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االرتقاء 
ابلقدرات 
 اإلدارية

املدير 
 العام

                 حتديد احتياجات اجلمعية من التعديل والتطوير على مستوى اهليكل التنظيمي بعيد املدى الذي اقرتحته شركة وايف
                 حتديد احتياجات اجلمعية من تعداد القوى العاملة لكل سنة على حده وخلمس سنوات

                 تنظيم املناصب الوظيفية على سلم مناسب للدرجات الوظيفية
وهي املصفوفة الشاملة لتوزيع الصالحيات واملسؤوليات بني  ،(Authority Matrix)تطوير مصفوفة السلطات 

 .املناصب الوظيفية داخل املعهد، على مستوى اهليكل التنظيمي اجلديد
                

 (احلوافز)، و(املزااي الوظيفية)، و(التعويضات)إعداد سلم الرواتب اجلديد وحزمة املكافآت املساندة، واليت تتكون من حزم 
 .املناسبة لضمان مستوى مناسب من الرضا واالستقرار الوظيفي

                

تقدير تكلفة تطبيق سلم الرواتب وحزمة املكافآت، خلمس سنوات، انطالقاً من اهليكل التنظيمي اجلديد وتقديرات أعداد 
 .املوظفني

                

                 بتحديد إطار شؤون املوظفني وتنظيم العملتصميم وبناء الئحة املوارد البشرية املعنية 
                 حتديث شجرة احلساابت

                 مراجعة الئحة الشؤون املالية احلالية وحتديد البنود الواجب تعديلها أو حذفها أو إضافتها
                 تنمية املوارد املالية والعينية  للجمعية والتصرف فيهاتصميم وبناء الئحة تنمية املوارد املعنية بتنظيم عمليات 

                 تصميم وبناء الئحة إدارة الشراكات االسرتاتيجية املعنية بتنظيم عمليات بناء الشراكات االسرتاتيجية وتنميتها
اإلدارات ومناقشة أوضاعهم واحتياجاهتم واملشاكل اليت تنظيم اجتماع جّدي ومطّول وشّفاف مع املوظفني على مستوى 

 يواجهوهنا وحماولة حلها
                

تنظيم اجتماع جّدي ومطّول لتبين ثقافة مؤسسية وقيم جديدة تفسح اجملال لالنفتاح على املوظف واحتياجاته، ووضع اخلطة 
 املناسبة لغرس تلك القيم وتطبيقها على املستوى املؤسسي

                

                 تصميم وبناء دليل التواصل الداخلي الذي يعىن بتوضيح أنواع الرسائل واالجتماعات الداخلية، وأهدافها ووتريهتا



                 تصميم وبناء مناذج التقارير اإلدارية واملالية الدورية املستخدمة من قبل الوحدات التنظيمية يف اجلمعية
إعداد قائمة مصنفة لالحتياجات التدريبية اخلاصة بكل جمموعة وظيفية ضمن جملس اإلدارة واملوظفني يف املراكز، استناداً إىل 

لتحمل املسؤولية أو حيازة ( أي معارف ومهارات وقدرات ومسات شخصية)ما حتتاجه وظائفهم من جدارات أساسية 
 .الصالحية أو القيام ابملهام املوكلة

                

التواصل مع مراكز تدريبية ومدربني مستقلني، ملناقشة احتياجات اجلمعية وإدارييها وموظفيها من التدريب الفّعال، وطلب 
احلصول على فهارس تفصيلية للموضوعات املرغوبة، والتأكد من أن املواد ستكون مرتبطة مبقاييس للوقوف عند مستوى 

 .استفادة املتدربني منها
                

                 .إعداد اخلطة التدريبية ابلتنسيق مع اجلهات املختارة، فنياً ومالياً 
                 تنفيذ اخلطة التدريبية ابلتنسيق مع اجلهات املختارة

                 وضع أسس ومعايري واضحة  لتقييم األداء الفين لكل وظيفة 
                 .إجراء تقييم للموظفني هناية كل عام حبسب جمموعة من احملددات الفنية واملهارية والسلوكية مبا يتناسب مع كل وظيفة

                 إعداد منوذج استطالع ملدى الرضا العام ملوظفي اجلمعية 
                 والتوصيات لتطوير اجلمعية وزايدة نسبة رضا املوظفني داخلهاإجراء استطالع رضا املوظفني وحتليله واخلروج ابلنتائج 

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات، الستدراج العروض الفنية واملالية الختيار نظام عالقات املستفيدين 
                 وتوقيع العقد مع اجلهة املعنيةاستقبال العروض املقدمة وتقييمها واختيار العرض األنسب فنيا وماليا 

                 بناء النظام مبا يتناسب مع احتياجات اجلمعية
                 إعداد كراسة شروط ومواصفات، الستدراج العروض الفنية واملالية الختيار نظام االستخبار املؤسسي

                 واختيار العرض األنسب فنيا وماليا وتوقيع العقد مع اجلهة املعنيةاستقبال العروض املقدمة وتقييمها 
بناء النظام مبا يتناسب مع احتياجات اجلمعية وتدريب املوظفني املعنيني عليه وبدء إصدار التقارير اإلدارية والفنية واملالية من 

