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 دعوة واملساجددارة الاخلطة التشغيلية إل
 الرئيسية:األهداف 

 تعميم التجارب الناجحة على املساجد املستهدفة. •

 (.ميدانيةحبوث ودراسات واستبانات بناء قاعدة بيانات ختدم األئمة واخلطباء ) •

 تفعيل دور املسجد يف اجملتمع  •

 وأذكار الصالةتوعيه وتذكري املصلني بآداب املسجد  •

 مساندة ودعم أئمة املساجد من خالل التعاون معهم إلقامة احملاضرات والدروس والكلمات.  •

 موقع التنفيذ املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موعد 

 ذالتنفي
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مؤشر اإلجناز التكلفة

احملافظة على 

املصحف 

الشريف 

 منه الستفادةوا

 املكتب شعار عليها املسجد داخل جذاب بتصميم صغرية خشبية حاوية وضع

 مجعية مع شراكة عقد/2 للربنامج املوضحة املناسبة والعبارة الربنامج واسم

 وعند عليه املشروع وعرض املسجد إمام مع التنسيق/3باملصاحف(  )العناية

 امتالء وعند جمانا أو رمزي مببلغ نوتكو للمسجد احلاوية جتهيز يتم املوافقة

 للجمعية وتسليمها املسجد نأخذها م املكتب على باملصاحف احلاوية

 تعظيم برنامج

 عز اهلل كتاب

 وجل

بدر 

 النشوان
 املسجد

طوال 

 العام 

رة إدا

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 مجيع الشرائح

تفاعل 

 املستفيد
 ألف 60 شهري

أعداد املساجد 

املشرتكة وأعداد 

 احف احملدثةاملص

توعية املريض 

 وارشاده

 جهاز من والتوعوية التعليمية املبادرات ببعض املريض حيتاج ما على الرتكيز

 ورقية للمريض وىوفتا قرآنية( )مادة مثل صوتية مواد عدة فيه يوجد صوتي

 تعني اليت األحاديث ببعض وتذكري للمريض والصالة الطهارة ومسائل شرعية

 وخناطب) املرضى تناسب مسابقة+  للتيمم طهور+  واالحتساب الصرب على

 واقامة ةيالدين والتوعية( الصحة وزارة مع بالتنسيق املرضى مجيع فيها

 املستشفيات مع شركات

 الروح دواء

بدر 

 النشوان

 ستشفياتملبا

 دله،) مثل

 احلبيب،

 التخصصي،

 احلمادي،

 (اململكة

 أربعة

 أشهر

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

منومي 

 املستشفيات

تفاعل 

 املستفيد
 ألف  75 شهري

أعداد املواد املوزعة 

واعداد املساجد 

 املشرتكة 

توعية مرتادي 

 بأهميةاملطاعم 

احملافظة على 

 النعمة

 باب ومن الطعام يف واإلسراف الرياض مشال يف مطاعامل انتشار خالل من

  ممن وخاصة املطاعم مرتادي من االستفادة

بالبنرات  مرتاديها وتوعية املطاعم إىل الدخول أحببنا لثراءا عليهم يغلب

 فيه اإلسراف من والتحذير الطعام آداب ببعض وتذكريهموالتصاميم املناسبة 

 نعمةلا حفظ مجعية مع شراكة بإقامة وذلك

 النعمة حفظ

بدر 

 النشوان

 شهرين املطاعم

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 مرتادي املطاعم 

تفاعل 

 يداملستف
 ألف 32 شهري

أعداد املواد املوزعة 

واعداد املطاعم 

 املشاركة 

التنوع بالربامج 

 العلمية 

 ومساجد جوامع استهداف-2 الشرعي العلم خدمة يف التقنية وسائل استغالل

 وحماضرات علمية وأيام دروس من الدعوية املناشط بإقامة الرياض مشال

 الرياض مشال يف ةالكبري اجلوامع من جمموعة يف دعوية وكلمات

 املناشط

  الدعوية

بدر 

 النشوان
ويف  اجلامعات

 املسجد
 العام طول

إدارة 

الدعوة 

 التطوعو

طالب العلم 

 واملصلني

تفاعل 

 املستفيد
 شهري

 ألف  58 

 أعداد الربامج

 املقامة وعدد

 املساجد املشاركة

مواكبة وسائل 

التواصل 

واستهداف 

 مرتاديها

 عدة تتضمن" جرافيك موشن" بطريقة ةومومسي دعوية أفالم عن عبارة

 وبرنامج ومحلة مسمى سلسلة لكل قصرية أفالم بسلسلة جمموعة مواضيع

 لسةللس وشعار الصوتية واهلندسة واإلنتاج احملتوى صناعة من بدء متكامل

 التواصل وسائل يف تفاعليه ومسابقة زمنية لفرتة جللربنام وتسويق

  االجتماعي

 الدعوة" أفالم

"   يةااللكرتون

 "َاَثر" مقرتح

بدر 

وسائل  النشوان

 التواصل
 متفرق

إدارة 

 الدعوة 
 مليون 4

 بتويرت مشاهده

تفاعل 

 املستفيد
 ألف  114 شهري

عدد األفالم وتعزيز 

 القيم
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 موقع التنفيذ املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موعد 

