
الهدف االستراتيجيمجال العمل

المؤشرات 

المبادرات
المؤشر 

قيمة المؤشر 

2020202120222023

:رؤية الجمعية

ي اسر تعيش ف

بيئة محسنة 

يبنيها 

الموهوبون 

والمتطوعون 

برعاية 

الشركاء

رعاية 

:  االسر

تحسين 

جودة حياة 

افراد 

االسرة من 

خالل 

االرتقاء 

بالحي 

السكني 

وتحسين 

لمبيئة التع

تحسين 

البيئة 

السكنية

ة للمنزل تحسين البيئة السكنية الداخلي

(ترميم)

ة عدد الوحدات السكني

3444المرممة
مشروع ترميم منزل

ة للمنزل تحسين البيئة السكنية الداخلي

(تأثيث كامل)

ة عدد الوحدات السكني

3555المؤثثة
مشروع تأثيث منزل محتاج

ة للمنزل تحسين البيئة السكنية الداخلي

10101010عدد األجهزة(توفير اجهزة)
مشروع توفير أجهزة منزلية

تحسين البيئة العمرانية بالحي

ن عدد مشاريع تحسي

مشروع تحسين حي1111الحي

تحسين المرافق الخدمية بالحي
عدد المرافق التي

تم تحسينها
1111

تجهيز مالعب )مشروع ملعب الحي 

(مصغرة رياضية

(صندوق الكتب)مشروع مكتبة الحي 

تحسين 

بيئة 

التعليم

ة تحسين البيئة العمرانية للمدرس

م عدد المدارس التي ت

مشروع ترميم مدرسة1111تحسينها

تهيئة وسائل التعليم

عدد مشاريع تهيئة 

مشروع تأثيث مدرسة وتجهيزها1111وسائل التعليم
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رؤية 

:الجمعية

اسر تعيش 

في بيئة 

ها محسنة يبني

الموهوبون 

والمتطوعون 

برعاية 

الشركاء

:  رعاية المواهب

العمل على اكتشاف

المواهب عند أبناء 

االسر المستفيدة

وتنميتها بإتاحة 

الفرص لهم 

بالمشاركة في 

أنشطة الجمعية 

م ليستثمرو مواهبه

مستقبالا 

اكتشاف المواهب

10101010عدد المواهب المكتشفةاكتشاف المواهب
-كةسبا()االعمال اليدوية)اكتشف موهبتي في 

(كهرباء-طالء بوية

رعاية المواهب
تنمية المواهب المكتشفة

عدد المواهب التي تم 

احتضانها
3333

محاضرات وورش عمل ولقاءات لتطوير 

الموهبة 

استثمار المواهب

مخيم صيفي للموهوبين3333ةعدد المواهب المستثمرمشاريع استثمار المواهب

:التطوع المستدام

العمل على 

استقطاب 

لهم المتطوعين وتأهي

الستثمار طاقتهم 

يق للمساهمة في تحق

اهداف الجمعية

استقطاب المتطوعين االستقطاب

عدد التخصصات 

مشروع بعلمك استثمر 5555التطوعية

مشروع تطوع معنا20202020دعدد المتطوعين االفرا

مشروع الشراكة مع الفرق5101010عدد الفرق التطوعية

عدد الجهات التي 

مشروع الشراكة المجتمعية مع المؤسسات5152025تطوعت

التدريب 

والتأهيل
ينتنمية وتطوير مهارات المتطوع

ة عدد البرامج التأهيلي

2222للمتطوعين

برنامج المتطوع المتمكن
م عدد المتطوعين الذين ت

20202020تأهيلهم

ةالتوجية والمشارك
رامج المشاركة في تنفيذ مشاريع وب

ة عدد الفرص التطوعيالجمعية
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ات بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسس

القطاعات الثالثة لتنفيذ اعمال

ركةالجمعية ولتحقيق األهداف المشت

تكوين شراكات جديدة 

10203040عدد الشراكات

مشروع الشراكة مع الجامعات

نسبة تغطية 

الشراكات 

30455560للبرنامج

تفعيل الشراكات القائمة

عدد الشراكات 

57810الفاعلة
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