
الئحة
التخطيط والجودة

  
 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 .هو تحدٌد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما ٌتماشى مع النظام اهلذف العام للجنت : 
 مجلس اإلدارة   االرتباط التنظيوي :

 شهري   جذول االجتواعاث :

 .م 7376/ 30/ 72 :   فً نهايت دورة اجمللسحىت   - م30/7377 /72من    هذة اللجنت :
 

 جلنت التخطيظ واجلىدة :
 

تهٌئة بٌئة العمل الداخلٌة بالجمعٌة لالطالع بدورها على نحو إٌجابً ومتكامل وفً إطار مقنن من القواعد التنظٌمٌة 
 واإلجرائٌة.

 

 اهلذف: 
 .اإلمكانٌات المتاحةالتخطٌط والتطوٌر للوائح واألنظمة لرفع مستوى األداء وفق 

 ههام واختصاصاث جلنت التخطيظ واجلىدة : 

 

 اإلشراف على الهٌكل التنظٌمً للجمعٌة. .0

 اإلشراف والمتابعة على تطوٌر نظم ولوائح العمل الداخلٌة للجمعٌة. .7

 متابعة وتطوٌر أدلة إجراءات عمل الجمعٌة والنماذج المتعلقة بها. .0

 التً تكون الجمعٌة طرفاً فٌها.اإلشراف على إعداد وصٌاغة العقود  .4

 مراجعة الخطة االستراتٌجٌة واقتراح التعدٌالت الالزمة علٌها للتطوٌر. .5

 اإلشراف على إعداد الخطة االستراتٌجٌة ألربع سنوات القادمة. .6

ومتابعة رضا متابعة تنفٌذ الخطط التشغٌلٌة المنبثقة من الخطط االستراتٌجٌة ومراقبة أدائها بالدقة والجودة المطلوبة  .2

 المستفٌدٌن.

 متابعة ترسٌخ مفهوم ثقافة الجودة للعاملٌن بالجمعٌة. .8

 المتابعة واالشراف على تطوٌر أداء العاملٌن وتنمٌة روح التعاون واالستفادة من كافة الطاقات والمهارات. .9

 اقتراح برامج التدرٌب الالزمة لرفع كفاءة العاملٌن. .03

 ة علمٌة واقتراح الحلول ومتابعة تنفٌذها وتعزٌز اإلٌجابً منها.الوقوف على المشكالت وتحلٌلها بصف .00
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 م73    /   /   .....الموافق : .رقم )    ( ٌوم ..... التخطٌط والجودةنموذج محضر اجتماع لجنة 
 

 املكلف بالتنفيذ التىصياث احملىر م
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 جلنت التخطيظ واجلىدة عضىاثتىقيع 
 

 

 التىقيع املنصب اسن العضى م
 اللجنترئيستكاتبثريا .أ 1
  النائبتبريكملياء .أ 2
 عضوةالجعيدنورة .أ 3
 عضوةالعصيميسارة .أ 4
 جودةخصائيأالحارثينجوى .أ 5





)) .~ . - -,ii I 
... . '• , r 

' . 
.,. .,,. .... : 

L\.i~IJ ~~IJ ~I o:S. c>, oJl.i)'I .:ii~ f:i!S, 
~t,i,,11 ie,-i;il 

'° #~9 \ •;1~)1~~) ~_,- Jl .j_; U:! •.JA~I I 
. r, . 

112!)\ •;1~)1~~;-,..lli ,,,il.9..wl .4>i ~G ,$.4 y 

_, 

4-~ JUI ..s_,..:.11 -tlJI -4&- o;y I' 

;Wl...~.9 ~WJ.I 4) ~; -tlJI -4&- ~;t ... t 

/l 
;Wl...~.9~WJ.l4! ~;-,..lli J"'WJI .:,W&. r4JJ 0 

.0fl U:!~4 ~Li.aJl 4) ~; .,_.ili .,_.i!S'.,_-~i..o~ ' 
( ..,-~)1 jS' _,ll 4) ~; ~_)4ll .:,~;l+,:.:;.il V -? ~-- .... ~)1 jS'_,ll 4) ~) .,..ili u-> r_G,si " " 

.;1~1~,.... ..Ll_,.tl <)Y. d..>! •4-l 
.,. -,;, 

~l~):,..J.i o;bJ~_,..... , . 
,.,..-- o;bJ~_,..... .l.l~ ;;;_,; II 


