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هديل عايد مهارة اجتياز المقابلة الشخصية
 راجع خطة
البرنامج

 تدريب وتأهيل ٣٠ مستفيد 6000

                                             تدريب وتأهيل ٣٠ مستفيد "تنفيذ ٣٠ نموذج كتابة السيرة الذاتية"8000هديل عايد فن كتابة السيرة الذاتية

                                               تدريب وتأهيل ٣٠ مستفيد    6000هديل عايد مهارة البحث عن وظيفة

هديل عايدفن صنع القهوة
 خريجوا الثانوية ، الجامعة ، أصحاب

 المشاريع في المجال
                                              تأهيل ٣٠ متدربين لفرص العمل30000

ن لفرص العمل 8000هديل عايدخطوة فن: خبيرة تجميل - مصففة شعر يل ٢٠ متدر                                                تأ

                                               تأهيل وتدريب ٢٠فتيات ودعم انطالق مشروع8000هديل عايد-بيدك تصنع بيئتك:إطار الورد

                                               تأهيل ٢٠متدربة ودعم مشاريعهم10000هديل عايدبحرفتي أتمكن: صناعة الصابون - صناعة الخشبيات

تأهيل ٢٠متدربة لفرص البيع فتيات المنطقة من عمر ١٩-٢٥ & أصحاب المشاريع الناشئة في المجالهديل عايدحياكة السدو

                                               تنفيذ ٣٠ نموذج في كتابة الخطاب الرسمي3000هديل عايدمهارات التسويق الذكي

هديل عايد مهارات التعامل مع الجمهور

                                               تأهيل وتدريب ٣٠ مستفيد3000هديل عايدالسكرتارية المكتبية

                                               اعتماد السياسةنجود مناحيإعداد سياسة ومنهجية الشركاء

                                               شريك واحدنجود مناحيشراكات التوظيف

                                               شريك واحدنجود مناحي(المستفيدين) شراكات التمكين 

                                               شريك واحدنجود مناحيشراكات التأهيل والتدريب 

                                               شريك واحدنجود مناحيشراكات تسويقية

                                               ٣ شركاءنجود مناحيشراكات داعمة 

المشاركة بمعرض واحد 10000نجود مناحيالتواجد الميداني المعارض

تفعيل ٢٠ يوم من األيام العالمية والعربية20000نجود مناحي الفعاليات والمناسبات

 زيادة عدد متابعي الوسائل إلى ٥% من عام ٢٠٢١ وفق اآلتي:نجود مناحيالتواجد االعالمي في مواقع التواصل االجتماعي

التويتر٥%نجود مناحيالظهور في تويتر

السناب شات ٥%نجود مناحيالظهور في السناب شات 

اإلعجاب ٥% واالشتراك بالقناة %٥نجود مناحيالظهور في اليوتيوب 

انستغرام %٥نجود مناحيالظهور في انستغرام

إطالق التطبيق    نجود مناحيبرنامج تطبيق

نشر ١٠ خبر صحفي نجود مناحي

إعداد ٣ مواد إعالمية متنوعة نجود مناحي

النشر في ٥ صحف إلكترونية نجود مناحي

لقاء االعالميين10000نجود مناحي

نشر تغريد مرتين باالسبوعاإلعالمنجود مناحيالتويترنافذة تمك 

ذي ذيراتب مدير تنف مسير رواتب90,000مسير رواتبياسر سهلرواتب العاملينالمدير التنف

ذيمحاسب مسير رواتب72,000مسير رواتبياسر سهلرواتب العاملينالمدير التنف

ف التم واألداء ذيم مسير رواتب72,000مسير رواتبياسر سهلرواتب العاملينالمدير التنف

امج والتدرب ذيال مسير رواتب24,000مسير رواتبياسر سهلرواتب العاملينالمدير التنف

ذياالتصال المؤس  مسير رواتب24,000مسير رواتبياسر سهلرواتب العاملينالمدير التنف

                                               إرسال ٥استبانات قبلية وبعدية٠هاجر سطمورشة عمل المهام الوظيفية

                                               تنفيذ اربع برامجهاجر سطمقياس رضا العاملين

ة والمتطوع هاجر سطم سو الجمع                                                ٦ نماذج الترشيحم

