  مكافأة املشرفات التعليميات (:  1النشاط)

 2800 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: االجتماعات والزيارات

 0 4 وحدة اإلشراف (:  االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل1النشاط)

 300 3 وحدة اإلشراف (:  اجتماع مع الكادر التعليمي واإلداري )بداية كل فصل( 2النشاط)

 0 1 وحدة اإلشراف (:  اجتماع اإلشراف مع حلقات النورانية 3النشاط) 

 0 1 وحدة اإلشراف (:  اجتماع اإلشراف مع حلقات التلقين ) االبتدائية الدنيا (4النشاط)

 0 1 وحدة اإلشراف اإلشراف مع حلقات االبتدائي ) االبتدائية العليا ( (:  اجتماع 5النشاط)

 0 1 وحدة اإلشراف املتوسطة والثانوية (:  اجتماع اإلشراف مع حلقات  6النشاط)

 0 1 وحدة اإلشراف (:  اجتماع اإلشراف مع حلقات األمهات املتعلمات7النشاط)

 0 1 وحدة اإلشراف النموذجية (:  اجتماع اإلشراف مع حلقات  8النشاط)

افية 9النشاط)  0 300 وحدة اإلشراف (:  تنفيذ الزيارات امليدانية الفنية واالشر

 2000 1 إدارة القسم ضيافة(:   10النشاط)

 500 1 إدارة القسم (:  نثريات11النشاط)

 2000 الشؤون التعليمية  : توفير احتياجات الوحدة التشغيلية  الثالثالهدف الفرعي 

 2000 1 وحدة اإلشراف (:  قرطاسية وأحبار1النشاط)

 4000 الشؤون التعليمية  مصاريف نقل املشرفات :   الرابع الهدف الفرعي 

 3000 1 وحدة القياس زيوت ومحروقات باص االشراف النسائي(:  21النشاط

 1000 1 وحدة القياس صيانة الباص (:  21النشاط
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي: 
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 ريال   40500شهر =  أ  9×   1500×   3 مشرفات 40500 تعيين الكادر اإلداري في الوحدة  1

 2800 االجتماعات والزيارات  2

 ريال  0االجتماعات الدورية ومتابعة سير العمل = 

 ريال  300=  150×2اجتماع مع الكادر التعليمي واإلداري )بداية كل فصل( 

 اجتماع اإلشراف مع حلقات النورانية  

 اجتماع اإلشراف مع حلقات التلقين  

 اجتماع اإلشراف مع حلقات االبتدائية  

  وية املتوسطة والثاناجتماع اإلشراف مع حلقات 

 اجتماع اإلشراف مع حلقات األمهات  

 اجتماع اإلشراف مع حلقات النموذجية  

افية =   ريال  0تنفيذ الزيارات امليدانية الفنية واالشر

  ريال 2000 ضيافة = 

 ريال 500نثريات = 

 ريال 2000قرطاسية وأحبار =  2000 توفير احتياجات الوحدة التشغيلية  4

 4000 املشرفاتمصاريف نقل  
 ريال 3000زيوت ومحروقات 

 ريال  1000صيانة الباص 

 رياال وثالثمائةألفا  تسعة وأربعون  49300 اإلجمالي  *
 

  

 شهر عمل  12 مدة املشروع  تنظيم العملية اإلشرافية على الحلقات واملدارس النسائية هدف املشروع  وحدة اإلشراف التعليمي بنات  املشــــــــــــــروعاسم 

 قسم الشؤون التعليمية تنفيذ الكادر اإلداري   –املعلمات  الفئة املستهدفة القيام بالدور اإلشرافي التعليمي واإلداري من خالل الزيارات امليدانية    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  21صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 
 

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 9000 الشؤون التعليمية  الكادر التعليمي الهدف الفرعي األول: تعيين 

 9000 10 الشؤون التعليمية   معلمةمكافأة  (1النشاط )

 2850 الشؤون التعليمية الهدف الفرعي الثاني: العناية بتحفيز الطالب

 1000 10 الشؤون التعليمية   التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز األول  (1النشاط )

 500 10 الشؤون التعليمية   التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز الثاني  (2النشاط )

 600 10 الشؤون التعليمية   التكريم الشهري ألفضل طالبة  ( 3النشاط )

 600 10 الشؤون التعليمية   دورات التجويد  (4النشاط )

 150 10 الشؤون التعليمية   اختبارات تجريبية  (5النشاط )

 0 10 الشؤون التعليمية   زيارات فنية  (6النشاط )
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 كيفية صرف املوازنة املقترحة  املوازنة املقترحة  الهدف الفرعي  م 

 ريال  9000أشهر =  6 ريال × 1500×  1مكافأة معلمة    9000 تعيين الكادر التعليمي 1

 2850 العناية بتحفيز الطالب 3

 ريال  1000=    التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز األول 

 ريال 500=  التأهل في مسابقة امللك سلمان املركز الثاني

 ريال  600=  أشهر  6×  ريال 100×   1ة التكريم الشهري ألفضل طالب

 ريال   600=  ريال 300× دورات  2 دورات التجويد

 ريال  150=  ريال 50× اختبارات  3  اختبارات تجريبية

 0 زيارات فنية

 عشرون ألفا ومئة وخمسون رياال  11850 اإلجمالي  *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ  عملشهر أ 6 مدة املشروع  إعداد طالبات مؤهلين للمسابقات هدف املشروع  تأهيل وإعداد الطالبات للمسابقات  اسم املشـ

 قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ طالبات الحلقات القرآنية الفئة املستهدفة  لقاءات دورية مع مجموعة من الطالبات إلعدادهم    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  22صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 
 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 265275 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 25650 4 الشؤون التعليمية   مكافأة مدير مجمع (1النشاط )

 32400 6 الشؤون التعليمية   مكافأة سكرتير تعليمي  (2النشاط )

 108000 24 الشؤون التعليمية   مكافأة معلم حضوري ( 3النشاط )

 67500 15 الشؤون التعليمية   مكافأة معلم عن بعد   (4النشاط )

 10125 15 الشؤون التعليمية   بدل اتصال معلم عن بعد   (5النشاط )

 3600 4 الشؤون التعليمية بدل سكرتارية ملعلم  (6النشاط )

 18000 4 إدارة املجمع  الباصات  و سائق (7النشاط )

 23850 الشؤون التعليمية  القرآنية  تهئية املجمعات: الثانيالهدف الفرعي 

 6750 مجمعات 6 إدارة املجمع  واألحبار  القرطاسية واملطبوعات (1النشاط )

 5400 مجمعات 6 إدارة املجمع  توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"  (2النشاط )

 2700 مجمعات 6 إدارة املجمع  املناهج التعليمية    ( 3النشاط )

 900 مجمعات 6 إدارة املجمع  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( (4النشاط )

 5400 مجمعات 6 إدارة املجمع  نظافة   (5النشاط )

 2700 مجمعات 6 إدارة املجمع  معقمات ( –كمامات  )والنظافة اإلجراءات االحترازية  (6النشاط )

 30780 الشؤون التعليمية  :  العناية بتحفيز الطالب في الحلقات لثالهدف الفرعي الثا

 14040 مرة  702 اإلشراف األسبوعي من كل حلقة  الحلقةتكريم فارس  ( 1النشاط )
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 املوازنة املقترحة كيفية صرف 

 286875 إقامة حلقات قرآنية داخلية   1

 ريال   10800ريال =   1200  ×أشهر  4.5  × 2  عدد  مدير مجمعمكافأة 

 ريال  6750ريال =  1500  ×أشهر  4.5 ×  1  عدد  مدير  النموذجية  مكافأة 

 ريال  25650جمالي = اال    ريال  8100ريال =   1800  ×أشهر  4.5  × 1  عدد   مدير  الخير مكافأة 

 ريال  18000ريال =  1000  ×أشهر  4.5  ×  4مكافأة سكرتير تعليمي عدد  

 ريال  6300ريال =   1400 × أشهر  4.5  × 1 عدد    سكرتير  النموذجية  مكافأة 

 ريال  32400=    =    اإلجمالي   ريال  8100ريال =   1800  × أشهر  4.5 ×  1  عدد   سكرتير  الخير مكافأة  

