
123412341234123412341234123412341234123412341234

0.768محمد حسينالبرامج االجتماعيةالبرامج التنموية01/01/201901/12/2019عناية بنين ، وحدة التوطين2عطية دوشي1.1

1.2300

0عايشة سفيانيالبرامج االجتماعيةالقسم النسائي01/01/201901/12/2019عناية بنات1حالية لغبي1.3

1.4250

0محمد حسين4عطية دوشي1.5

1.6200

0.267محمد حسينالبرامج االجتماعيةالبرامج التنموية01/02/201920/11/2019ثمار1طالع الجابري2.1

2.21 0

2.3100

كسوة العيد، األضحية، التفطير، 5طالع الجابري3.1

الحقيبة، الزواج
2.04حسن عطيفيإدارة المشاريعالبرامج االجتماعية01/05/201910/11/2019

3.273000

3.1محمد سالمالماليةالبرامج االجتماعية01/01/201930/12/2019مشروع الكفالة1طالع الجابري3.3

3.44000

0.125حسن عطيفيالماليةالبرامج االجتماعية15/07/201925/07/2019مشروع التحسين الخدمي1طالع الجابري3.5

3.61400

10علي الجابريالخدماتاالستثمار01/01/201930/12/2019مشروع اإلسكان التنموي1حسين هامل3.7

3.81500 

0.09عبد الرحمن شيخيناالستراتيجيةالبرامج التنموية01/03/201928/11/2019تأهيل أبناء األسر المستفيدة3طالع الجابري4.1

4.2700

0.1835عبد الرحمن شيخينالموارد البشريةالبرامج التنموية01/02/201928/11/2019ديوانية الشباب، تكنو شباب2محمد حسين4.3

1.084عبد الرحمن شيخينالبرامج االجتماعيةالبرامج التنموية01/02/201928/11/2019اصنع مشروعك1محمد حسين4.4

4.510

4.6100

م2019لعام  (جمعية العارضة                          )نموذج الخطة التشغيلية لـ 

(12)ديسمبر (11)نوفمبر (10)اكتوبر (9)سبتمبر 

(األشهر× باألسابيع )وقت التنفيذ 

(8)أغسطس (7)يوليو (6)يونيو (5)مايو  (4)ابريل (3)مارس (2)فبراير (1)يناير  الميزانية المسؤولاإلدارة المساندةاإلدارة المنفذةتاريخ النهايةتاريخ  البداية
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0اشجان معينيالبرامج التنمويةالقسم النسائي01/03/201905/03/2019دراسة احتياجات المرأة1حالية لغبي5.1

0.2عايشة سفيانيالبرامج التنمويةالقسم النسائي01/02/201928/11/2019انتاجي1حالية لغبي5.2

5.310

5.4200

0.09عايشة سفيانياالستراتيجيةالبرامج التنموية01/03/201928/11/2019تأهيل بنات األسر المستفيدة3حالية لغبي5.5

5.660 0

0.17عايشة سفيانيالبرامج التنمويةالقسم النسائي01/02/201928/11/2019رائدات1حالية لغبي5.7

5.800

5.900

0.1طالع الجابريالجودةاالستراتيجية01/01/201905/01/2019الخطة االستراتيجية1عطية دوشي6.1

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية06/01/201910/01/2019الخطة التنفيذية1عطية دوشي6.2

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية15/01/201925/01/2019الوصف الوظيفي1عطية دوشي6.3

0يحيى حجوريالجودةاالستراتيجية01/03/201905/03/2019البوابة االلكترونية1عطية دوشي6.4

6.500

0يحيى حريصياالستراتيجيةالموارد البشرية15/10/201920/10/2019دليل االحتياج التدريبي1عطية دوشي6.6

6.700

6.800 

6.900

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية01/01/201905/01/2019وحدة تحقيق الرؤية1عطية دوشي6.10

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية01/03/201905/03/2019دليل الصالحيات1عطية دوشي6.11

