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 ا��ط� ا�	را	���� �������

  :ا�رؤ�� 

 ���	
  .����ق ا�ر��دة وا���ّ�ز �� �د�� ا��رآن ا��ر�م و�
  
  

  :ا�ر���� 

�ن ر$ط �*�ت ا��)��' ا����	�� �� �د�&� ا��$راء $���رآن ا��ر�م � وًة و��ظ�ً و�"��ً و!� ً 
��	�ن 

�ل �ؤ--� ���ن ���ق ر,� ا�$ ����� ل $را�1 0��	� و���ءات ����زة و��&�� !

  .وا��-���د�ن 

  

 �����:  

 �����ت  :ا��0&�  .ر���4 و�و,و!�� و&&0رھ� دور��ً  &�دم ���� ا�$�

  .&��6 ا��ر�� ����� ا�را5$�ن �� �
	�م ا��رآن ا��ر�م  :ا�
دا�� 

�ون 
�ون �' ا�)"�ت :ا��
  .ا���و��� وا����� �����ق ا8ھداف  &�

  .&و�ر ���ءات �
	���� ذات 4درة و���ءة !	9 �
	�م ا��رآن ا��ر�م  :ا�)ودة 
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  :ا�ھداف ا�	را	���� 

  .����6 � وة ا��رآن ا��ر�م     -١
  .����ظ ا��رآن ا��ر�م    -٢

	�م �)و�د ا��رآن ا��ر�م    -٣�$ ���&
  .ا�
  .ا�����ص �� وة و����ظ ا��رآن ا��ر�م �	�*�ت ا@)���!��ا��
	�م     -٤
�ت �	
�ل �� �	��ت ا��رآن ا��ر�م     -٥�	
  .ا!داد ا��
	��ن وا��
  .ا��Dھ�ل ا��&� �	�0ر��ن وا��0ر��ت !	9 �	��ت ا��رآن ا��ر�م   -٦
��9 �دى ا��)��'   -٧
� G ب�  .5رس �
ظ�م ��
�ظ ا��رآن ا��ر�م   -٨��$ ���&
  .و�0)�
"م ا�
  .&0ر !	م ا��راءات $�ن ا����ظ  -٩
  

  �����ت ا�و�ول ��ھداف  •

�ت وا���ط	$�ت �	ط	$�  -(��ء 4درة �ؤ--�� ��	$�� ا@���&$. 

$4�ل ا�ط	$� و�0�ر��"م �� ا��	��ت -L ل أ�$ر�(� 6��. 

�)�� ا�����زة �� ا��	��ت  -�&Lز ا����. 

 .ز��دة أ!داد ا�ط	$� ا��ؤھ	�ن �Dھ� ً )�داً  -

 .طو�ر ا�ط	$� ود!�"م �� ا��
	م وا�و�ول ���ر)�ت !���� ����زة � -

���� وا�����زة �� �)�ل ا��در�س واLدارة  -
)ذب وا-��ط�ب ا����ءات ا�
 وا0Lراف 

 .�ط$�ق أ�,ل ���ر-�ت ا��وارد ا�$0ر��  -

-  ����
�ءة و���$ ���� .إدارة ا��وارد ا��

���ر ا�)ودة وا����ز ا��ؤ--�  -
�ن �ط$�ق ��,. 

���ر ر4�$�� �ن 4$ل ا��)	س �� -
 .د�د �
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 :� ���س ا�داء  •

-  ً��	
� ��ت ا��� �م �و��رھ(��ت ا��
	�� ا��ط	و$� /ا@���(�  .إ)���� ا@���
 .!دد ا��	��ت  –!دد ا��
	��ن  –!دد ط ب ا��	��ت  -

 .!دد ورش ا�
�ل  –!دد ا�دورات ا��در�$��  -

 .إ)���� ا�Lرادات / إ)���� ا�
وا*د ا������ �ن ا����در ا�ذا���  -

-  � .ا��$�رات ا�����م ا�وظ��� و�دى ��د�"

-  �"�����ر ا��و,و!� �ن �)	س اLدارة . ����م ا�وزارة و�و)�"
 و����م ا��

 .$"ذه ا���وص  -

  المراجع

 . هـ ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( اعتمد جملس إدارة اجلمعية اخلطة االسرتاتيجية يف االجتماع رقم 

 جلس اإلدارةاعتماد م

  .هـ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته رقم الخطة االستراتيجية للجمعية مت اعتماد 

  

 

 