 خالله
                

                 جتهيز خطة االرتقاء ابملرجعيات الفنية وحتديد االحتياجات من التجهيزات الالزمة للتشخيص والتقييممدير مركز االرتقاء 



ابلقدرات 
 الفنية

اخلدمات 
 اإلدارية

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات الستدراج العروض الفنية واملالية لشراء التجهيزات الالزمة للتشخيص والتقييم
                 استقبال العروض املقدمة وتقييمها واختيار العرض األنسب فنيا وماليا وتوقيع العقد مع اجلهة املعنية والشراء

                 تدريب العاملني على التجهيزات اجلديدة
                 للتدخل املبكرجتهيز خطة االرتقاء ابملرجعيات الفنية وحتديد االحتياجات من التجهيزات الالزمة 

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات الستدراج العروض الفنية واملالية لشراء التجهيزات الالزمة للتدخل املبكر
                 جتهيز خطة االرتقاء ابملرجعيات الفنية وحتديد االحتياجات من التجهيزات الالزمة للرتبية الرعائية اخلاصة

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات الستدراج العروض الفنية واملالية لشراء التجهيزات الالزمة للرتبية الرعائية اخلاصة
                 جتهيز خطة االرتقاء ابملرجعيات الفنية وحتديد االحتياجات من التجهيزات الالزمة للتأهيل النفسي واالجتماعي

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات الستدراج العروض الفنية واملالية لشراء التجهيزات الالزمة للتأهيل النفسي واالجتماعي
                 جتهيز خطة االرتقاء ابملرجعيات الفنية وحتديد االحتياجات من التجهيزات الالزمة للتأهيل املهين

                 ومواصفات الستدراج العروض الفنية واملالية لشراء التجهيزات الالزمة للتأهيل املهينإعداد كراسة شروط 
                 إعداد دليل تقييم واختيار األخصائيني

                 إعداد منوذج قياس رضا أسر املستفيدين من اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف اجلمعية
                 مسح لرضا أسر املستفيدين من اخلدمات املقدمة يف اجلمعية وحتليل النتائجإجراء 

                 وضع خطة لتحسني  نسبة رضا أسر املستفيدين من اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف اجلمعية
                 الرفض وحماولة تداركها وحلهامقابلة األسر الرافضة للخدمة أو اخلدمات املعروضة عليهم ومعرفة أسباب 

                 دراسة الشكاوى الواردة للجمعية من قبل أسر املستفيدين كل على حده وحماولة حلها والتفاهم مع األسر
                 الرعائية والتأهيلية واإلدماجية: إعداد األدلة الرباجمية أبنواعها

                 تطبيق الربامج الرعائية والتأهيلية واإلدماجية من قبل موظفي اجلمعية 
                 وضع معايري حتقيق األهداف العالجية للمستفيدين املصابني مبتالزمة داون

                 تطبيق املعايري املوضوعة وقياس قدرة اجلمعية على حتقيق األهداف العالجية للمستفيدين املصابني مبتالزمة داون   



                 وضع معايري حتقيق األهداف العالجية للمستفيدين املصابني ابلتوحد
                 حتقيق األهداف العالجية للمستفيدين املصابني ابلتوحدتطبيق املعايري املوضوعة وقياس قدرة اجلمعية على 

                 حتديد عدد من املواضيع اهلامة ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاصة الواجب دراستها
                 عمل الدراسات امليدانية واالستطالعية والنظرية الالزمة 

                 جتهيز اإلصدارات البحثية بنسختها النهائية ونشرها 
                 وضع خطة لزايرة عدد من املنظمات الشبيهة وحتديد أهداف الزايرة لكل منظمة

                 جتربتهمإجراء الزايرة واالستفادة من جتربة املنظمات الشبيهة وإعداد تقرير عن الزايرة وإمكانية االستفادة من 
                 االطالع على املؤمترات املقامة خالل العام وحتديد أكثرها أمهية ابلنسبة للجمعية

                 انتداب ممثلني عن اجلمعية حلضور املؤمتر
                 اجلمعيةحضور املؤمتر وإعداد تقرير عنه ومدى االستفادة منه ونقل التجربة لبقية موظفي 

                 وضع معايري قبول املنتسبني للجمعية الواجب اتباعها يف اجلمعية 
                 حتديد احتياجات اجلمعية من الطاقات البشرية يف كل مركز من املراكز، وحتديد الكفاءات واخلربات املطلوبة 

                 نشر إعالانت التوظيف للشواغر 
                 إجراء املقابالت الشخصية للمتقدمني للشواغر الوظيفية واختيار األنسب

النهوض 
ابلقدرات 
اإلعالمية 
 والتسويقية

مسؤول 
العالقات 
العامة 
 واإلعالم

                 إعداد مستند السياسة العامة للعمل اإلعالمي والدعائي اخلاص ابجلمعية
                 بناء  خطة التسويق والعالقات العامة السنوية اخلاصة ابجلمعية بشقيها املايل والفين