 ريال  720000ريال =  1000  ×أشهر  4.5 ×  16  عدد   مكافأة معلم حضوري

 ريال  32400ريال =   1800 × أشهر  4.5 ×   4  عدد ( مقرأة الخير )  حضوري م مكافأة 

 ريال  129600=    بإجمالي  ريال  25200ريال =   1400  × أشهر  4.5 ×   4  عدد (  النموذجية )  حضوري م مكافأة 

 ريال  67500ريال =   1000  ×أشهر  4.5 ×  15  مكافأة معلم عن بعد عدد 

 ريال  10125ريال =   150 × أشهر  4.5  × 15  بدل اتصال معلم عن بعد عدد 

 ريال  3600ريال =  20 0× أشهر  4.5 ×  4  عدد   سكرتارية ملعلمبدل  

  ×أشهر  4.5  ×  2ريال + سائق باص عدد   10800ريال  =    1200  ×أشهر  4.5  × 2سائق باص ومراسل  عدد  

 ريال  7200ريال    =    800

 23850 القرآنية  تهئية املجمعات 2

 ريال 6750ريال =  250 ×أشهر  4.5 ×مجمعات  6  القرطاسية واملطبوعات

 ريال 5400ريال =  200 ×أشهر  4.5 ×مجمعات  6 االلكتروني "باقة نت"توفير ) انترنت ( للتواصل 

 ريال 2700ريال =  100 ×أشهر  4.5 ×مجمعات  6 املناهج التعليمية  

 ريال 900=  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 

 ريال 5400ريال =  200 ×أشهر  4.5 ×مجمعات  6 تهيئة املكاتب ونظافتها

 و النظافة معقمات ( –اإلجراءات االحترازية ) كمامات 

 ريال 2700ريال =   100 ×أشهر   4.5 ×مجمعات  6 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في الحلقات 
 ريال  14040=  اسبوع 18ريال×  20× حلقة  39× الحلقة طالب فارس  1 14040

 رياال  وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون ثالث مئة  324765 اإلجمالي  *
 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ بنين   الحلقات العامة اسم املشـ   هدف املشروع  ه1443 ــــ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل   أشهر  4.5 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  وعن بعدحافظة املمساجد من   مجموعة حلقات قرآنية تقام في عدد   نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  23صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

   7050 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 3600 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 3000 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 450 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

 24600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 3600 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 9000 3 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 \6000 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 4960 املجمع إدارة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1760 مرة 88 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 1200 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  5النشاط)

 2230 املجمع إدارة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 500 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية  1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت" 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 املجمع إدارة  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 7050 تعيين الكادر اإلداري في املجمع  1
 ريال  3600=  أشهر  3×   1200×  1مدير املجمع  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  1000×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال  450=  أشهر  3×  150×  1عامل املجمع  1

   24600 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 9000=   أشهر  3×   1000×  3معلم للمرحلة االبتدائية  3

 ريال 6000=   أشهر  3×   1000×  2معلم للمرحة املتوسطة  2

 ريال 3000=   أشهر  3×   1000×  1معلم للمرحة الثانوية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ب املجمع لالختبارات املستمرة ( % من طال  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
4960 

 ريال 2000مرة نهاية العام =  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 1760=  اسبوع11ريال×  20حلقات×  8×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 1200ريال =   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات    8جوائز ختامية  

 2230 توفير احتياجات املجمع التشغيلية  4

 ريال  500=  ريال قرطاسية مكتبية  500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1 احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (توفير 

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( = 

 ريال  وستمائة وأربعون تسعة وثالثون ألف  39640 اإلجمالي 

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  مجمع طارق بن زياد القرآني بحي الخالدية اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية في جامع طارق بن زياد وتستهدف سكان حي الخالدية    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  24صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

   7050 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 3600 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 3000 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 450 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

 24600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 3600 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 9000 3 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 4960 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1760 مرة 88 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 1200 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  3النشاط)

 2230 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 500 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  للتواصل االلكتروني "باقة نت" (: توفير ) انترنت ( 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)

 

 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 7050 اإلداري في املجمع تعيين الكادر  1
 ريال  3600=  أشهر  3×   1200×  1مدير املجمع  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  1000×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال  450=  أشهر  3×  150×  1عامل املجمع  1

   24600 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 9000=   أشهر  3×   1000×  3معلم للمرحلة االبتدائية  3

 ريال 6000=   أشهر  3×   1000×  2معلم للمرحة املتوسطة  1

 ريال 3000=   أشهر  3×   1000×  1معلم للمرحة الثانوية  1

 0الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =اختبارات داخلية لتهيئة 

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالب املجمع لالختبارات املستمرة  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
4960 

 ريال 2000العام = مرة نهاية  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 1760=  اسبوع11ريال×  20حلقات×  8×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 1200ريال =   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات    8جوائز ختامية  

 2230 توفير احتياجات املجمع التشغيلية  4

 ريال  500ريال قرطاسية مكتبية  =  500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1 توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( = 

 ريال  تسعة وثالثون ألف وستمائة وأربعون  39640 اإلجمالي 

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  مجمع اإلمام أحمد بن حنبل القرآني بحي العزيزية اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  العزيزية وتستهدف سكان حي  أحمد بن حنبلمجمع حلقات قرآنية في جامع    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  25صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

   7050 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 3600 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 3000 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 450 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

 21600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 3600 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 9000 3 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 4590 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1540 مرة 77 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 1050 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  3النشاط)

 2730 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 500 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت" 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 7050 تعيين الكادر اإلداري في املجمع  1
 ريال  3600=  أشهر  3×   1200×  1مدير املجمع  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  1000×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال  450=  أشهر  3×  150×  1عامل املجمع  1

 21600 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال 6000=   أشهر  3×  1000×  2معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 9000=   أشهر  3×  1000×  3معلم للمرحلة االبتدائية  3

 ريال  3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم للمرحة املتوسطة  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالب املجمع لالختبارات املستمرة  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
4590 

 ريال 2000مرة نهاية العام =  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 1540=  اسبوع 11ريال×  20حلقات×  7×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 1050ريال =   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات    7جوائز ختامية  

 2230 احتياجات املجمع التشغيلية توفير  4

 ريال  500ريال قرطاسية مكتبية =  500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1 توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  (  

  ستة 36270 اإلجمالي 
ً
 ومائتان وسبعو ريالوثالثون ألفا

 

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   املشروع هدف  مجمع البراء بن مالك القرآني بحي الفهد  اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  الفهد وتستهدف سكان حي  البراء بن مالكمجمع حلقات قرآنية في جامع    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  26صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

   7050 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 3600 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 3000 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 450 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

 18600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 3600 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 4220 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1320 مرة 66 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 900 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  3النشاط)

 2230 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 500 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  للتواصل االلكتروني "باقة نت" (: توفير ) انترنت ( 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)

 

 

 

 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 7050 اإلداري في املجمع تعيين الكادر  1
 ريال  3600=  أشهر  3×   1200×  1مدير املجمع  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  1000×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال  450=  أشهر  3×  150×  1عامل املجمع  1

 18600 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 6000=   أشهر  3×   1000× 2معلم للمرحلة االبتدائية   2

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم للمرحة املتوسطة  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  3000×  1معلم للمرحة الثانوية  1

 0الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =اختبارات داخلية لتهيئة 

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالب املجمع لالختبارات املستمرة  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
4220 

 ريال 2000العام = مرة نهاية  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 1320=  اسبوع 11ريال×  20حلقات×  6×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 900ريال =   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات    6جوائز ختامية  

 2230 توفير احتياجات املجمع التشغيلية  4

 ريال  500ريال قرطاسية مكتبية =  500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1 توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 

  اثنان وثالون  32900 اإلجمالي 
ً
 ريال  وتسعمائةألفا

 

 

ـــــروع اسم  ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  مجمع معاذ بن جبل القرآني بحي سلطانة املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –املراحل الدراسية طالب  الفئة املستهدفة  سلطانةوتستهدف سكان حي  معاذ بن جبلمجمع حلقات قرآنية في جامع    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  27صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

 7050 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 3600 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 3000 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 450 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