                                               ٣٠٠٠هاجر سطم

                                               عدد نماذج التقييمهاجر سطم

                                               عدد التقارير المسلمةهاجر سطم
                                               هاجر سطم

                                               ٦ دورات تدريبة٢٠٠٠٠هاجر سطمبرامج التطوير الوظيفي

تدريب ٢ من برامج األوفيسهاجر سطمبرامج االوفيس  

                                               % اتمته العمليات١٠٠٠٠العمليات داخل الجمعيةسيف هادياتمتة عمليات الجمعية

                                               # منصة تدريب٢٠٠٠٠المستفيدين والمدربينسيف هاديمنصة التدريب

                                               # منصة تبرع ومتجر الكتروني٥٠٠٠٠سيف هاديمنصة التبرع ومتجر االلكتروني

                                                # تحديث الموقع٥٠٠٠٠سيف هاديالموقع االلكتروني للجمعية

                                               #السياسات واللوائح المعتمدة للمتطوعين٠االطالع ورفع الالئحة لالعتمادالمتطوعينهاجر سطماعتماد الئحة العمل التطوعيمشرف التطوع

#المتطوعين والمتطوعات المسجلين في الجمعيةالمتطوعينهاجر سطمجمع بينات المتطوعين والمتطوعات مشرف التطوع

#الفرص التطوعية المنشورة على سيف هادياطالق ونشر الفرص التطوعيةمشرف التطوع
المنصة

# الفرص التطوعية

                                               # الدرجات المتحصلةعدد الدرجات التي تحصلت عليها الجمعية في سلم التميز المؤسسي بعد تقييمها حسب نماذج التميز المؤسسيالمنظمةتبني التميز وبناء النظم

                                               % تنفيذ مشروعات التحسين٥٠٠٠نسبة مشروعات التحسين التي تم معالجتها وتنفيذها من اجمالي فرص التحسين الواردة بتقارير التقييمالمنظمةمشروعات التحسين

                                               % تطبيق النظم١٠٠٠٠نسبة تنفيذ تطبيق نظم الجودة لعمليات التدريب و متطلبات مقدمي الخدمات التدريبية المنظمةنظام الجودة في التدريب ايزو

                                              % تقييم الحوكمة٥٠٠٠النسبة المئوية لدرجة التقييم للحوكمة حسب معايير الوزارة (السالمة المالية ، االمتثال وااللتزام ، الشفافية واإلفصاحياسر سهلتطوير إطار الحوكمة

ادرة  البرنامج الم
 /مدير البرنامج

المشروع
 الفئة المستهدفةفريق العمل

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطس

موظف مسؤول

الدعم الفني

يوليوينويو مايو
مؤشر األداء التكلفة المتطلبات

أبريلمارسفبرايريناير

ل واعد مستق

 مهارات تمك 

ائز النجاح ر

همم منجزة

منسوبين الجمعية والمتطوعين

التم واالداء

وحدة العمل التطو 

االتصال المؤسسي

نا ٢ مهارتك مسؤلي

ة ادرات التقن الم

التميز واالداء 

 ظهور إعال 

الشركاء

المجتمع

 اإلعالم

ئة امنه محفزه  ة ب الموارد ال

الهدايا الدعائية ومنشورات التعريف بالجمعية

السعادة الوظيفية:خميسيات/بك نفخر/إلنك تستحق/لقطة 
السعادة

المسؤول

 & فتيات المنطقة من عمر ١٩-٢٥
البرامج والمشاريع أصحاب المشاريع الناشئة في المجال

موظفو القطاع الحكومي

خطوات التنفيذ

 ,خريجوا الجامعة ، والمرحلة الثانوية
 الباحثين عن العمل

12000

18000