 ذالتنفي
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مؤشر اإلجناز التكلفة

 

غرس القيمة 

شباب  لدى

وفق اجملتمع 

 املنهج النبوي

 

 باسم سيديهات توزيع/ 1 عدة برامج ويتخللها أشهر أربعة كل يف قيمة تعزيز

 تنسيق/ 3 اجلوامع من جمموعة يف احملاضرات من جمموعة تنسيق/ 2 القيمة

 القيمة باسم كلمة100

 القيمة عن بروشورات أو بوسرتات طباعة/ 5 القيمة باسم مسابقة إقامة/ 4 

/ 8 القيمة بإسم لألسر حقائب وضح/ 7 اجلوامع خطباء مع التنسيق/ 6

 القيمة باسم الطرق على لوحات

/ 12 القيمة عن الشاشات حمتوى/11 آب واتس رسال/10 تويرت لرسائ/ 9 

 املدارس إىل الوصول-12 القيمة عن رسائل مبجموعة باملكت سناب تفعيل

+  القيمة لتعزيز املسجد مجاعة ىعل األئمة قراءة -13 لديهم القيمة وتفعيل

 التغطية وكذلك والكافيات للمطاعم مناسبة وملصقات+ للسيارات ملصقات

 أفالم تفعيل+ املدارس تفعيل+ التفتيش ونقاط والكافيات للمطاعم عالميةاإل

 احلملة نفس على جرافيك نمش

 

 توعوية محالت

 القيم ببعض

 اإلسالمية

 قيمتني تعزيز)

  السنة يف

 

 بدر

 نشوانال

 املساجد

ووسائل 

 التواصل 

 شهر

 كامل

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 الشباب
تفاعل 

 املشاركني

 عدد املشاركني ألف 74 شهري

منافسة القنوات 

اهلدامة 

لألطفال 

واستغالل فراع 

 األطفال

 تناسب الشرعية للضوابط موافقة هادفة أفالم إلجياد يهتم باألطفال تطبيق

  باستمرار حتديثها مويت الطفل عقلية

 املوجودة األفالم من واالستفادة اإلسالمية القيم لتعزيز هادفة افالم اجياد/ 2 

 عن عبارة وهو اإلسالمية للضوابط موافقة تكون بشرط التواصل وسائل يف

 إسالمية قيم ذات وعائلية وترفيهية تعليمه تفيديوها

    تطبيق برنامج

  يوتيوب أطفال

بدر 

 العام طول صل التو رسائل النشوان

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 األطفال
تفاعل 

 املشاركني

 ألف 25 شهري
عدد األطفال 

 فاعلنياملت

التواصل 

من والتقارب مع 

أبتلي بشرب 

بهدية  الدخان

 مناسبة

 مجيلة بعبارات وكرت مسواك بداخلها ويكون مجيل بشكل هدية توفري

 خمصص بعنوان سيدي+  التدخني خطر من املدخن وحتذير وتوعية

 التدخني ومكافحة( نفي) مجعية مع التنسيق التدخني + عن للتائبني

  صحةال لوزارة التابعة

 هدية برنامج

 حمب

بدر 

 النشوان
أماكن 

جتمعات 

 الشباب 

 العام طول

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 املدخنني
تقبل 

 اهلدية
 ألف 37 شهري

عدد اهلداية 

 املقدمة

صناعة القدوة 

احلسنة من 

ل ابراز خال

مواقف مشرفة 

 للصحابة

 وفاته إىل هوالدت من بداية وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة من جزء توصيف

 املكتب يف للتثبيت قابل املعرض ويكون وغريها غزوات من والسالم الصالة عليه

 جمهزة الشاشات من جمموعة على وحيتوي آخر مكان يف يعرض أن وقابل

 حياة واقع حتكي بنرات شكل على جمسم إىل إضافة ومرئية مسموعة مبواد

 والسالم الصالة عليه النيب

 النبوي املعرض

بدر 

 شوانالن
 العام طول  واملدارسالكتب 

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

الطالب 

 والزائرين

تفاعل 

الطالب 

 نوالزائري

 ألف 64 شهري
عدد زيارات 

 املستفيدين

التشجيع لصالة 

لقيام الرتويح وا

والتواصل 

 اهلادف مع

 اإلمام

 شاملة وهي رمضان شهر قبيل لإلمام تسليمها يتم اهلدايا من جمموعة

 املصلني وألسر ولإلمام وللمصلني جدللمس

 املسجد هدية

 الرمضانية

بدر 

 النشوان
 املساجد

شهر 

 رمضان

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 املصلني
تفاعل 

 املصلني

 املوزعة عدد اهلداية ألف 45 شهري

تذكري املصلني 

باألدعية املأثورة 

 بعدة لغات

 اآلداب من موعةجم وكتابة( إكريليك) املقوى البالستك لوحات جتهيز

 املسجد من واخلروج الدخول ودعاء والوضوء احلاجة وقضاء للمسجد املهمة

 اجلذاب التصميم مع لغات بأربع الربامج هذه الصالة كل وأذكار واخلالء

 ليصامل برنامج

بدر 

 الدعوة العام طول املساجد النشوان
 500 استهداف

  مسجد

تفاعل 

 املصلني

 ألف 62 شهري
عدد املساجد 

 واللوحات املوزعة
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 موقع التنفيذ املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موعد 