   18600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 3600 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 4220 املجمع إدارة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1320 مرة 66 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 900 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  5النشاط)

 2230 املجمع إدارة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 500 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت" 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)

 

 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 7050 تعيين الكادر اإلداري في املجمع  1
 ريال  3600=  أشهر  3×   1200×  1مدير املجمع  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  1000×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال  450=  أشهر  3×  150×  1عامل املجمع  1

 18600 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 6000=   أشهر  3×   1000× 2معلم للمرحلة االبتدائية   2

 ريال 3000=   أشهر  3×   1000×  1معلم للمرحة املتوسطة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×   1000×  1معلم للمرحة الثانوية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالب املجمع لالختبارات املستمرة  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
4220 

 ريال 2000مرة نهاية العام =  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 1320=  اسبوع 11ريال×  20حلقات×  6×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 900ريال =   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات    6جوائز ختامية  

 2230 توفير احتياجات املجمع التشغيلية  4

 ريال  500ريال قرطاسية مكتبية =  500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1 توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 

 وتسعمائة ريال اثنان وثالون  32900 اإلجمالي 
ً
 ألفا

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  مجمع اإلمام الذهبي القرآني بإسكان قوى األمن  اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية في جامع اإلمام الذهبي  وتستهدف سكان اسكان قوى األمن    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  28صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

 7050 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 3600 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 3000 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 450 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

   18600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 3600 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 4220 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1320 مرة 66 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 1050 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  5النشاط)

 2230 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 500 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  للتواصل االلكتروني "باقة نت" (: توفير ) انترنت ( 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)

 

 

 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 7050 اإلداري في املجمع تعيين الكادر  1
 ريال  3600=  أشهر  3×   1200×  1مدير املجمع  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  1000×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال  450=  أشهر  3×  150×  1عامل املجمع  1

 18600 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 6000=   أشهر  3×   1000× 2معلم للمرحلة االبتدائية   2

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم للمرحة املتوسطة  1

 ريال 3000=   أشهر  3×  1000×  1معلم للمرحة الثانوية  1

 0الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =اختبارات داخلية لتهيئة 

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالب املجمع لالختبارات املستمرة  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
4220 

 ريال 2000العام = مرة نهاية  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 1320=  اسبوع 11ريال×  20حلقات×  6×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 900ريال =   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات    6جوائز ختامية  

 2230 توفير احتياجات املجمع التشغيلية  4

 ريال  500ريال قرطاسية مكتبية =  500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1 توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( = 

 وتسعمائة ريال  32900 اإلجمالي 
ً
 اثنان وثالون ألفا

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  مجمع اإلمام البخاري القرآني بحي الروضة اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  الروضة وتستهدف سكان حي  اإلمام البخاري مجمع حلقات قرآنية في جامع    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  29صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

   17400 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 5400 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مدير املجمع  1النشاط)

 5400 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير التعليمي 2النشاط)

 600 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

 6000 2 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة سائقي املجمع  4النشاط)

 53400 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 1 إدارة املجمع (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع (:  إقامة حلقات ملرحلة التلقين 2النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية  3النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة  4النشاط)

 3000 1 إدارة املجمع (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 32400 6 إدارة املجمع (:  إقامة حلقات املقرأة القرآنية  6النشاط)

 6290 إدارة املجمع الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 2640 مرة 132 إدارة املجمع األسبوعي من كل حلقة  الحلقة (:  تكريم فارس 2النشاط)

 1650 1 إدارة املجمع جوائز ختامية(:  5النشاط)

 10730 إدارة املجمع الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية

 1000 1 إدارة املجمع (: القرطاسية واملطبوعات1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع للتواصل االلكتروني "باقة نت" (: توفير ) انترنت ( 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع (: املناهج التعليمية  3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع زيوت ومحروقات باصات املجمع (: 5النشاط)

 2000 2 إدارة املجمع صيانة باصات املجمع (: 6النشاط)

 800 إدارة املجمع الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات

 500 1 إدارة املجمع (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني 3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 17400 تعيين الكادر اإلداري في املجمع  1

 ريال  5400=  أشهر  3×  1800×   1مدير املجمع  1

 ريال 5400=   أشهر  3×   1800×   1سكرتير تعليمي للمجمع   1

 ريال  600=   أشهر  3×   200×   1عامل املجمع    1

 ريال  2400=    أشهر  3×  800×   1سائق املجمع    1

 ريال  3600=   أشهر  3×   1200×  1سائق ومراسل املجمع    1

 51000 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال  3600=   أشهر   3×  1200×   1معلم ملرحلة النورانية  1

 ريال   3000=     أشهر  3×   1000×   1معلم ملرحلة التلقين   1

 ريال 6000=     أشهر  3×   1000×  2معلم للمرحلة االبتدائية   2

 ريال 3000=   أشهر  3×   1000× 1معلم للمرحة املتوسطة  1

 ريال  3000=     أشهر  3×  1000×   1معلم للمرحة الثانوية  1

 ريال   32400=   أشهر  3×   1800×   6معلم حلقات املقرأة  6

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =

 0( =   ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 املجمع لالختبارات املستمرة  ( % من طالب   60اجتياز ماال يقل عن ) 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
6290 

 ريال  2000مرة نهاية العام =   1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  2640=  اسبوع  11ريال×  20×  حلقة  12×  الحلقةطالب فارس   1

 ريال  1650ريال =   50 × طالب من كل حلقة  3  ×حلقة   11جوائز ختامية   

 10730 توفير احتياجات املجمع التشغيلية  4

 ريال  1000ريال مطبوعات =  500ريال قرطاسية مكتبية +    500

 ريال   600ريال =   200×     أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت   

 ريال  500ريال =   500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود (  

 ريال للعام الدراس ي  6000باص   2زيوت ومحروقات عدد  

 ريال  2000باص  2صيانة عدد 

 ريال  500ريال =  500مرة ×   1تنفيذ يوم الهمة القرآني  800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5

 ريال  300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  (   

 رياال ومائتان وعشرونوثمانون ألفا  ستة 86220 اإلجمالي 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  مجمع الخير القرآني بحي امللك عبدهللا  اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية في جامع الخير وتستهدف الطالب املتميزين      نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  30صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 ألهداف الفرعية وخطة العمل: ا
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها

 15600 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املجمع  

 4500 1  الشؤون التعليمية  (:  مكافأة مدير املجمع 1النشاط)

 4500 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة السكرتير التعليمي  2النشاط)

 600 1 الشؤون التعليمية  (:  مكافأة عامل املجمع  3النشاط)

 6000 2 الشؤون التعليمية (:  مكافأة سائقي املدرسة4النشاط)

 44400 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 9600 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات النورانية 1النشاط)

 12600 3 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحلة االبتدائية 3النشاط)

 12600 3 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة املتوسطة 4النشاط)

 9600 2 إدارة املجمع  (:  إقامة حلقات للمرحة الثانوية  5النشاط)

 5700 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز الطالب في املجمع

 2000 1 إدارة املجمع  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 2200 مرة  110 إدارة املجمع  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 1500 1 إدارة املجمع  جوائز ختامية(:  5النشاط)

 10730 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املجمع التشغيلية 

 1000 1 إدارة املجمع  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 600 1 إدارة املجمع  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت" 2النشاط)

 500 2 إدارة املجمع  (: املناهج التعليمية   3النشاط)

 630 1 إدارة املجمع  توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( (: 4النشاط)

 6000 2 إدارة املجمع زيوت ومحروقات باصات املجمع (: 5النشاط)

 2000 2 إدارة املجمع صيانة باصات املجمع (: 6النشاط)

 800 إدارة املجمع  الهدف الفرعي الخامس:  برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 

 500 1 إدارة املجمع  (:  تنفيذ يوم الهمة القرآني  3النشاط)

 300 3 إدارة املجمع  (:  دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 4النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