                 حتديد املصادر املالية اليت سيتم من خالهلا تغطية املوازنة السنوية املنشودة ألنشطة التسويق والعالقات العامة  
                 خالل العام وحتديد أكثرها أمهية ابلنسبة للجمعيةاالطالع على الفعاليات املقامة 

                 انتداب ممثلني عن اجلمعية حلضور الفعالية
                 حضور الفعالية وإعداد تقرير عنه ومدى االستفادة منها ونقل التجربة لبقية موظفي اجلمعية

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات، الستدراج العروض الفنية واملالية لتجهيز املواد التسويقية اخلاصة ابجلمعية  



                 استدراج العروض وتقييمها واختيار األنسب فنيا وماليا منها وتوقيع العقد مع اجلهة األنسب
                 املكتوبة وطباعتهاحتضري وتصميم املواد التسويقية 

                 حتويل املواد التسويقية املكتوبة إىل مواد مرئية جاذبة 
حبسب ما  نشر املواد التسويقية املقروؤة واملسموعة واملرئية عرب وسائل اإلعالم املختلفة ضمن محالت إعالمية ودعائية وتوعوية

 هو خمطط له يف اخلطة التسويقية
                

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات، الستدراج العروض الفنية واملالية لتحديث املوقع اإللكرتوين للجمعية
                 استدراج العروض وتقييمها واختيار األنسب فنيا وماليا منها وتوقيع العقد مع اجلهة األنسب

                 تنفيذ العقد وحتديث املوقع اإللكرتوين للجمعية بناء على كراسة الشروط واملواصفات والعرض املقدم
                 إعادة تفعيل صفحات اجلمعية على تويرت وفيسبوك ويوتيوب

                 وضع خطة أسبوعية تفصيلية ملا سيتم نشره عرب مواقع التواصل االجتماعي 
                 حصر مجيع اإلجنازات السابقة للجمعية وأرشفتها 

                 إعداد كراسة شروط ومواصفات، الستدراج العروض الفنية واملالية الختيار شركة لتوثيق اإلجنازات املؤسسية
                 استقبال العروض املقدمة وتقييمها واختيار العرض األنسب فنيا وماليا وتوقيع عقد الشراكة مع اجلهة املعنية

تزويد الشركة الشريكة أبرشيف األعمال السابقة بغرض توثيق اإلجنازات املؤسسية اخلاصة ابجلمعية كتابة وتصويراً بشكل 
 احرتايف

                

                 دعوة عدد من الصحف احمللية لزايرة اجلمعية أو إحدى فعالياهتا لالطالع عليها وجتهيز مادة صحفية مناسبة عنها ونشرها 
                 دراسة حاجة اجلمعية من الشراكات املختلفة وحتديد أنواعها وأهداف كل نوع

                 املستهدفة إلقامة الشراكات معهاوضع قائمة ابملنظمات 
                 التواصل مع املنظمات املستهدفة وعقد الشراكات واتفاقيات التعاون معها

 

 



االرتقاء 
ابلقدرات 

 املالية

مدير 
مركز 

اخلدمات 
 اإلدارية

                 الوضع احلايل للجمعيةمراجعة منوذج املوازنة احلايل وإعادة تصميمه وتطويره مبا يتناسب مع 
                 إعداد خطة التدفقات النقدية السنوية اخلاصة ابجلمعية ومراكزها

                 عقد اجتماع لتجهيز وحتديث بنود مصروفات اجلمعية انطالقاً من اسرتاتيجيات اجلمعية وأهدافها واحتياجاهتا
                 املوارد املالية والئحة تنمية املوارد املاليةإعداد خطة تنمية 

 حتديد املستهدف املايل املنشود من عملية تنمية املوارد من أموال التربعات

                
 ملستهدف املنشود من األوقاف االستثمارية وإيراداهتا من عملية تنمية املوارد املالية حتديد ا

 حتديد القيمة السنوية املنشودة من اإليرادات من الرسوم السنوية اليت تتقاضاها اجلمعية من ذوي األطفال املنتسبني للجمعية
 اإليرادات من االشرتاكات اليت تتقاضاها اجلمعيةحتديد القيمة السنوية املنشودة من 

                 حصر القيم النقدية غري املستغلة من اإليرادات ووضع خطة الستغالهلا يف مشاريع استثمارية أخرى
تنمية 
 اجلمعية

املدير 
 العام

                 الستدراج العروض الفنية واملالية الختيار جهة متخصصة لصيانة مباين اجلمعية إعداد كراسة شروط ومواصفات،
                 استقبال العروض املقدمة وتقييمها واختيار العرض األنسب فنيا وماليا وتوقيع العقد مع اجلهة املعنية

                 املباشرة يف تنفيذ أعمال الصيانة
                 حصر األراضي املوقوفة للجمعية 

                 وضع خطة لتوسعة اجلمعية وبناء مبان جديدة هلا على األراضي املوقوفة لديها
                 التعاقد مع شركة هندسية إلجراء التصاميم اهلندسية للمباين اجلديدة 

                 اجلديدة للجمعيةجتهيز التصاميم اهلندسية للمباين 
 


