
 

 

 المملكة العربية السعودية

 الجمعية الخيرية لحفيظ القرآن الكريم في محافظة االفالج

 3145مسجلة في وزارة العمل والموارد البشرية رقم 

 تحت اشراف مركز التنمية االجتماعية باألفالج

 

 كل لجنة و مهام  اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة و رئيس و أعضاء 

 المهام األعضاء منصبه  رئيس اللجنة  اسم اللجنة م
تاريخ  

 تشكيلها  
تاريخ انتهاء  
 عمل اللجنة 

1 

لجنة تنمية  
الموارد  
 المالية  

 و االستثمار 

إسماعيل بن عبد  
 الرحمن ال عتيق

رئيس  
مجلس  
 اإلدارة

 ناجي بن محمد الحقباني ـ  1

 عبد االله بن عبيد الخميسة ـ  2

 عتيق بن مسفر الهزاع ـ  3

 إبراهيم بن فهد الخرعان ـ  4

  إعداد الخطط المتعلقة بنشاط اإلدارة ومتابعة تنفيذها ـ 1
المحافظة على المتبرعين الحاليين وذلك بالتواصل مع   ـ   2

المتبرعين ، وتزويدهم بإنجازات الجمعية  رجال األعمال وكبار 
 . ، والعمل على زيادة أعداد المتبرعين

العمل على إيجاد موارد جديدة للجمعية وبحث أفضل السبل  ـ  3
 . لتنميتها واستثمارها

تعريف المجتمع بنشاطات الجمعية وإنجازاتها وحاجتها   ـ   4
تشجيع   إلى الدعم ، واستخدام كافة السبل واألساليب في سبيل

 . الجمهور على التبرع للجمعية
 . سد العجز في ميزانية الجمعية ـ   5
توفير دخل ثابت يمكن الجمعية من المضي في رسالتها  -ـ   6

 . النبيلة كبرنامج االستقطاع ومشاريع الوقف
تقديم المزيد من البرامج والخدمات التي تسهل وصول   ـ   7

 تقنيات الحديثةالتبرع للجمعية وذلك باالستفادة من ال
 رفع التقارير الدورية عن إنجازات اإلدارة  ـ   8
 ما يستجد من أعمال  ـ   9
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 تشكيلها  
تاريخ انتهاء  
 عمل اللجنة 

2 
اللجنة 
 التعليمية 

 مبارك بن محمد العاتي
عضو  
مجلس  
 اإلدارة

 ـ سعود بن عبد هللا المفلح 1
 ـ مشنان بن عبد هللا المبارك  2

 ـ محمد بن عبد هللا البشر 3

  تنفيذ السياسة العامة للجمعية فيما يتعلق بالنشاط التعليميـ  1
 اإلشراف الفني واإلداري على : * اللجان التعليمية العاملة  ـ 2
المسابقات الداخلية والخارجية    –االختبارات –لجنة االشراف   
) 
عقد اجتماعات دورية مع مشرفي الحلقات ومناقشة  -3

 . نشاطها
امج األنشطة الطالبية والتأكد من  اإلشراف على وضع بر ـ   4

 . حسن تنفيذها
اإلشراف على وضع برامج المعلمين والمشرفين والتأكد   ـ   5

 . من حسن تنفيذها
وضع الخطط الالزمة لالشتراك في المسابقات المحلية  ـ   6

 . والدولية
العمل على استقطاب كوادر تعليمية  وطنية متميزة للعمل  ـ   7

 بالحلقات
 ة الدورات القرآنية والمراكز الصيفية والمسابقات إقام ـ   8
رفع التقارير الدورية عن إنجازات اإلدارة في كل قسم   ـ   9

 .وإعداد الخطط التطويرية لها
 .ما يستجد من أعمال ـ  10
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الى نهاية العام  

 الدراسي  
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لجنة العالقات  
 العامة  

 و االعالم 
 الزعير براهيم بن مسلم إ

عضو  
مجلس  
 اإلدارة

 ضيف هللا بن حسن ال هيف ـ  1

 ـ موسى بن سعود العزاز 2

 ـ سعد بن محمد الحماد  3

  تقوية العالقة بين الجمعية والجهات الحكومية واألهلية واألفراد ـ 1
 . توثيق الصلة مع وسائل اإلعالم المختلفة ـ  2
رسالة الجمعية من القيام بالنشاطات اإلعالمية التي تخدم  ـ  3

خالل إنتاج المواد اإلعالنية واإلعالمية وبثها عن طريق  
 . الوسائل اإلعالمية المتنوعة 

القيام بأعمال المراسم في الجمعية من استقبال الزوار  ـ  4
 . والضيوف وما يتعلق بذلك

تقديم المعلومات عن الجمعية ونشاطها لمن طلبها من  ـ  5
 . أو مراسلي الصحف ووكاالت األنباءالمستفيدين أو الزائرين 

 . متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم عن الجمعيةـ  6
إعداد وتهيئة كل ما تتطلبه االحتفاالت والمناسبات   ـ  7

 . والنشاطات التي تنظمها الجمعية
 . إصدار النشرات والمطبوعات عن نشاطات الجمعية ـ  8
 معية وإيجاد المناخ المالئم  تنمية العالقات بين العاملين في الجـ   9

تقديم التقارير الشهرية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها   ـ 10
 . وإعداد الخطط التطويرية للعمل

التنسيق مع أجهزة القطاع الخاص للحصول على   ـ  11
 . حسومات لصالح منسوبي الجمعية

إقامة الحفل السنوي لتكريم حفظة كتاب هللا ودعوة أهل  ـ 12
 الخير لحضور هذا الحفل  

 ما يستجد من أعمال -ـ 13
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