 15600 اإلداري في املجمع تعيين الكادر  1

 ريال  4500=  أشهر  3×  1500×  1مدير املجمع  1

 ريال 4500=  أشهر  3×  1400×  1سكرتير تعليمي للمجمع  1

 ريال 600=  أشهر  3×  200×  1عامل املجمع  1

 ريال 2400=   أشهر  3×  800×  1سائق املجمع  1

 ريال 3600=  أشهر  3×  1200×  1سائق ومراسل املجمع  1

 44400 إقامة حلقات قرآنية داخلية  2

 ريال 9600=  أشهر  3×  1600×  2معلم ملرحلة النورانية  2

 ريال 12600=   أشهر  3×  1400×  3معلم للمرحلة االبتدائية  3

 ريال 12600=   أشهر  3×  1400×  3معلم للمرحة املتوسطة  3

 ريال 9600=   أشهر  3×  1400×  2معلم للمرحة الثانوية  2

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالب الختبارات الجمعية في املستويات =

 0( =  ات( اجتماع 5اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالب املجمع لالختبارات املستمرة  60اجتياز ماال يقل عن ) 
 

3 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في املجمع 
5700 

 ريال 2000مرة نهاية العام =  1ريال ×  2000حفل تكريمي ختامي ×  1

 ريال 2200=  اسبوع 11ريال×  20× حلقات 10×  الحلقة طالب فارس  1

 ريال 1500ريال=   50 ×طالب من كل حلقة  3 ×حلقات  10جوائز ختامية  

 10730 احتياجات املجمع التشغيلية توفير  4

 ريال 1000ريال مطبوعات =  500ريال قرطاسية مكتبية +   500

 ريال 600ريال =  200×    أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 500ريال =  500فصل ×  1املناهج التعليمية  

 630مرة في العام =  1توفير احتياجات تحفيز ) اشتراك + قارئ باركود ( 

 ريال للعام الدراس ي  6000باص   2زيوت ومحروقات عدد  

 ريال  2000باص  2صيانة عدد 

 800 برامج قرآنية ومسابقات ولقاءات 5
 ريال  500ريال =  500مرة ×  1تنفيذ يوم الهمة القرآني 

 ريال 300دروس التجويد ) درس نهاية كل شهر  ( 

  سبعة 77230 اإلجمالي 
ً
 رياال وثالثون  ومائتانوسبعون ألفا

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  املدرسة القرآنية النموذجية بحي األمير مشعل  اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
   عمل أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  إقامةحلقات قرآنية متميزة بجامع امللك فهد ، وفق منهج محدد      نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  31صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 
 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها

 63000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 9000 حلقات  3 اإلشراف  جامع التقوى بحي مشعل (: 1النشاط )

 6000 حلقة  2 اإلشراف  جامع ابن شهاب الزهري بحي مشعل (: 2النشاط )

 9000 حلقات  3 اإلشراف  جامع األبوين بحي مشعل (: 3النشاط )

 3000 حلقة  1 اإلشراف  مسجد ابن غشلوق بحي النزهة(: 4النشاط )

 6000 حلقات  2 اإلشراف  وق سمسجد ابن إسحاق بحي ال (: 5النشاط )

 6000 حلقة  2 اإلشراف  ين بحي الخالديةر مسجد املهاج(: 6النشاط )

 3000 حلقة  1 اإلشراف  مسجد علي بن أبي طالب بحي الخالدية(: 7النشاط )

 9000 حلقات  3 اإلشراف  (: جامع ابن هجالن بحي مشعل 8النشاط )

 9000 حلقات  3 اإلشراف  (: حلقات اإلقراء ) للكبار واملوظفين والجامعيين( 9النشاط )

 4400 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني:  العناية بتحفيز الطالب في الحلقات 

 4400 مرة 220 اإلشراف  األسبوعي من كل حلقة الحلقة(:  تكريم فارس 2النشاط)

 2835 الشؤون التعليمية   توفير احتياجات الحلقات التشغيلية الهدف الفرعي الثالث : 

 735 1 اإلشراف  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط)

 2100 2 اإلشراف  (: املناهج التعليمية   2النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

1 
 ا 

 إقامة حلقات قرآنية داخلية 
60000 

 ريال 9000ريال =  1000 ×حلقات  3 × أشهر 3جامع التقوى 

 ريال 6000ريال = 1000 ×حلقتين 2 × أشهر 3جامع ابن شهاب الزهري 

 ريال 12000ريال =  1000 ×حلقات  3 ×  أشهر 3جامع األبوين 

 ريال 3000ريال =  1000 ×حلقتين  1 ×  أشهر 3مسجد ابن غشلوق 

 ريال 6000ريال =   1000 ×حلقات 2 × أشهر 3مسجد ابن إسحاق 

 ريال 6000ريال =  1000 ×حلقتين  2 × أشهر 3ين ر مسجد املهاج

 ريال 3000ريال =  1000 ×حلقتين 1 × أشهر 3  مسجد علي بن أبي طالب

 ريال 9000ريال =  1000 ×حلقات  3× أشهر 3جامع ابن هجالن 

 ريال 9000ريال =  1000 ×حلقات  3 × أشهر 3حلقات اإلقراء 

2 
 العناية بتحفيز طالب الحلقات  

 في الحلقات 
 ريال  4400=  أسبوع  11ريال×  20× حلقة  18× الحلقة طالب فارس  1 4400

 

 2835 توفير احتياجات الحلقات التشغيلية  3
حلقة =   21ريال ×  35ريال مطبوعات =  18ريال قرطاسية مكتبية +   17

 ريال 735

 ريال 2100ريال =  100حلقة ×  21املناهج التعليمية  

 رياال  سبعة وستون ألفا ومائتان وخمسة وثالثون  67235 اإلجمالي  *

 

 

 

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ   هدف املشروع  الحلقات العامة  اسم املشـ
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل   أشهر  3 مدة املشروع  العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنين   –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجموعة حلقات قرآنية تقام في عدد املساجد باملحافظة    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  32صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 515250 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي األول: إقامة حلقات قرآنية داخلية  

 20250 3 الشؤون التعليمية   تعليمية  مكافأة مشرفة ( 1النشاط )

 54000 10 الشؤون التعليمية   مكافأة مديرة مدرسة   ( 2النشاط )

 45000 10 الشؤون التعليمية   مكافأة سكرتير ة تعليمي   ( 3النشاط )

 216000 48 الشؤون التعليمية   مكافأة معلمةحضوري ( 4النشاط )

 90000 20 الشؤون التعليمية   مكافأة معلمة عن بعد  ( 5النشاط )

 13500 20 الشؤون التعليمية   بدل اتصال معلمة عن بعد   ( 6النشاط )

 45000 10 الشؤون التعليمية   مكافأة حارس املدرسة ( 7النشاط )

 31500 10 الشؤون التعليمية   مكافأة عاملة املدرسة ( 8النشاط )

 25250 الشؤون التعليمية  املدارس النسائية تهئية : الثانيالهدف الفرعي 

 5000 مدرسة  10 إدارة املدرسة واألحبار  القرطاسية واملطبوعات ( 1النشاط )

 9000 مدرسة  10 إدارة املدرسة توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت" ( 2النشاط )

 4500 مدرسة  10 إدارة املدرسة املناهج التعليمية    ( 3النشاط )

 6750 مدرسة  10 إدارة املدرسة معقمات (  –كمامات  والنظافة )اإلجراءات االحترازية  ( 5النشاط )

 24480 الشؤون التعليمية  :  العناية بتحفيز الطالب في الحلقات لثالهدف الفرعي الثا

 24480 مرة  1224 اإلشراف من كل حلقة  ةاألسبوعي تميزةالطالبة املتكريم  (   2النشاط)

 
 

 

 

 

 

 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي  م 
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة 