6.1200

0محمد شراحيلياالستراتيجيةالتطوع10/04/201915/04/2019دليل التطوع1علي جبران6.13

0طالع الجابريالتسويقالشراكات01/05/201910/08/2019الشراكات الحكومية4عطية دوشي7.1

0طالع الجابريالتسويقالشراكات15/04/201925/08/2019شراكات القطاع الخاص5عطية دوشي7.2

0احمد الجابريالتسويقالشراكات01/03/201925/06/2019شراكات الجهات الخيرية5طالع الجابري7.3

0احمد الجابريالتسويقالشراكات7001/01/201930/12/2019طالع الجابري7.4

0.1طالع الجابرياالستراتيجيةالجودة10/02/201915/02/2019نظام قياس األداء1عطية دوشي7.5

0.15يحيى حجورياالستراتيجيةإدارة المعرفة01/01/201930/12/2019التحول الرقمي70عطية دوشي7.6

00عطية دوشي7.7

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية2001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.8

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية8001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.9

0عبد الرحمن شيخينالجودةاالستراتيجية2001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.10

0عبد الرحمن شيخينالجودةاالستراتيجية2001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.11

0يحيى حجوريالجودةاالستراتيجية15/09/201920/09/2019ورقة عمل1عطية دوشي7.12

0طالع الجابريالجودةاالستراتيجية6001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.13

0حسن عطيفيالبرامج  االجتماعيةإدارة المعرفة25/12/201930/12/2019قاعدة بيانات المستفيدين1يحيى حجوري7.14

0احمد الجابريالتسويقإدارة المعرفة25/12/201930/12/2019قاعدة بيانات الداعمين1يحيى حجوري7.15

 0يحيى حجورياالستراتيجيةإدارة المعرفة7001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.16

0احمد الجابريالقسم النسائيالتسويق6001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.17

0محمد شراحيلياالستراتيجيةإدارة المعرفة25/12/201930/12/2019قاعدة بيانات المتطوعين1علي جبران7.18

0.1يحيى حجورياالستراتيجيةإدارة المعرفة2001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.19

0يحيى حجورياالستراتيجيةإدارة المعرفة501/01/201930/12/2019عطية دوشي7.20
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0يحيى حجورياالستراتيجيةإدارة المعرفة2000001/01/201930/12/2019عطية دوشي7.21

0يحيى حجورياالستراتيجيةإدارة المعرفة01/01/201930/12/2019الشراكات اإلعالمية5عطية دوشي7.22

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية01/01/201930/12/2019التقارير الشهرية12طالع الجابري7.23

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية301/01/201930/12/2019طالع الجابري7.24

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية01/01/201930/12/2019التقارير ربع السنوية4طالع الجابري7.25

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية301/01/201930/12/2019طالع الجابري7.26

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية01/01/201930/12/2019التقارير السنوية1طالع الجابري7.27

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية401/01/201930/12/2019طالع الجابري7.28

0موسى الخبرانياالستراتيجيةالتشغيل والصيانة7012/12/201930/12/2019عطية دوشي7.29

0موسى الخبرانياالستراتيجيةالتشغيل والصيانة9012/12/201930/12/2019عطية دوشي7.3

0موسى الخبرانياالستراتيجيةالتشغيل والصيانة512/12/201930/12/2019عطية دوشي7.31

0موسى الخبرانياالستراتيجيةالتشغيل والصيانة0.1512/12/201930/12/2019عطية دوشي7.32

0موسى الخبرانياالستراتيجيةالتشغيل والصيانة0.2512/12/201930/12/2019عطية دوشي7.33

0يحيى حريصياالستراتيجيةالموارد البشرية01/01/201930/01/2019دراسة االحتياج التدريبي للعاملين1طالع الجابريعدد دراسات االحتياج التدريبي للعاملين8.1

0طالع الجابرياالستراتيجيةالموارد البشرية01/02/201920/02/2019خطة تطوير العاملين1عطية دوشيعدد خطط تطوير العاملين8.2

0.02طالع الجابريالجودةاالستراتيجية01/03/201901/12/2019خطة تطوير القيادات4علي جبرانعدد دورات تطوير القيادات8.3

0.08يحيى حريصياالستراتيجيةالموارد البشرية01/03/201901/12/2019برنامج تطوير الكادر2طالع الجابريعدد دورات تطوير الكوادر8.4