 ذالتنفي
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مؤشر اإلجناز التكلفة

إحياء رسالة 

 املسجد

 

 رحبية بفائدة املساجد على وبيعها بوصة 50 حجم شاشات شراء-1

 واملستشفيات واملطاعم باملساجد وتفعيلها لغات بست شهريا وتغذيتها

 واألسواق

 خاص واستاند لغات بعشر العشر لكتب خاص استاند توفري -2 

 يتم -5 دعوي منرب -4 رآنالق لرتاجم صندوق توفري -3للكتيبات 

 باإلشرتاك الرغبة له ومن عليهم الربنامج وعرض األئمة مع التواصل

 بدفع شهر كل من أسبوع ل أو يف الربامج حتديث -6 معه التواصل يتم

 سنة كل يف االشرتاك رسوم

 

 

 برنامج

 املميزة املساجد

 

 

بدر 

 النشوان

 

 

 

 املساجد 

 

 

 

 العام طول

د حمم

نور 

 واملناديب

 

 

 

  مجاعة املسجد

تفاعل 

 املستفيد
 شهري

 

 مسجد لكل

 ريال2550

عدد املساجد وعدد 

املستفيدين وعدد 

 احملتوى املتجدد

 توعية الشباب

 بشمال كافيهاتلا إحدى مع بالتعاون اسبوعني كل يقام برنامج

 تدريبية ودورات وحمافظني، هادفني مشاهري مع لقاء يتخلله الرياض

املختصة  اجلهات مع بالتعاون وتطلعاته اماتهاهتم وتوافق الشاب تأصل

 املستهدفة الشرحية مع يتناسب وبطرح

 اللقاء برنامج

 الشبابي

اماكن جتمع  

 الشباب
 اإلجازات

الوحدة 

 الشبابية
 الشباب

تفاعل 

 ستفيدامل
 شهري

 ومخسة مائة

 وعشرون

 ريال ألف

عدد اللقاءات 

والدورات 

 واملستفيدين

مبادرة 

جمتمعية 

 ووسيلة من

وسائل الراحة 

 لطالب العلم 

 كرسي عشرون جامع ولكل األوىل املرحلة يف جامعا ثالثون استهداف

 عامة من احملسنني من باملشاركة يرغب ملن الوقف عن اإلعالن يتم -2

 اخلاصة املؤسسات أحد مع التواصل يتم -3 التجار من كذلوك الناس

 عبارة املبادرة إسمب تصميم يصمم -4 الصني من جلبها أو البضاعة لبيع

 عن عبارة وهي املكتب وشعار بإسم الكرسي ظهر على ويلصق ملصق عن

 اجلوامع أئمة مع التنسيق يتم الكمية توفر عند-5 جمتمعية خدمة

 والباركود املكتب ارقام وضع -6 جامع لكل املناسب العدد وتوفري

 باملوقع. اخلاص

 وقفي برنامج

 للكرسي

 األرضي

بدر 

 اجداملس النشوان

أول 

 شهرين

إذا توفر 

 الدعم 

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

مجاعة املسجد 

 وطالب العلم 

تفاعل 

 املستفيد
 الف 32 شهري

عدد املساجد 

 املشرتكة 

احتواء الشباب 

وتوعيتهم 

عوتهم إىل ود

اخلري وتركهم 

 شرلل

برنامج اسبوعي توعوي للشباب يتم فيه استضافة أحد الدعاة يلتقي مع 

يف مقر اجلمعية ويتخلل الربنامج بعض املسابقات واهلدايا وإقامة الشباب 

 دوري رياضي كل ستة أشهر وتيسري رحالت عمرة كل اربعة أشهر

 مسك الشمال

بدر 

 طول العام  اسرتاحة  النشوان

إدارة 

الدعوة 

وإدارة 

 التطوع

 فئة الشباب 

تفاعل 

 املستفيد
 عدد احلضور ألف  280 شهري
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 دارة اجلالياتاخلطة التشغيلية إل
 الرئيسية:األهداف 

 للقياس. تعليم وجعله قاباًلمن خالل منهجة ال تعليم غري الناطقني بالعربيةتطوير  •
 وتعريفهم به.ودعوتهم إليه  تبصري غري املسلمني بالدين احلنيف •
 دينهم.تعليم املسلمني اجلدد أمور  •
 . اجلدد ورعايتهم نفسًيا واجتماعًيا متابعة تعليم املسلمني •

 جلدتهم.تأهيل الدعاة علميًا وتربويًا وإداريًا للدعوة إىل اهلل بني أبناء  •
 الفاضلة لدعوة غري املسلمني وتعليمهم العقيدة الصحيحة.املواسم استثمار  •
 م.دينهم، وتعريف غري املسلمني باإلسالتعليم املسلمني اجلدد أمور استثمار التقنية يف  •

 املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موقع 

 التنفيذ

موعد 

 التنفيذ
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مالحظات مؤشر اإلجناز لفةالتك

تعليم املسلمني 

 دينهماجلدد أمور 

 .مستويات 4 من يتألف الربنامج •
يتم تقديم دورتني يف العام الواحد جلميع  •

 .أشهر 3ستغرق ت دورةكل املستويات، 
الدورة األوىل: تنطلق مع بداية شهر حمرم وتنتهي  •

 منتصف شهر ربيع اآلخر.