1 
إقامة حلقات قرآنية 

 داخلية  
515250 

 ريال 20250ريال =  1500 × أشهر  4.5 × 3 عدد  ة مكافأة مشرف

 ريال 54000ريال =  1200 × أشهر  4.5 × 10 عدد  مديرة مدرسة مكافأة 

 ريال 45000ريال =  1000 × أشهر  4.5 × 10عدد  ة تعليمي ةمكافأة سكرتير 

   ريال 216000ريال =  1000 × أشهر  4.5 × 48 عدد  حضوري ة مكافأة معلم

 ريال 90000ريال =  1000 × أشهر  4.5 × 20 عن بعد عدد  ة مكافأة معلم

 ريال 13500ريال =  150 × أشهر  4.5 × 20 عن بعد عدد ة بدل اتصال معلم

 ريال 45000ريال =  1000 × أشهر  4.5 × 10  عدد مكافأة حارس املدرسة  

 ريال 31500ريال =  700 × أشهر  4.5 × 10  عدد مكافأة عاملة املدرسة 

 25250 القرآنية  تهئية املجمعات 2

 ريال 5000ريال =  500 × مدارس 10  القرطاسية واملطبوعات

 ريال  9000ريال =  200 ×أشهر  4.5 ×مدارس  10 توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"

 ريال 4500ريال =  100 ×أشهر  4.5 ×رس امد 10 املناهج التعليمية  

 ريال 6750ريال =   150 ×أشهر   4.5 × مدارس 10والنظافة  معقمات ( –اإلجراءات االحترازية )كمامات  

3 
العناية بتحفيز طالب  

 الحلقات في الحلقات
 ريال 24480=   أسبوع 18ريال×  20× حلقة   68×   تميزةاملة طالبال 1 24480

 

 خمسمائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وثمانون رياال  564980 اإلجمالي  *

 

 

ــروع  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ بنات   الحلقات العامة اسم املشـ   هدف املشروع  ه1443 ــــ
ً
 العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

ً
 وتدبرا

ً
 عمل   أشهر  5 مدة املشروع  وتجويدا

 قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ املتقاعدون  –املوظفون  –الكبار –طالب املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة    من املدارس النسائية حضوريا وعن بعدمجموعة حلقات قرآنية تقام في عدد    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  33صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 2600 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املركز 

 7200 1  الشؤون التعليمية   املركز  مديرة(:  مكافأة 1النشاط)

 18900 1 الشؤون التعليمية   سائق  2+ حارس + عدد (:  مكافأة عاملة 2النشاط)

 20250 الشؤون التعليمية  الهدف الفرعي الثاني: تعيين الكادر التعليمي في املركز 

 6750 1 إدارة املركز  (:  مكافأة معلمة املستوى األول  1النشاط)

 6750 1 إدارة املركز  (:  مكافأة معلمة املستوى الثاني  2النشاط)

 6750 1 إدارة املركز    معلمة تجويد (:  مكافأة  3النشاط) 

 5800 إدارة املركز الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 4000 1 إدارة املركز  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1800 مرة 36 إدارة املركز  من كل حلقة اسبوعياتميزة امل(:  تكريم 2النشاط)

 3000 إدارة املركز الهدف الفرعي الرابع : برامج تطويرية لطالبات املركز

 3000 1 إدارة املركز  (:  تنفيذ دورة ) القاعدة النورانية (   2النشاط)

 19075 إدارة املركز الهدف الفرعي الخامس : توفير احتياجات املركز التشغيلية 

 2000 1 إدارة املركز  (: القرطاسية واألحبار 1النشاط)

 1000 1 إدارة املركز  (: وسائل ومناهج2النشاط)

 900 1 إدارة املركز  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 675 1 إدارة املركز  (: أدوات نظافة   4النشاط)

 500 1 إدارة املركز     نثريات(: 5النشاط)

 1000 1 إدارة املركز      ضيافة(:  6النشاط)

 5000 1 إدارة املركز      الكهرباء (: 7النشاط)

 1500 1 إدارة املركز   صيانة املبنى(:  8النشاط)

 500 1 إدارة املركز      املياه(: 9النشاط)

 5000 1 إدارة املركز  زيوت ومحروقات(: 10النشاط)

 1000 1 إدارة املركز      صيانة الباص(: 11النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 26100 تعيين الكادر اإلداري في املركز  1

 ريال  7200=  أشهر  4.5×  ريال  1600×   1مديرة املركز  1

 ريال   3600= أشهر  4.5  ×ريال  800×   1عاملة املركز  1

 ريال  4950= أشهر  4.5× ريال   1100×  1حارس املركز  1

 500×   سائق معلمات  1+ ريال   8100=  أشهر  4.5× ريال  1800×   سائق الطالبات 1

 ريال  10350( =   2250+   8100،  )    ريال  2250= أشهر  4.5× ريال  

 20250 تعيين الكادر التعليمي في املركز 2

 ريال  6750=  أشهر  4.5×  ريال  1500×   1مكافأة معلمة املستوى األول 

 ريال 6750=  أشهر  4.5×  ريال   1500×   1مكافأة معلمة املستوى الثاني 

 ريال  6750= أشهر  4.5×  ريال  1500×  1 معلمة تجويدمكافأة 

 0املستويات =اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في 

 0( اجتماع  =  26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من الخطة الفصلية في الحفظ واملراجعة 100تحقيق نسبة ) 

3 
 العناية بتحفيز طالبات الحلقات 

 في املركز
 ريال 4000مرة نهاية العام =  1ريال ×  4000حفل تكريمي ختامي ×   1 5800

 ريال 1800=   أسبوع   18ريال×  50حلقات×  2×   الطالبة املتميزة  1

 ريال  3000دورة القاعدة النورانية =  3000 برامج تطويرية لطالبات املركز  4

 19075 توفير احتياجات املركز التشغيلية  5

 وطباعة  ريال قرطاسية  2000

 ريال 1000ريال =  500فصل ×  2وسائل ومناهج 

 ريال  900ريال =     200×    شهر  4.5) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 675ريال =  150×  أشهر  4.5أدوات نظافة  

 ريال  1000=  ضيافة 

 ريال 500نثريات = 

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 ريال  5000لدراس ي كامل  زيوت ومحروقات الباص للعام ا

 ريال  1000صيانة الباص للعام الدراس ي 

 أربعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وعشرون ريال 74225 اإلجمالي  *
 

 

 

 لفئة محددة وفق برنامج مخصص  هدف املشروع  ه1443 معلمات القرآن الكريم بينات إلعدادمركز  اسم املشــــــــــــــروع
ً
 وحفظا وتجويدا وتدبرا

ً
 أشهر  عمل  4.5 مدة املشروع  تعليم القرآن تالوة

 قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ  الجامعية   –طالبات املراحل الثانوية  الفئة املستهدفة مجمع حلقات قرآنية مخصصة يستهدف طالبات مابعد الثانوي    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  34صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هدف املشروع  مدرسة ميمونة بنت الحارث الصباحية بحي الخالدية  اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة ميمونة بنت الحارث يستهدف سكان حي الخالدية    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 13200 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   4500 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   4200 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 16800 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 4200 1 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  املتعلماتملرحلة  حلقة(:  إقامة 2النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  أمهات متعلمات حلقة(:  إقامة 3النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  أمهات أميات حلقة(:  إقامة 4النشاط) 

 2380 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 880 مرة   44 املدرسة إدارة  من كل حلقة  الطالبة املتميزة اسبوعيا (:  تكريم 2النشاط) 

 9550 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 1000 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 14100 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  4500=     أشهر  3× ريال    1500×   1مدير املدرسة  1

   ريال  4200=    أشهر  3×  ريال   1400×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2400= أشهر 3×   ريال  800×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 16800 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  4200=   أشهر  3×  ريال    1400×   1 التلقين معلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=  أشهر  3×  ريال    1400×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=   أشهر  3× ريال    1400×  1   أمهات متعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=   أشهر  3× ريال    1400×  1   أمهات أمياتمعلمة ملرحلة  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 اجتماع ( 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 2380 العناية بتحفيز طالبات الحلقات  3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  880أسبوع =   11ريال×  20حلقات×  4متميزة الحفظ ×   1

 9550 املدرسة التشغيلية توفير احتياجات  4

 ريال  1000ريال مطبوعات =  500ريال قرطاسية مكتبية +    500

 ريال  500وسائل ومناهج  =   

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة  5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500املبنى =  ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 اثنان واربعون ألفا وثمانمائة وثالثون رياال  42830 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  35صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

  

