مستهدفات مؤشرات بطاقة األداء المتوازن لعام 2022
المنظور

رمز
الهدف

الهدف

رمز
المؤشر

المؤشرات

املستفيدون

س1

رعاية الموهوبين

س1-1

عدد الموهوبين الملتحقين ببرامج رعاية الموهوبين

املستفيدون

س1

رعاية الموهوبين

س2-1

نسبة الموهوبين المجتازين لبرامج الرعاية

املستفيدون

س1

رعاية الموهوبين

س3-1

عدد الموهوبين الذين تم توظيفهم

مسئول التنفيذ

مسئول القياس

قسم الربامج املركزية رجال

قسم الربامج املركزية رجال

قسم الربامج املركزية والقياس نساء

قسم الربامج املركزية والقياس نساء

قسم الربامج املركزية رجال

قسم القياس رجال

قسم الربامج املركزية والقياس نساء

قسم الربامج والقياس نساء

دورية

مستهدفات

القياس

عام 2022م

ربعي

220

ربعي

%61

ربعي

120
700
1500

قسم الربامج املركزية رجال

قسم الربامج املركزية رجال

قسم الربامج املركزية والقياس نساء

قسم الربامج املركزية والقياس نساء

املستفيدون

س2

تيسير وتقريب تعليم القرآن الكريم

س1-2

عدد المؤهلين المعتمدين لتعليم القرآن الكريم

قسم البرامج المركزية رجال

إدارة البرامج المركزية والقياس

ربعي

املستفيدون

س2

تيسير وتقريب تعليم القرآن الكريم

س2-2

عدد من تم دعمهم ومساندتهم لتعليم القرآن الكريم

قسم البرامج المركزية رجال

إدارة البرامج المركزية والقياس

ربعي

املستفيدون

س3

تعليم القرآن الكريم بإتقان

س1-3

عدد الطالب الحاصلين على شهادة إتمام حفظ القرآن الكريم

املستفيدون

س3

تعليم القرآن الكريم بإتقان

س2-3

نسبة المتقنين اجمالي الناجحين

أصحاب املصلحة

ص1

تعزيز الصورة الذهنية المتميزة

ص1-1

نسبة رضا أصحاب المصلحة

مكاتب اإلشراف رجال
مكاتب اإلشراف نساء
مركز التعليم عن بعد

قسم القياس رجال
قسم الربامج املركزية والقياس نساء

ربعي

1004

مكاتب اإلشراف رجال

قسم القياس رجال

مكاتب اإلشراف نساء

قسم الربامج املركزية والقياس نساء

التسويق وشؤون الداعمني ،

قسم عالقات الداعمني

لعالقات العامة واالعالم

أخصائي االسرتاتيجية

أصحاب املصلحة

ص2

اإلسهام في تحقيق الرؤية الوطنية 2030

ص1-2

عدد المبادرات المنفذة لتحقيق أهداف الرؤية 2030

مالك املبادرات

أخصائي االسرتاتيجية

نصفي

املايل

م1

تحقيق زيادة آمنة ومستدامة في الموارد المالية

م1-1

نسبة اإليرادات المتحققة من مصادر الدخل الجديدة

التسويق وشؤن الداعمني

قسم احملاسبة

ربعي

%3

املايل

م1

تحقيق زيادة آمنة ومستدامة في الموارد المالية

م2-1

نسبة نمو االيرادات الرئيسية

قسم احملاسبة

ربعي

%16

املايل

م1

تحقيق زيادة آمنة ومستدامة في الموارد المالية

م3-1

نسبة اإليرادات اآلمنة إلى إجمالي اإليرادات

قسم احملاسبة

ربعي

العمليات الداخلية

د1

تطوير بيئات تعليمية متنوعة وجاذبة

د1-1

نسبة البيئات التعليمية الجاذبة

التسويق وشؤن الداعمني
قسم األوقاف
التسويق وشؤن الداعمني
قسم األوقاف
مكاتب اإلشراف رجال