ية شهر مجادى األوىل الدورة الثانية: تنطلق مع بدا •

 نهاية شهر شعبان.وتنتهي ب
 ينهي الطالب املنتظم الربنامج يف سنتني. •
يوما دراسيا، منها  14الدورة الواحدة عبارة عن:  •

نتصف الدورة وآخرها إلجراء امتحان يومان يف م

 للطالب فيما مت حتصيله.
 تقدم الدروس يوم اجلمعة من كل أسبوع. •

الة اجلمعة وينتهي مع يبدأ اليوم الدراسي عقب ص •

 ن صالة املغرب.أذا
حماضرات يف اليوم الدراسي، مدة كل  5يتم تقديم  •

 دقيقة. 40حماضرة 

 تبصرة

بندر بن 

مطر 

 الزهراني

جامع ابن 

ي حبي سعد

 الفالح

يناير 

2021 

دعاة املكتب 

 ومتعاونون

)فلبيين  اجلاليات

 بنغالي( -أردو  -
 

نهاية 

 الدورة
160688 

عدد الدورات  •

 نفذةامل
عدد  •

 املستفيدين

نتائج اختبارات  •

 الطالب

 غري مدعوم

مت البدء عن 

 بعد

تعليم غري تطوير 

 الناطقني بالعربية

من خالل منهجة 

التعليم وجعله قاباًل 

 قياس.لل

 .مستويات 4 من يتألف الربنامج •
يتم تقديم دورتني يف العام الواحد جلميع  •

 .أشهر 3ستغرق ت دورةكل املستويات، 
نطلق مع بداية شهر حمرم وتنتهي ألوىل: تالدورة ا •

 منتصف شهر ربيع اآلخر.

الدورة الثانية: تنطلق مع بداية شهر مجادى األوىل  •

 بليغ

بندر بن 

مطر 

 الزهراني

جامع ابن 

سعدي حبي 

 الفالح

يناير  

2021 

ون معلم

 تعاونونم

الناشئة من أبناء 

اجلاليات من 

 15إىل  6عمر 

 عاما

 
نهاية 

 الدورة
79800 

عدد الدورات  •

 املنفذة
عدد  •

 املستفيدين

نتائج اختبارات  •

 الطالب

م من مدعو

 الشيخ اخللف
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 املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موقع 

 التنفيذ

موعد 

 التنفيذ
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مالحظات مؤشر اإلجناز لفةالتك

 وتنتهي بنهاية شهر شعبان.
 طالب املنتظم الربنامج يف سنتني.ينهي ال •
يوما دراسيا، منها  14الدورة الواحدة عبارة عن:  •

تحان يومان يف منتصف الدورة وآخرها إلجراء ام

 للطالب فيما مت حتصيله.
 تقدم الدروس يوم السبت من كل أسبوع. •
.. صباحًا وينتهي 8يبدأ اليوم الدراسي الساعة  •

 ظهرًا. 12.00الساعة 
صص دراسية يف اليوم الدراسي، مدة ح 5يتم تقديم 

 دقيقة. 40كل حصة 

تأهيل الدعاة علميًا 

وتربويًا وإداريًا 

للدعوة إىل اهلل بني 

 جلدتهم.أبناء 

لى مستوى مدينة ( ملتقيات للدعاة ع3إقامة )

لتأهيلهم  أردو( - سريالنكي -يين الرياض )فلب

 وحتصينهم بالعلم الشرعي وتبادل اخلربات.

ملتقى 

 الدعاة

بندر بن 

مطر 

 الزهراني

تب أو مقر املك

إحدى 

 االسرتاحات

يناير 

2021 

 دعاة املكتب

الدعاة 

الفلبينيني 

 والسريالنكيني

 واألردو

 

نهاية 

كل 

 ملتقى

50,000 

رات عدد الدو •

 فذةاملن
عدد  •

 املستفيدين

نتائج اختبارات  •

 الدعاة

 غري مدعوم

تعليم غري تطوير 

 الناطقني بالعربية

من خالل منهجة 

التعليم وجعله قاباًل 

 للقياس.

مة دورتني على فصلني دراسيني تعليم اللغة العربية إقا

لغري الناطقني بها )للكبار( بشكل يسهم يف نشر اللغة 

ها ومكانتها املتميزة بوصفها لغة العربية وتعزيز دور

 عاملية وبوصفها لغة القرآن الكريم.

علمين لغة 

 القرآن

بندر بن 

مطر 

 الزهراني

 مقر املكتب

يناير 

2021 
معلمون 

 نمتعاونو

اجلاليات من 

 فما فوق 18عمر 
 

نهاية 

 الدورة
50,000 

عدد الدورات  •

 املنفذة
عدد  •

 املستفيدين

نتائج اختبارات  •

 الطالب

 غري مدعوم

تبصري غري املسلمني 

 بالدين احلنيف

ودعوتهم إليه 

 وتعريفهم به.