   هدف املشروع  مدرسة مريم ابنت عمران الصباحية بحي امللك عبدهللا اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة مريم ابنت عمران  يستهدف سكان حي امللك عبدللا    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 13200 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   4500 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   4200 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 16800 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 4200 1 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  املتعلماتملرحلة  حلقة(:  إقامة 2النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  أمهات متعلمات حلقة(:  إقامة 3النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  أمهات أميات حلقة(:  إقامة 4النشاط) 

 2380 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 880 مرة   44 إدارة املدرسة  الطالبة  املتميزة من كل حلقة اسبوعيا (:  تكريم  2النشاط) 

 9550 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 1000 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 14100 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  4500=     أشهر  3× ريال    1500×   1مدير املدرسة  1

   ريال  4200=    أشهر  3×  ريال   1400×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2400= أشهر 3×   ريال  800×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 16800 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  4200=   أشهر  3×  ريال    1400×   1 التلقين معلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=  أشهر  3×  ريال    1400×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=   أشهر  3× ريال    1400×  1   أمهات متعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=   أشهر  3× ريال    1400×  1   أمهات أمياتمعلمة ملرحلة  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 اجتماع ( 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 2380 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال   880أسبوع =    11ريال×   20حلقات× 4×   متميزة اسبوعيا  1

 9550 احتياجات املدرسة التشغيلية توفير  4

 ريال  1000ريال مطبوعات =  500ريال قرطاسية مكتبية +    500

 ريال  500وسائل ومناهج  =   

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =  ريال     5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 اثنان واربعون ألفا وثمانمائة وثالثون رياال  42830 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  36صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة خديجة بنت خويلد الصباحية بحي صوعان  اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة خديجة بنت خويلد  يستهدف سكان حي صوعان    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 13200 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   4500 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   4200 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 16800 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 4200 1 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  املتعلماتملرحلة  حلقة(:  إقامة 2النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  أمهات متعلمات حلقة(:  إقامة 3النشاط) 

 4200 1 إدارة املدرسة  أمهات أميات حلقة(:  إقامة 4النشاط) 

 2380 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 880 مرة   44 املدرسة إدارة  الطالبة املتميزة من كل حلقة اسبوعيا (:  تكريم 2النشاط) 

 9550 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 1000 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 14100 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  4500=     أشهر  3× ريال    1500×   1مدير املدرسة  1

   ريال  4200=    أشهر  3×  ريال   1400×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2400= أشهر 3×   ريال  800×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 16800 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  4200=   أشهر  3×  ريال    1400×   1 التلقين معلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=  أشهر  3×  ريال    1400×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=   أشهر  3× ريال    1400×  1   أمهات متعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  4200=   أشهر  3× ريال    1400×  1   أمهات أمياتمعلمة ملرحلة  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 اجتماع ( 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 2380 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال   880أسبوع =   11ريال×  20حلقات×  4×  الطالبة املتميزة 1

 9550 احتياجات املدرسة التشغيلية توفير  4

 ريال  1000ريال مطبوعات =  500ريال قرطاسية مكتبية +    500

 ريال  500وسائل ومناهج  =   

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =  ريال     5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 اثنان واربعون ألفا وثمانمائة وثالثون رياال  42830 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  37صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة مريم ابنت عمران املسائية بحي امللك عبدهللا اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة مريم ابنت عمران  يستهدف سكان حي امللك عبدللا    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 33000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 2 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  االبتدائية العليا(:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 2 إدارة املدرسة  املتعلمات(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 3000 2 إدارة املدرسة  :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات األميات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  للمرحلة النموذجية (:  إقامة حلقات 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  الطالبة املتميزة أسبوعيا من كل حلقة (:  تكريم 2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية  1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 صرف املوازنة املقترحةكيفية 

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 33000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    1000×   2 التلقين معلمة ملرحلة  2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   بتدائية العليااال معلمة ملرحلة  1

 ريال  6000=  أشهر  3×  ريال    1000×   2 املتعلمات معلمة ملرحلة   2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   1000×  2معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 بات الحلقات  العناية بتحفيز طال 3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال1760  أسبوع =    11ريال×   20حلقات× 8×   طالبة متميزة   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 سبعة وخمسون ألف وعشرة رياالت  57010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  38صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة فاطمة الزهراء املسائية بحي العزيزية اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  بمدرسة فاطمة الزهراء يستهدف سكان حي العزيزية مجمع حلقات قرآنية    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة الهدف الفرعي 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  بتدائية العليااال (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 1 املدرسة إدارة  تعلماتامل(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات األميات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات للمرحلة النموذجية 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  العناية بتحفيز طالبات املدرسة الهدف الفرعي الثالث:  

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  اسبوعيا متميزة  طالبة (:  تكريم  2النشاط) 

 9050 املدرسة إدارة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية  1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 املدرسة إدارة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 27000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    2000×   2 التلقين معلمة ملرحلة  2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1  بتدائية العليا اال معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  ريال    1000×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال   1000×  1معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   1

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760  أسبوع =    11ريال×   20حلقات× 8متميزة ×  طالبة   1

 9050 املدرسة التشغيلية توفير احتياجات  4

 مكتبية  و ريال قرطاسية   500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 واحد وخمسون ألف وعشرة رياالت 51010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  39صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع   مدرسة أسماء بنت أبي بكر املسائية باإلسكان اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة أسماء بنت أبي بكر  يستهدف سكان حي االسكان      نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 15000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائيةملرحلة  حلقة(:  إقامة 1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  بتدائية العيا اال ملرحلة  حلقة(:  إقامة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  تعلماتاململرحلة  حلقة(:  إقامة 3النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  ملرحلة األمهات األميات حلقة:  إقامة (4النشاط) 

 3000 2 إدارة املدرسة  ملرحلة األمهات املتعلمات حلقة(:  إقامة 5النشاط) 

 2600 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1100 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  امتميزة أسبوعيطالبة (:  تكريم  2النشاط) 

 2050 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 املدرسة إدارة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 15000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  3000=  أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  املتوسطةمعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الثانوية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال   1000×  1معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   1

 0الختبارات الجمعية في املستويات =اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات 

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 2600 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1100  أسبوع =    11ريال×   20حلقات× 5×   متميزة طالبة   1

 2050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

 رياال  وخمسون  وثالثمائةوثالثون ألف  واحد 31350 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  40صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع   مدرسة ميمونة بنت الحارث املسائية بحي الخالدية اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة ميمونة بنت الحارث يستهدف سكان حي الخالدية     نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 1 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  االبتدائية العليا(:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  املتعلمات(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات األميات (5النشاط) 

 3000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  للمرحلة النموذجية (:  إقامة حلقات 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  طالبة متميزة اسبوعيا(:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيليةالهدف 

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 صرف املوازنة املقترحةكيفية 

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 30000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    2000×   2 التلقين معلمة ملرحلة  2

 ريال  3000=  أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية العليامعلمة ملرحلة  1

 ريال  6000=  أشهر  3×  ريال    1000×   2   املتعلماتمعلمة ملرحلة  2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   1000×  2معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   1

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 بات الحلقات  العناية بتحفيز طال 3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال 1760  أسبوع =   11ريال×  20حلقات×  8متميزة الحفظ ×   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 أربعة وخمسون ألف وعشرة رياالت 54010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  41صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع   مدرسة حفصة بنت عمر املسائية بحي منفوحة اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة حفصة بنت عمر  يستهدف سكان حي منفوحة     نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املقترحة املوازنة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 2 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  بتدائية العليااال (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  تعلماتامل(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  األميات :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات (5النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات للمرحلة النموذجية 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  طالبة متميزة اسبوعيا(:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 املدرسة إدارة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 27000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   2000×  2معلمة ملرحلة النورانية   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   بتدائية العليااال معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  ريال    1000×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    1000×   2معلمة ملرحلة  األمهات  األميات 1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26العمل ) اجتماعات تطويرية لسير 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال 1760  أسبوع =   11ريال×  20حلقات×  8متميزة الحفظ ×   1

