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االدارة التنفيذية تحديث هوية الجمعية واعتمادها1

االدارة التنفيذيةتطوير الهيكل التنظيمي وتفعيل ادارات جديدة2

تحديث أجهزة الحاسب االلي وصيانتها وتطوير انظمة العمل 3

عليها
االدارة التنفيذية

االدارة التنفيذيةتطوير وتحديث النظم واللوائح الداخلية في الجمعية4

االدارة التنفيذيةتحديث الموقع االلكتروني ونقل الدومين الى نظام رافد5

االدارة التنفيذيةتفعيل العمل على نظام رافد في جميع االدارات6

االدارة التنفيذيةم اجتماع  الجمعية العمومية2023 العادية 7

االدارة التنفيذيةتزمين اجتماعات مجلس االدارة8

االدارة التنفيذيةعقد اتفاقيات شراكة مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص9

تنمية الموارد الماليةاعتماد مبادرات خاصة بقسم تنمية الموارد المالية10

تنمية الموارد الماليةوضع سياسة خاصة بالتسويق والترويج للمشاريع11

تنمية الموارد الماليةاعتماد نماذج موحدة لتقريرالمشروع12

تنمية الموارد الماليةرسم خطة لالستثمار13

تنمية الموارد الماليةحصر الجدهات المانحة واوقات التقديم عليها14

تنمية الموارد المالية...وقفي - احسان )تفعيل العمل على المنصات الحكومية المعتمدة  15
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قسم االسكانتنفيذ مبادرات خاصة بمستفيدي االسكان التنموي 15

قسم االسكانتفعيل نظام كاشف16

قسم االسكاناعتماد دورات وورش عمل خاصة بمستفيدي االسكان17

قسم االسكانتزمين زيارات اسبوعية ميدانية18

قسم االسكانتوقيع اتفاقيات شراكة مع جهات تعنى بمستفيدي االسكان ومنازلهم19

قسم االسكانتصميم مبادرات لتأهيل الشباب من ابناء مستفيدي االسكان التنموي20

انشاء فريق تطوعي خاص بالجمعية21

تزمين الفرص التطوعية بحسب مبادرات ومشاريع الجمعية المعتمدة22

ادارة المستفيدين تحديث بيانات مستفيدي الجمعية وتسجيلهم علة نظام رافد23

ادارة المستفيدين تنفيذ مبادرات توفر المتطلبات االساسية للعيش الكريم للمستفيدين24

ادارة المستفيدين تنفيذ زيارات ميدانية شهرية25

ادارة المستفيدين المساهمة في وضع قصص النجاح26

ادارة المستفيدين حصر احتياجات المستفيدين لتنفيذ ببرامج تدريبية وتأهيلية وتوعوية27

الموارد البشرية  تحديث اللوائح الداخلية واعتمادها28

الموارد البشرية  تسكين الموظفين29

الموارد البشرية  وضع خطة لتدريب العاملين ورفع  قدراتهم المهارية والمعرفية  30

الموارد البشرية  وضع خطة للمشاركة في الجوائز31

الموارد البشرية  ضبط معايير الحوكمة31

الربع الرابع الربع الثالث
القسماملهامم

الربع الثاني الربع االول  



123123123123

العالقات العامة واالعالمتنسيق  الموقع االلكتروني للجمعية وفق هوية الجمعية الجديدة32

العالقات العامة واالعالمتفعيل وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية 33

العالقات العامة واالعالمالتواصل مع المؤثرين بالمنطقة وكسبهم كسفراء للجمعية34

العالقات العامة واالعالماستقبال زوار الجمعية35

العالقات العامة واالعالمتحديد االيام العالمية واقتراح  مبادرات تتناسب معها36

العالقات العامة واالعالموضع آلية لنشر اخبار الجمعية واعالناتها37

ادارة المشاريعانشاء برامج ومشاريع تلبي احتياجات المستفيدين38

ادارة المشاريعمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة39

ادارة المشاريعاقفال كل مبادرة ومشروع بالتنسيق مع الداعمين40

ادارة المشاريعارسال التقرير السنوي للجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المانحة41

الخدمات المساندةتوفير عامل بمهنة سائق للجمعية42

الخدمات المساندةتوفير عروض اسعار من مؤسسات وشركات لترميم مقر الجمعية43

الخدمات المساندةاستبال المعامالتت الورقية وتوجيهها44

الخدمات المساندةتوفير متطلبات اقسام الجمعية بحسب احتياج كل قسم45

الخدمات المساندةتوصيل البريد الخارجي وتسليمه للجهات المعنية41

التمويلتحديث الالئحة المالية43

التمويلفتح محفظة اقراض جديدة مع احد الجهات المانحة44

التمويلوضع دراسات جدوى لمشاريع جاهزة واقراضها لالسر الراغبة بالتمويل45
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مركز التدريباستخراج الرخص وتجهيز متطلبات المركز47
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مركز التدريبوضع خطة التدريب والدورات التدريبيه واعتمادها49
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