التعريف باإلسالم عرب اإلنرتنت والدعوة اإللكرتونية 

ركز ركن احلوار عن طريق الشبكة )بالتعاون مع م

 للتعريف باإلسالم(

الدعوة 

 اإللكرتونية

بندر بن 

مطر 

 الزهراني

 مقر املكتب

يناير 

 دعاة املكتب 2021

غري اجلاليات 

مة عرب املسل

 الشبكة

 
كل 

 أسبوع
88.350 

عدد  •

 املستفيدين

الداخلني عدد  •

 يف اإلسالم

 غري مدعوم

تأهيل الدعاة علميًا 

وتربويًا وإداريًا 

هلل بني للدعوة إىل ا

 جلدتهم.أبناء 

 تنظيم متابعة املسلم اجلديدمهارة  •

قوائم للمتابعة الدقيقة ملا  على إعدادتدريب الدعاة  •

 لمسلم اجلديدمت تقدميه ل
تدريب على املهام والواجبات وضبط وتوزيع املهام  •

 على الدعاة منعا للتداخل

متابعة 

 املستفيدين

بندر بن 

مطر 

 الزهراني

 مقر املكتب

يناير 

2021 
  الدعاة دعاة املكتب

نهاية 

 كل شهر
 داخلي تقارير املتابعة • 0

تبصري غري املسلمني 

 بالدين احلنيف

)مبا يعادل  جولة يف السنة 80القيام بأكثر من 

لتعريف غري املسلمني باإلسالم  جولتني يف األسبوع(

اجلوالت 

 الدعوية

حممد 

عمر 

شركات يف 

 نطاق املكتب

طوال 

 العام

دعاة 

 متعاونون

اجلاليات غري 

 املسلمة
 

كل 

 أسبوع
107250 

عدد مرات  •

 غري مدعوم تنفيذ الربنامج
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 املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موقع 

 التنفيذ

موعد 

 التنفيذ
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مالحظات مؤشر اإلجناز لفةالتك

ودعوتهم إليه 

 به. وتعريفهم

من خالل حماضرات تعريفية باإلسالم وإقامة أنشطة 

 رياضية وترفيهية مصاحبة

 

عدد  • حافظ

 املستفيدين

ئج كل نتا •

 جولة

متابعة تعليم 

املسلمني اجلدد 

ورعايتهم نفسًيا 

 .واجتماعًيا

)مبا يعادل  جولة يف السنة 80القيام بأكثر من 

لتعليم املستفيدين العقيدة  جولتني يف األسبوع(

اإلسالمية من خالل الدروس الصحيحة وتعليم اآلداب 

ية يمية واألنشطة رياضالتعليمية واملسابقات تعل

 وثقافية مصاحبة وحلقات حتفيظ للقرآن.

املتابعة 

 املستمرة

حممد 

عمر 

 حافظ

شركات يف 

 نطاق املكتب

طوال 

 العام

دعاة 

 متعاونون

اجلاليات اليت 

 أسلمت حديثًا
 

كل 

 أسبوع
0 

عدد اجلوالت  •

 املنفذة
عدد  •

 ناملستفيدي

نتائج كل  •

 جولة

 غري مدعوم

تعليم املسلمني 

دينهم، اجلدد أمور 

تعليم  متابعةو

املسلمني اجلدد 

ورعايتهم نفسًيا 

 واجتماعًيا

يف السنة )ملتقى يوم  ملتقى 40إقامة أكثر من 

لدعوة غري املسلمني وتعليم املسلمني  اجلمعة أسبوعيًا(

 اجلدد العقيدة الصحيحة واألحكام اإلسالمية

 رير اخلبشائ

حممد 

عمر 

 حافظ

إحدى 

 االسرتاحات

طوال 

العام ما 

عدا شهر 

 رمضان

عاة املكتب د

 ومتعاونون

اجلاليات املسلمة 

 وغري املسلمة
 

كل 

 أسبوع
174240 

 عدد امللتقيات •
عدد  •

 املستفيدين

نتائج كل  •

 ملتقى

 غري مدعوم

تعليم املسلمني 

 دينهماجلدد أمور 

يوم واحد دة مل سياحية ملعامل الرياض إقامة رحلة

إبقاء املستفيدين يف أجواء ( بهدف )رحلة كل شهر

إخوانهم املسلمني يركزون فيها على تعلم  إميانية مع

 أمور دينهم

الرحالت 

 الشهرية

بندر 

 -الزهراني 

حممد 

 عمر

معامل 

 الرياض

طوال 

العام ما 

عدا شهر 

 رمضان

دعاة املكتب 

 ومتعاونون

 املسلمون اجلدد

( 30قرابة )

 مستفيد كل

 شهر

 

نهاية 

كل 

 رحلة

48,000 

عدد الرحالت  •

 املنفذة
عدد  •

 املستفيدين

ر كل تقاري •

 رحلة

مدعوم من 

 العيسى أوقاف

استثمار املواسم 

الفاضلة لدعوة غري 

املسلمني وتعليمهم 

 العقيدة الصحيحة.