 9050 احتياجات املدرسة التشغيلية توفير  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة  5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500املبنى =  ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 واحد وخمسون الف وعشرة رياالت  51010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  42صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع   مشروع مدرسة رقية بنت رسول هللا املسائية باألخاشيم اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة رقية بنت الرسول يستهدف سكان مركز األخاشيم     نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 8700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  2النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  3النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 1 إدارة املدرسة    االبتدائية الدنيا(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  العليا االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  املتعلمات(:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 1 املدرسة إدارة  األمهات األميات (:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 2380 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 880 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  طالبة متميزة اسبوعيا(:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  احتياجات املدرسة التشغيليةالهدف الفرعي الرابع : توفير 

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 املدرسة إدارة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 8700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1
 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 12000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية العليامعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  ريال    1000×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال   1000×  1معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 2380 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  880  أسبوع =    11ريال×   20حلقات× 4×   طالبة متميزة   1

 9050 املدرسة التشغيلية توفير احتياجات  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 اثنان وثالثون الف ومائة وثالثون ريال  32130 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  43صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة أم سلمة املسائية بحي الخالدية اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة أم سلمة  يستهدف سكان حي الخالدية   نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 33000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  املتوسطة (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 6000 1 إدارة املدرسة  الثانوية (:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 6000 1 إدارة املدرسة  :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات األميات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  النموذجية (:  إقامة حلقات للمرحلة 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  امتميزة  أسبوعيطالبة  (:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيليةالهدف 

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 صرف املوازنة املقترحةكيفية 

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 33000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   2000×  2معلمة ملرحلة النورانية   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية العليامعلمة ملرحلة  1

 ريال  6000=  أشهر  3×  ريال    1000×   2   املتعلماتمعلمة ملرحلة  2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   1000×  2معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760 أسبوع =    11ريال×    20حلقات× 8متميزة ×   1

 9050 التشغيلية توفير احتياجات املدرسة  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه = ريال  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ـ

 سبعة وخمسون الف وعشرة رياالت  57010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  44صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة صفية بنت حيي املسائية بحي األمير مشعل  اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة صفية بنت حيي  يستهدف سكان حي مشعل    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 1 إدارة املدرسة    التلقين(:  إقامة حلقات 1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  االبتدائية العليا(:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  املتعلمات(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات األميات (5النشاط) 

 3000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  للمرحلة النموذجية (:  إقامة حلقات 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  امتميزة  أسبوعيطالبة (:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 صرف املوازنة املقترحةكيفية 

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 30000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    2000×   2 التلقين معلمة ملرحلة  2

 ريال  3000=  أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية العليامعلمة ملرحلة  1

 ريال  6000=  أشهر  3×  ريال    1000×   2   املتعلماتمعلمة ملرحلة  2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   1000×  2معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   1

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760 أسبوع =    11ريال×    20حلقات× 8متميزة ×   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 أربعة وخمسون ألف وعشرة رياالت 54010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  45صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة عائشة بنت أبي بكر املسائية بحي سلطانة  اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  بمدرسة عائشة بنت أبي بكر  يستهدف سكان حي سلطانة مجمع حلقات قرآنية    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة الهدف الفرعي 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

   3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 33000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  املتوسطة (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 6000 1 إدارة املدرسة  الثانوية (:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 6000 1 إدارة املدرسة  :  إقامة حلقات ملرحلة األمهات األميات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات املتعلمات6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات للمرحلة النموذجية 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  املدرسة الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  امتميزة  أسبوعيطالبة (:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية واملطبوعات 1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 املدرسة إدارة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 33000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   2000×  2معلمة ملرحلة النورانية   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1   االبتدائية العليامعلمة ملرحلة  1

 ريال  6000=  أشهر  3×  ريال    1000×   2   املتعلماتمعلمة ملرحلة  2

 ريال  6000=   أشهر  3× ريال   1000×  2معلمة ملرحلة  األمهات  األميات   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2معلمة ملرحلة األمهات املتعلمات   2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760 أسبوع =    11ريال×    20حلقات× 8متميزة ×   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 ريال قرطاسية مكتبية    500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 ت رياال  وعشرةوخمسون ألف  سبعة 57010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  46صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة خديجة بنت خويلد املسائية بحي صوعان  اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  بمدرسة خديجة بنت خويلد يستهدف سكان حي صوعان مجمع حلقات قرآنية    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة الهدف الفرعي 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  بتدائية العليااال (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 1 املدرسة إدارة  تعلماتامل(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  املتعلمات:  إقامة حلقات ملرحلة األمهات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  األميات(:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات 6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات للمرحلة النموذجية 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  العناية بتحفيز طالبات املدرسة الهدف الفرعي الثالث:  

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  طالبة متميزة اسبوعيا(:  تكريم  2النشاط) 

 9050 املدرسة إدارة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية  1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 املدرسة إدارة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 27000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    2000×   2 التلقين معلمة ملرحلة  2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1  بتدائية العليا اال معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  ريال    1000×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1  املتعلماتمعلمة ملرحلة  األمهات   1

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2  األمياتمعلمة ملرحلة األمهات  2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760 أسبوع =    11ريال×    20حلقات× 8متميزة ×   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 مكتبية  و ريال قرطاسية   500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 ترياال  وعشرةوخمسون ألف  واحد 51010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  47صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع  مدرسة النور املسائية بحي األمير مشعل  اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  النور يستهدف سكان حي األمير مشعل مجمع حلقات قرآنية بمدرسة    نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الكادر اإلداري في املدرسة الهدف الفرعي األول: تعيين 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 24000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 3000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط) 

 3000 1 املدرسة إدارة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  بتدائية العليااال (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  تعلماتامل(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  املتعلمات:  إقامة حلقات ملرحلة األمهات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  األميات(:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات 6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات للمرحلة النموذجية 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  اأسبوعي متميزةطالبة (:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيلية

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية  1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  (: أدوات نظافة 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 24000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1 التلقين معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1  بتدائية العليا اال معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  ريال    1000×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1  املتعلماتمعلمة ملرحلة  األمهات   1

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2  األمياتمعلمة ملرحلة األمهات  2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0ستويات =اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في امل

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760 أسبوع =    11ريال×    20حلقات× 8متميزة ×   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 مكتبية  و ريال قرطاسية   500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 ثمانية وأربعون ألف وعشرة رياالت 48010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  48صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 

  

   هدف املشروع   مدرسة آسيا بنت مزاحم املسائية بحي الفهد اسم املشــــــــــــــروع 
ً
 وتدبرا

ً
 وتجويدا

ً
 عمل  أشهر  3 مدة املشروع العناية بتعليم القرآن الكريم تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية  تنفيذ األمهات  –كبيرات السن –طالبات املراحل الدراسية  الفئة املستهدفة  مجمع حلقات قرآنية بمدرسة اسيا بنت مزاحم يستهدف سكان حي الفهد       نبذة عن املشروع

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل:  

 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 11700 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املدرسة 

   3600 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة مديرة املدرسة 1النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة السكرتير ة التعليمية2النشاط) 

 2100 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املدرسة  3النشاط) 

 3000 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املدرسة  4النشاط) 

 27000 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: إقامة حلقات قرآنية داخلية   

 6000 2 إدارة املدرسة  (:  إقامة حلقات النورانية  1النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  الدنيا  االبتدائية (:  إقامة حلقات ملرحلة 2النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  بتدائية العليااال (:  إقامة حلقات ملرحلة 3النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  تعلماتامل(:  إقامة حلقات ملرحلة 4النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  املتعلمات:  إقامة حلقات ملرحلة األمهات (5النشاط) 

 6000 2 إدارة املدرسة  األميات(:  إقامة الحلقة ملرحلة األمهات 6النشاط) 

 3000 1 إدارة املدرسة  للمرحلة النموذجية (:  إقامة حلقات 7النشاط) 

 3260 إدارة املدرسة  الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 1500 1 إدارة املدرسة  (:  حفل التكريم الختامي   1النشاط) 

 1760 مرة   88 إدارة املدرسة  من كل حلقة  امتميزة أسبوعيطالبة (:  تكريم  2النشاط) 

 9050 إدارة املدرسة  الفرعي الرابع : توفير احتياجات املدرسة التشغيليةالهدف 

 500 1 إدارة املدرسة  (: القرطاسية  1النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  (: وسائل ومناهج2النشاط) 

