آلٌة متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة

منهجٌة عمل لجنة متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة
االنطالق من الخطة الالستراتٌجٌة لجمعٌة مراكز االحٌاء

المتابعة والتنفٌذ

التخطٌط

مراجعة خطط المراكز
السابقة

اعداد المبادرات

حصر االنشطة المنفذة
االمانة
تصنٌف االنشطة فً
مشارٌع
تحوٌل المشارٌع الى
مبادرات
اعتماد مسمٌات
المبادرات

المراكز

اعتماد
المبادرات

اعتماد
المبادرات

البحث عن
الداعمٌن

اعادتها
للمراكز
وتضمٌنها
فً الخطة

اعدادالخطة التشغٌلٌة

اعتماد الخطة
التشغٌلٌة

اعداد خطة الزٌارات
المٌدانٌة
تنفٌذ الزٌارات
المٌدانٌة
تقدٌم التقارٌر الدورٌة
التقرٌر الختامً

البرنامج الزمنً لتنفٌذ االستراتٌجٌة
نسبة التنفيذ

م

مدة التنفيذ

المهام

 1تشكيل اللجنة

4W

 2اعداد آلية العمل

1W

 3مراجعة وحصر االنشطة السابقة

1W

 4تصنيف االنشطة وتحويلها الى مبادرات

4W

 5اعتماد مسميات المبادرات

1W

 6عقد ورشة عمل العداد المبادرات ( االمانة والمراكز )

1W

 7اعداد المبادرات ورفعها للجنة المختصة

2W

 8اعتماد المبادرات

1W

9

إعداد الخطة التشغيلية ( المراكز )

2W

 10أعداد الخطة التشغيلية ( االمانة )

2W

 11اعتماد الخطة التشغيلية العامة

2W

 12اعداد خطة الزيارات الميدانية

2W

 13البدء في تنفيذ الزيارات الميداينة

1W

 14إعداد التقرير الختامي

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

محرم

W2 W1 W4 W3 W1 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W3 W2 W1 W4 W3 W2

الهٌكل التنظٌمً للجنة متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة

رئٌس اللجنة
أ.سالم الطوٌرقً
مسؤول الخطة التشغٌلٌة

أمٌن اللجنة

أ .طارق قماش

أ .آدم ذهباي

غرس وتعزٌز قٌم المجتمع
والشعور بالمسؤولٌة

تنمٌة مهارات االنسان
للوصول لمواصفات القوي
االمٌن

أ.

تبنً أفضل الممارسات فً
المجال البٌئً والصحً

أ .آمنة حماد

تطوٌر قدرات الجمعٌة
لتكون مؤسسة عصرٌة

م .ابراهٌم الجربً

عقد الشراكات
االستراتٌجٌة

أ.عبدالقادر البكري

آلٌة اعتماد مبادرة
آلٌة اعتماد مبادرة

على مستوى المراكز

على مستوى األمانة

إعداد المبادرة وفق النماذج المعتمدة

إعداد المبادرة وفق النماذج المعتمدة

إحالة المبادرة إلى اللجنة المختصة

الرفع لالمانة

دراسة المبادرة و مدى مالءمتها للمحاور واالهداف

دراسة المبادرة ومدى مالءمتها للمحاور واالهداف

اعتماد المبادرة

اعتماد المبادرة

البحث عن راعً

توجٌه المركز بالتنفٌذ

إدراج المبادرة فً الخطة العامة

إدراج المبادرة فً خطة المركز

تقٌٌم المبادرة

تقٌٌم المبادرة