 32( كلمة على أكثر من 300من ) إلقاء أكثر

( داعية على األقل 20موقع من خالل التعاقد مع )

 رمضانشهر لقاء الكلمات يف إل
 موعظة

بندر 

 -الزهراني 

ظهري 

 أمحد

مساجد 

اقع يف ومو

 نطاق املكتب

شهر 

 رمضان
دعاة املكتب 

 ومتعاونون

 اجلاليات

 الصائمة
 

يف 

منتصف 

رمضان 

 وآخره

41800 

عدد الكلمات  •

 املنفذة
عدد  •

 املستفيدين

 غري مدعوم

متابعة تعليم 

املسلمني اجلدد 

ورعايتهم نفسًيا 

 .تماعًياواج

( دروس أسبوعيًا مبقر املكتب بلغات خمتلفة 3إقامة )

 (سريالنكي -نغالي  ب -)أردو 
 

بندر 

 الزهراني
 مقر املكتب

طوال 

 العام

دعاة املكتب 

 ومتعاونون

 سريالنكي -أردو 

 بنغالي  -
 

نهاية 

 كل شهر
- 

عدد الدروس  •

 املنفذة
 عدد احلضور •

 داخلي

متابعة تعليم 

 دجلدااملسلمني 

نفسًيا يتهم ورعا

 .واجتماعًيا

ات رحلة عمرة للمسلمني اجلدد واجلالي (15إقامة )

 وترتكز أكثر يف شهر رمضان املبارك عمومًا

رحالت 

 العمرة

بندر 

 الزهراني

تنطلق من 

 مقر املكتب
  عمومًا اجلاليات دعاة املكتب 

نهاية 

 كل شهر
127,500 

عدد الرحالت  •

 املنفذة
عدد  •

 املستفيدين

 تربعات

اة علميًا الدع تأهيل

وتربويًا وإداريًا 

للدعوة إىل اهلل بني 

عبد قامة مسابقة للجاليات يف إحدى كتب الشيخ إ

بن باز رمحه اهلل بالتعاون مع مؤسسة ابن باز  زالعزي

 اخلريية

مسابقة يف 

 العقيدة
     املكتب 

نهاية 

 املسابقة
 غري مدعوم عدد املشاركني • 100.000
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 املشرف الربنامج اإلجراءات اهلدف العام
موقع 

 التنفيذ

موعد 

 التنفيذ
 املستفيدون املنفذ

وسيلة 

 التقويم

موعد 

 التقرير
 مالحظات مؤشر اإلجناز لفةالتك

 جلدتهمأبناء 

ة علميًا تأهيل الدعا

ربويًا وإداريًا وت

للدعوة إىل اهلل بني 

 جلدتهمأبناء 

ورات لطالب املنح لتأهيلهم ملكافحة التشيع إقامة د

 والتصوف

دورات طالب 

 املنح

بندر 

 الزهراني

+صباح 

 الدين

     املكتب
نهاية 

 الدورة
 غري مدعوم عدد املشاركني • 100.000

  المسلمتعريف 
بدينه،   الجديد

بغي وتعليمه ما ين 
عليه معرفته من  

 ،األحكام

  ، والدورات الميدانية المتابعة جواالت عبر
احلج والعمرة،   ورحالت، المستمرةالتعليمية 

 البرامجمن  يرهاالشهرية، وغ والرحالت

كفالة 

السلم 

 اجلديد

ادارة 

 اجلاليات
- 

طوال 

 العام

دعاة املكتب 

 ومتعاونون

املسلم اجلديد 

مبختلف 

 اجلنسيات

 
نهاية 

 العام
 غري مدعوم  • 371520

  المسلمتعريف 
بدينه،   الجديد

وتعليمه ما ينبغي 
ه معرفته من  علي 

 ،األحكام

عبر اصدار موافقة الجهات ذات العالقة على  
فسح طباعة كتاب دليل المسلم الجديد لدعاة  

 المكتب
 

ادارة 

 اجلاليات
- - - -  - - •   

  اإلسالم نشر 
 تفعيل الدعوة االلكترونية  والعلم الشرعي 

البوابة 

 االلكرتونية

ادارة 

+ اجلاليات 

 العالقات

 العامة

- - - - - - - •   
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 الخطة التشغيلية لإلدارة النسائية 
 

 األهداف الرئيسية: 
 بين الوافدات على اختالف مهنهن.  والدعوة إليه شعائره ومحاسنه  ف باإلسالم وإبرازالتعري •

 وتعريفهن بهدي الرسول صلى هللا عليه وسلم.  الوافدات لمسلمات تصحيح العقيدة والعبادة لدى ا •
 حتى عودتها لبالدها.  متابعة المسلمة الجديدة •
 هللا. تاب تصحيح قراءة القرآن لدى المسلمات وتشجيعهن على حفظ ك •
 استقطاب سيدات المجتمع والكوادر المؤهلة لالستفادة من خبراتهن ودعمهن.  •

 

 

 

 البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
 

 المشرف 
 مؤشر اإلنجاز  التكلفة  موعد التقرير التقييموسيلة  المستفيدات  المنفذ  موعد التنفيذ موقع التنفيذ 

 تأليف القلوب 

 وإدخال السرور 

 ديدة هدية المسلمة الج

 ثبات

مسؤولة 

الشؤون  

 التعليمية 

 زينب 

داخل وخارج  

 لمكتب 

عند نطق 

 الشهادة
داعية  

 الجمعية

 

المسلمات 

 الجدد 

عدد  

 المسلمات

نهاية كل 

 حظهور الفر - 30.000 شهر

 والسرور

تفاعل  -

الكفيالت مع  

 برامج المكتب 

الرغبة بإكمال   -

 الدراسة 

 قبول وتنفيذ -

التعليمات  

والتوجيهات  

 بصدر رحب

 