 600 1 إدارة املدرسة  (: توفير ) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت"3النشاط) 

 450 1 إدارة املدرسة  نظافة (: أدوات 4النشاط) 

 5000 1 إدارة املدرسة  كهرباء  (: 5النشاط) 

 1500 1 إدارة املدرسة  صيانة املبنى (:  6النشاط) 

 500 1 إدارة املدرسة  مياه (: 7النشاط) 
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 املقترحةكيفية صرف املوازنة 

 11700 تعيين الكادر اإلداري في املدرسة  1

 ريال  3600=     أشهر  3× ريال    1200×   1مدير املدرسة  1

   ريال  3000=    أشهر  3×  ريال   1000×  1سكرتيرة تعليمية للمدرسة    1

 ريال  2100= أشهر 3×   ريال  700×  1عاملة املدرسة   1

 ريال  3000 =  أشهر 3×   ريال 1000×  1حارس املدرسة   1

 27000 إقامة حلقات قرآنية داخلية   2

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال    2000×   2 التلقين معلمة ملرحلة  2

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1  الدنيا االبتدائية معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3× ريال    1000×  1  بتدائية العليا اال معلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=  أشهر  3×  ريال    1000×   1   املتعلماتمعلمة ملرحلة  1

 ريال  3000=   أشهر  3×  ريال   1000×  1  املتعلماتمعلمة ملرحلة  األمهات   1

 ريال  6000=   أشهر  3×  ريال   1000×  2  األمياتمعلمة ملرحلة األمهات  2

 ريال   3000=   أشهر  3×  ريال    1000×   1معلمة للمرحلة النموذجية  1

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 ( اجتماع 26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 ( % من طالبات املدرسة لالختبارات املستمرة    60اجتياز ماال يقل عن ) 

 3260 العناية بتحفيز طالبات الحلقات   3
 ريال  1500مرة نهاية العام =   1ريال ×  1500حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1760 أسبوع =    11ريال×    20حلقات× 8متميزة ×   1

 9050 توفير احتياجات املدرسة التشغيلية  4

 مكتبية  و ريال قرطاسية   500

 ريال  500ريال =   500فصل  ×   1وسائل ومناهج  

 ريال  600ريال =     200×   أشهر    3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال  450=   150×   أشهر  3أدوات نظافة   

ـــ صيانة املبنى =   5000كهرباء =  ــ ــ مياه =  1500ريال    ـ ــ  ريال   500ريال ـ

 واحد وخمسون ألف وعشرة رياالت 51010 اإلجمالي 
 



                                                                                                                                                                   50من  49صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 األهداف الفرعية وخطة العمل: 
 املوازنة املقترحة  املستهدف  تنفيذ  األهداف الفرعية ونشاطاتها 

 17100 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي األول: تعيين الكادر اإلداري في املركز  

 4800 1  الشؤون التعليمية   (:  مكافأة منسقة املركز 1النشاط)

 2400 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة عاملة املركز  2النشاط)

 3300 1 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة حارس املركز 3النشاط)

 6600 2 الشؤون التعليمية   (:  مكافأة سائقي املركز 4النشاط)

 13500 الشؤون التعليمية   الهدف الفرعي الثاني: تعيين الكادر التعليمي في املركز 

 4500 1 إدارة املركز  مكافأة معلمة املستوى األول (:  1النشاط)

 4500 1 إدارة املركز  مكافأة معلمة املستوى الثاني (:  2النشاط)

 4500 1 إدارة املركز    معلمة تجويدمكافأة (:  3النشاط)

 3100 إدارة املركز الهدف الفرعي الثالث:  العناية بتحفيز طالبات املدرسة 

 2000 1 إدارة املركز  (:  حفل التكريم الختامي  1النشاط)

 1100 مرة 22 إدارة املركز  من كل حلقة  امتميزة أسبوعيطالبة  (:  تكريم 2النشاط)

 3000 إدارة املركز الهدف الفرعي الرابع : برامج تطويرية لطالبات املركز 

 3000 1 إدارة املركز  (:  تنفيذ دورة ) القاعدة النورانية (  1النشاط)

 3550 إدارة املركز الهدف الفرعي الخامس : توفير احتياجات املركز التشغيلية

 1000 1 إدارة املركز  ومكتبية (: القرطاسية 1النشاط)

 500 1 إدارة املركز  (: وسائل ومناهج 2النشاط)

 600 1 إدارة املركز  انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت" (: توفير ) 3النشاط)

 450 1 إدارة املركز  (: أدوات نظافة  4النشاط)

 500 1 إدارة املركز  ضيافة (: 7النشاط)

 500 1 إدارة املركز      نثريات(: 9النشاط)
 

 

 املوازنة على األهداف، ومجموعها اإلجمالي:  
 

 الهدف الفرعي م
املوازنة 

 املقترحة 
 كيفية صرف املوازنة املقترحة

 17100 تعيين الكادر اإلداري في املركز  1

 ريال 4800=  أشهر  3 ×  1600×   1مديرة املركز  1

 ريال  2400=  أشهر  3×  800×   1عاملة املركز  1

 ريال   3300=  أشهر  3×  1100×  1حارس املركز  1

 ريال  6600=  أشهر  3× ريال   2200=  400سائق معلمات   1+  1800سائق الطالبات   1

 13500 تعيين الكادر التعليمي في املركز 2

 ريال 4500=  أشهر  3 ×  1500×   1مكافأة معلمة املستوى األول 

 ريال 4500=  أشهر  3 ×  1500×   1مكافأة معلمة املستوى الثاني 

 ريال 4500=  أشهر  3 ×  1500×    تجويد معلمةمكافأة 

 0اختبارات داخلية لتهيئة الطالبات الختبارات الجمعية في املستويات =

 0( اجتماع  =  26اجتماعات تطويرية لسير العمل ) 

 فصلية في الحفظ واملراجعة( % من الخطة ال 100تحقيق نسبة ) 

 3100 العناية بتحفيز طالبات الحلقات  3
 ريال  2000حفل تكريمي ختامي ×   1

 ريال  1100=   اسبوع  11ريال×   50حلقات×  2متميزة ×   1

 ريال  3000دورة القاعدة النورانية =  3000 برامج تطويرية لطالبات املركز  4

 3550 التشغيلية توفير احتياجات املركز  5

 ريال قرطاسية مكتبية   1000

 ريال  500ريال =  500فصل ×  1وسائل ومناهج 

 ريال   600ريال =    200×     أشهر  3) انترنت ( للتواصل االلكتروني "باقة نت  

 ريال 450ريال =  150شهر ×  أ3أدوات نظافة  

 ريال 500=  نثريات                       ريال 500=  ضيافة 

 أربعون ألف ومائتان وخمسون رياال  40250 اإلجمالي  *
 

 
 

 

 

 

 لفئة محددة وفق برنامج مخصص  هدف املشروع  ه 1444 مركز تأهيل معلمات القرآن الكريم اسم املشــــــــــــــروع
ً
 وحفظا وتجويدا وتدبرا

ً
 أشهر  عمل  3 مدة املشروع  تعليم القرآن تالوة

 بنات  –قسم الشؤون التعليمية   تنفيذ  الجامعية   –طالبات املراحل الثانوية  الفئة املستهدفة حلقات قرآنية مخصصة يستهدف طالبات مابعد الثانوي مجمع    نبذة عن املشروع



                                                                                                                                                                   50من  50صفحة                   م2022لعام  الخطة التشغيلية  
                         

 

 
 

 

 مالحظات املشروع  م

 ما يأتي من املتبرع يتم صرفه على املشروع  وقف آيمن النهدي  1

 اعتماد البدء باملشروع خالل هذا العام  وقف اإلجــــــــــــــالل بحي األمير مشعل  2

 من الفترة املاضية (   ةمرحل مبالغ مرحلةالتشطيب )  مشروع وقف أهل القرآن  3

 معتمد اكمال ما تبقى بقرار املجلس  وقف الحميد بحي امللك عبدهللا 

 

 

 

  (5 ) 

 املشــاريــع الوقفيـة واالنشــاءات 