0يحيى حريصياالستراتيجيةالموارد البشرية101/01/201930/12/2019طالع الجابريعدد وسائط تطوير الكوادر8.5

0علي زعلةاالستراتيجيةالمالية0.5001/01/201930/12/2019طالع الجابرينسبة ميزانية تطوير العاملين من الميزانية العامة8.6

0محمد شراحيلياالستراتيجيةالتطوع01/01/201930/12/2019المتطوعون الدائمون2علي جبرانعدد المتطوعين الدائمين8.7

0محمد شراحيلياالستراتيجيةالتطوع01/01/201930/12/2019المتطوعون في البرامج30علي جبرانعدد المتطوعين في البرامج 8.8

0محمد شراحيلياالستراتيجيةالتطوع01/01/201930/12/2019الفرص التطوعية3علي جبرانعدد الفرص التطوعية المصممة8.9

0محمد شراحيلياالستراتيجيةالتطوع101/01/201930/12/2019علي جبرانعدد البرامج التطوعية المدعومة من المسؤولية االجتماعية8.10

0طالع الجابرياالستراتيجيةالموارد البشرية01/01/201930/12/2019المشاركة في الملتقيات1عطية دوشيعدد المشاركات في الملتقيات8.11

0يحيى حريصياالستراتيجيةالموارد البشرية01/01/201930/12/2019تحفيز العاملين1طالع الجابريعدد وسائط تحفيز العاملين8.12

0يحيى حريصياالستراتيجيةالموارد البشرية5001/01/201930/12/2019طالع الجابرينسبة من شملهم التخفيز من العاملين سنويا8.13

0حالية لغبيالقسم النسائيالموارد البشرية5001/01/201930/12/2019طالع الجابرينسبة ميزانية تطوير قيادات وكوادر القسم النسائي من ميزانية تطوير العاملين8.14

0.01منى سفيانياالستراتيجيةالقسم النسائي01/01/201930/12/2019المشاركة النسائية في الملتقيات1حالية لغبيعدد المشاركات  النسائية في الملتقيات8.15

0.01منى سفيانياالستراتيجيةالقسم النسائي01/01/201930/12/2019زيارات القسم النسائي1حالية لغبيعدد زيارات القسم النسائي ألفضل الممارسات8.16

0حسن سحارياالستراتيجيةالمشاريع01/12/201930/12/2019المشاريع المنمذجة10طالع الجابريعدد المشاريع المنمذجة9.1

0.25احمد الجابريالقسم النسائيالتسويق01/01/201930/12/2019الحملة التسويقية3طالع الجابريعدد الحمالت التسويقية9.2

0يحيى حجوريالقسم النسائيالتسويق1001/12/201930/12/2019طالع الجابرينسبة الزيادة في قاعدة بيانات المتبرعين9.3

0يحيى حجوريالقسم النسائيالتسويق50001/12/201930/12/2019طالع الجابري9.4

0يحيى حجوريالقسم النسائيالتسويق10002/12/201930/12/2019طالع الجابري9.5

0يحيى حجوريالقسم النسائيالتسويق603/12/201930/12/2019طالع الجابري9.6

0يحيى حجوريالقسم النسائيالتسويق504/12/201930/12/2019طالع الجابري9.7

0احمد الجابرياالستراتيجيةالتسويق1001/01/201930/12/2019طالع الجابري9.8

0احمد الجابرياالستراتيجيةالتسويق206/12/201930/12/2019طالع الجابري9.9

0احمد الجابرياالستراتيجيةالتسويق2000007/12/201930/12/2019طالع الجابري9.10

0علي زعلةلجنة االستثمارالمالية1108/12/201930/12/2019طالع الجابري9.11

0احمد الجابرياالستراتيجيةالتسويق509/12/201930/12/2019طالع الجابري9.12

3احمد الجابريالجودةلجنة االستثمار10/12/201930/12/2019الروضة، الشاليهات، اإلسكان3طالع الجابري9.13

0طالع الجابريالجودةلجنة االستثمار11/12/201930/12/2019الفرص التنموية5عطية دوشي9.14

0طالع الجابرياالستراتيجيةلجنة االستثمار512/12/201930/12/2019عطية دوشي9.15
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