 هـ ZOOM 15/7 /1442 لقاء بالمسلمات الجدد وكفيالتهن

موظفات       -

 الجمعية

 المعلمات  -

المسلمات 

الجدد  

 وكفيالتهن 

التفاعل  

الرائع من  

 ت االحاضر

 بعد اللقاء

10.000 
 حفل تكريم الدارسات 

 الملتحقات بالدورات التعليمية 

ZOOM 

- 

25/10/1442

 ـه

المعلمات 

 والمتعاونات 
 سات الدار

عدد  

 الناجحات
 بعد الحفل

لقاء اسبوعي يوم السبت من كل  

 اسبوع 

ZOOM 

 
 المعلمات  يوم سبت كل 

  الدارسات -

 وغيرهن

 

عدد  

الحضور  

 وتفاعلهن

 نهاية الفصل 
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 البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 

 
 المستفيدات  المنفذ  موعد التنفيذ موقع التنفيذ  المشرف 

وسيلة  
 التقييم 

 مؤشر اإلنجاز  التكلفة  قريرموعد الت

تعليم المسلمة  
الجديدة أهم ما 
يجب عليها  
معرفته من  
 أمور دينها 

 الدورات التمهيدية للمسلمة الجديدة

 ثبات

مسؤولة  

الشؤون  

 التعليمية 

 زينب

ZOOM 

WhatsApp 
بداية العام  

 الدراسي 

داعيات  

ومعلمات  
 الجمعية 

 جديدة ال مسلمة ال
إجراء  

 اختبار
  نهاية الدورة 

30.000 

مضاف له  

كفالة  

 الداعيات

حل الواجبات   -

 المطلوبة 

 الدورات نتائج  -

 عدد الملتحقات  -

 عدد المجتازات  -

 ا تعلمته م تطبيق -

 ( 3-2-1الدورة المتقدمة )مستوى 
ZOOM 

WhatsApp 

معلمات  
 الجمعية 

 دارسة متقدمة 
إجراء  

 اختبار
 نهاية الدورة 

 تأهيل داعية
ZOOM 

WhatsApp 

صل الدراسي  الف

 الثاني 
األستاذة  

 شهيدة
 الدارسات 

نسبة  

 االجتياز
 4800 نهاية الدورة 

 نماء ثقافي مسابقة 

اإلنجليزية عبارة عن أربعة   ةباللغ

أسئلة سوف يسألك  10أسئلة في فيديو 

 هللا عنها

 عن بعد

 رابط المسابقة 
 المعلمات نوفمبر

 الدارسات  -

المتحدثات  -

باللغة  

 االنجليزية

عدد 

 لمشاركات ا

تقرير 

 المسابقة
10.000 

 آراء المشاركات  

 وتفاعلهن 

 المسلمة  ثبات

عودتها  بعد 

 بالدها إلى 

 حي على الفالح حقيبة 

 بلدها( لكل من ستغادر إلى  )إهداء
 حين العلم بسفرها  الجمعية داخل 

موظفات  
 الجمعية 

  المسلمة الجديدة 
نهاية كل  

 6000 شهر
أثر الهدية على  

درة  المسلمة المغا
 لبالدها وعلى والديها 

العناية بلغة 
 القرآن الكريم 

 تعليم اللغة العربية 
ZOOM 

 
 هـ 1442/ 6/ 5

أستاذة سعاد  
 جواد 

المسلمات   -
 الجدد 

الراغبات في   -
تعلم اللغة  

 العربية

 

 4800 نهاية الدورة  اختبار

معرفة اساسيات   -
 اللغة العربية 

قراءة القرآن   -
 الكرم باللعة العربية 

ة والكتابة  قراء -
لكلمات العربية  

 بشكل جيد 

 لاير  95.600  اجمالي مشروع ثبات 
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 اإلجراءات  الهدف العام 

 
 البرنامج  

 المستفيدات  المنفذ  موعد التنفيذ موقع التنفيذ  المشرف 
وسيلة  
 التقييم 

 مؤشر اإلنجاز  التكلفة  موعد التقرير

  تصحيح
العبادة  
 والعقيدة 

لتشجيع  ا  -
على حفظ  

 للا كتاب 

عبر  كتاب للا تشجيع على حفظ 
 نحيا(  )بالقرآنالقرآنية  الحلقة 

 
 
 
 
 
 
 

 
مشروع دعوة  
العامالت في  
المشاغل 
 النسائية  

مسؤولة البرامج  
 الخارجية / حليمة  

 رسائل 
WhatsApp 

 

 (1شهر )
معلمات  
 متطوعات 

المسلمات من  
العرب وغير 

 العرب 
التقرير 
الشهري  
لمستوى  
 الطالبة 

هر نهاية كل ش   5000 

تفاعل الطالبات   -
 في الحلقة. 