إدارة الربامج املركزية والقياس -رجال

مكاتب اإلشراف نساء

قسم الربامج املركزية والقياس -نساء

ربعي

%40

نصفي

%75

6

ربعي

%33

مستهدفات مؤشرات بطاقة األداء المتوازن لعام 2022
المنظور

رمز
الهدف

الهدف

رمز
المؤشر

المؤشرات

مسئول التنفيذ

مسئول القياس

دورية

مستهدفات

القياس

عام 2022م

ربعي

%5

مكاتب اإلشراف رجال

إدارة الربامج املركزية والقياس رجال

مكاتب اإلشراف نساء

قسم الربامج املركزية والقياس نساء
مشرف شؤون المتطوعين

ربعي

ربعي
%9

العمليات الداخلية

د1

تطوير بيئات تعليمية متنوعة وجاذبة

د2-1

نسبة نمو عدد المستفيدين في البيئات التعليمية الجاذبة

العمليات الداخلية

د2

تفعيل التطوع

د1-2

عدد المتطوعين

مشرف شؤون المتطوعين

العمليات الداخلية

د3

تطوير آليات وأدوات العمليات التسويقية والبيعية

د1-3

عدد منتجات الخدمات المدفوعة

التسويق وشؤون الداعمني

قسم احملاسبة

العمليات الداخلية

د3

تطوير آليات وأدوات العمليات التسويقية والبيعية

د2-3

نسبة مصاريف جمع التبرعات

التسويق وشؤن الداعمني

قسم احملاسبة

ربعي

العمليات الداخلية

د3

تطوير آليات وأدوات العمليات التسويقية والبيعية

د3-3

نسبة كفاءة جمع التبرعات

التسويق وشؤون الداعمني

قسم احملاسبة

ربعي

%12

العمليات الداخلية

د3

تطوير آليات وأدوات العمليات التسويقية والبيعية

د4-3

نسبة إيرادات المنتجات إلى إجمالي االيرادات

التسويق وشؤون الداعمني

قسم احملاسبة

ربعي

%80

العمليات الداخلية

د3

تطوير آليات وأدوات العمليات التسويقية والبيعية

د5-3

نسبة إيرادات التبرع الذاتي

التسويق وشؤون الداعمني

قسم احملاسبة

ربعي

%50

العمليات الداخلية

د4

تحقيق معايير التميز المؤسسي

د1-4

الدرجة المتح ّققة في مقياس التميّز المؤسسي

اجلميع

جلنة التميز املؤسسي

سنوي

500

ن1

تنمية الكوادر اإلدارية

ن1-1

نسبة الكوادر اإلدارية التي اجتازت برامج التنمية

ربعي

%80

ن2

تنمية وتأهيل معلمي القرآن الكريم

ن1-2

نسبة المعلمين المجتازين لبرامج التأهيل

ربعي

%70

ن2

تنمية وتأهيل معلمي القرآن الكريم

ن2-2

نسبة المعلمين المتميزين إلى إجمالي المعلمين

ربعي

%50
%100

التعلم والنمو (املعارف
واملهارات)
التعلم والنمو (املعارف
واملهارات)
التعلم والنمو (املعارف
واملهارات)
التعلم والنمو
( بيئة العمل)
التعلم والنمو
( بيئة العمل)
التعلم والنمو ( البناء
القيمي )
التعلم والنمو ( البناء
القيمي )

قسم املوارد البشرية-رجال

إدارة الدعم املؤسسي

قسم املوارد البشرية -نساء

املشرف على الشطر النسائي

قسم الربامج املركزية -رجال

إدارة الربامج املركزية والقياس

قسم الربامج والقياس -نساء

املشرف على الشطر النسائي

مكاتب اإلشراف رجال

قسم القياس رجال

مكاتب اإلشراف نساء

قسم املوارد البشرية نساء

ن3

تطوير بيئة العمل

ن1-3

نسبة المبادرات المنفذة من خطة تحسين بيئة العمل

الدعم املؤسسي

جلنة التميز املؤسسي

نصفي

ن3

تطوير بيئة العمل

ن2-3

نسبة رضا العاملين

الدعم املؤسسي

أخصائي التميز املؤسسي

سنوي

%0

ن4

تأمين بنية تقنية متطوّ رة وفاعلة

ن1-4

عدد البرامج التعليمية والتسويقية التي ت ّم تفعيلها

مشرف التقنية

االدارات املستفيدة

نصفي

9

ن5

بناء وتعزيز القيم الجوهرية

ن1-5

عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم

جلنة القيم

جلنة التميز املؤسسي

ربعي

8

عدد المبادرات المعتمدة في الخطط التشغيلية لالدارات واللجان
خالل عام 2022م
م

االدارات

عدد المبادرات المعتمدة

1

البرامج المركزية والقياس

47

2

مكاتب االشراف  -رجال

18

3

الدعم المؤسسي

19

4

التسويق والداعمين

26

5

الحسابات

6

6

العالقات العامة واالعالم

13

7

تقنية المعلومات

9

8

شؤون المتطوعين

6

9

مكاتب االشراف  -نساء

25

10

البرامج المركزية والقياس  -نساء

6

11

الموارد البشرية  -نساء

14

12

لجنة الحوكمة

7

13

لجنة االستراتيجية والتميز المؤسسي

11

14

لجنة القيم

10

البرامج التعليمية للعام الدراسي 1443هـ
( يبدأ من1443 / 1 / 21هـ الموافق  2021 / 8 / 29م إلى 144 / 1 / 27هـ الموافق )2022 / 8 / 25

م

البرامج التعليمية

المستهدف المعتمد لعام 1443

1

عدد الحفاظ

1,454

2

الحفاظ المجتازون

1,004

3

المختبَرون في فروع األجزاء

29,840

4

األجزاء المحفوظة التي تم االختبار فيها

205,342

5

التالوات المصححة (اتلوها صح)

400,000

6

برامج البراعم ( النورانية  +البراعم )

2,383

7

برامج تحسين التالوة

1,550

8

برامج اإلجازات

170

9

برنامج فضائل

700

10

برنامج األميات

1,900

11

برنامج أنصاف المتعلمات

800

12

برنامج التاليات

80

13

برنامج المستويات

2,300

مالحظات