عدد الخاتمات   -
 لجزء عم  

دروس أسماء للا الحسنى عبر 
 هو للا"  ن مجموعة "م

العربيات  العامالت 
المشاغل   في

 النسائية 

عدد المشاركات   -
 وتعدد الجنسيات 

 نتائج االستبيان   -

المسابقة السنوية تراتيل لحفظ  
 ه وتفسيرالقرآن الكريم  

 (7- 6شهر ) الهاتف  
 متطوعات  

العامالت في  
المشاغل النسائية  

 والدارسات 
 استبيان

 بعد الحفل 
20.000 

 االستبيان. نتائج  -
المسابقة اإللكترونية "حملة محمد   عدد المشاركات  -

 رسول للا سيرته نور ومنهاج حياة" 
 15.000 (10شهر ) رابط الكتروني 

تعريف غير  
  المسلمات 
باإلسالم  
ومحاسنه  
 ودعوتهن إليه 

 هداية رسائل 

مسؤولة البرامج  
 الخارجية / حليمة  
المتعاونة / أفنان  

 العلوال 

  SMSرسائل 
WhatsApp 

 متعاونة   مستمر  

الجدد  المسلمات 
في    العامالت

المشاغل  
  الممارسات

  الصحيات العامالت
في مركز رعاية  
 المسنات   

 
 شهري

6000 
التفاعل ورسائل  

 شكر واالمتنان ال

 ةتقييم ثقافة المسلمة الجديد
وثيقة إثبات الدخول في  الستخراج 
   وثيقتي()برنامج   اإلسالم 

 

 مسؤولة الوثائق بشرى  
 حليمة 

 الجمعيةداخل 
برنامج  

ZOOM 
االستعداد  عند 

 لالختبار 

داعيات  
ومعلمات  
 الجمعية 

 المسلمات الجدد
نسبة  
 االجتياز 

فور انهاء  

 6000 االختبار 
دد المجتازات  ع

 للبرنامج 
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 البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 

 
 المستفيدات  المنفذ  موعد التنفيذ موقع التنفيذ  المشرف 

وسيلة  
 التقييم 

 مؤشر اإلنجاز  التكلفة  موعد التقرير

االحتفاء  
الوطن  بضيوف 
بثقافة   وتعريفهم 
 البالد 

 مجتمعية )شكراً لكم( الحملة التنفيذ 
نصية   شكر سال رسائلعبر إر

بمناسبة اليوم العالمي للتمريض  
بالمسابقة السنوية   وتعريفهن 

 " اإللكترونية 

 بشرى

مسؤولة البرامج  

الخارجية /  

 حليمة 

رسائل نصية  

SMS 
WhatsAp

p   من أرقام

 الجمعية 

اليوم العالمي  
 للتمريض 

 متعاونات 
الممارسات  
 الصحيات 

  االستقبال 
 واألثر 

الحلة نهاية   20.000 

التفاعل مع  
الرسائل وعدد  
المشاركات في  

 سابقة الم

التذكير بالركن  
الثالث من أركان  

 اإلسالم 
 )شهر رمضان( 

باللغة مواعظ وتدبرات قصيرة  إرسال

 العربية واإلنجليزية 
 ( 9شهر ) 

مسؤولة  
المشاريع  
 الخارجية 

العامالت في  
المشاغل  
 النسائية 

الممارسات  
 الصحيات 

التفاعل مع  
 ئل الرسا

 نهاية الشهر 
- 

التفاعل مع  
التدبرات وطلب  

المزيد  
 واالستمرار 

تعظيم أعياد  
 المسلمين 

تأليف قلوب غير المسلمات وإدخال  

السرور عليهن وإشعار المسلمات  

هدية من خالل تقديم  باألخوة في الدين

خالل  الُمَماِرَسات الصحيات معايدة 

بعد التنسيق مع إدارة   العيد أيام

 . الجهة

 لقاء عبر

zoom 

 

عيدي الفطر  
 واالضحى 

 متعاونات 
الممارسات  
 الصحيات 

عدد  
 الحاضرات 

اللقاء نهاية   10.000 
الفرح والسرور  
لدى الفئة  
 المستهدفة 

   لاير 82.000   اجمالي مشروع دعوة المشاغل النسائية + مشروع بشرى 
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 لتقييم وسيلة ا  ات المستفيد المنفذ  موعد التنفيذ يذ موقع التنف ة المشرف  البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
موعد  
 التقرير

 مؤشر اإلنجاز  التكلفة 

تنمية الموارد المالية   -
 . جمعيةلل 

تغطية تكاليف   -
البرامج والمشاريع  

 النسائية. 
إقامة جسر تواصل   -
  جمعيةالمرتادات لل  مع
زائرات(  كفيالت، )

 جمعية وإدارة ال

 العضوية:
 إحدى الفئات   اشتراك سنوي في 

ً  250عضوية طالب /ة   لاير سنويا

ً  500منتسب/ة عضوية    لاير سنويا

ً  1500عضوية األسرة /  لاير سنويا

ً 3000عضوية فاعلة /   لاير سنويا

 روافد 

 مريم

 داخل الجمعية 

 WhatsAppرسائل 

 أرقام الجمعية  من

مستمر رسائل  
يومية ترسل  
من للقوائم 
 المضافة 

 مريم 
سيدات المجتمع  

كفيالت المسلمات  و
 الجدد 

درجة التفاعل  
الرسائل  مع 

وتعدد  
  ت االستفسارا
 الواردة  

نهاية كل   
 شهر 

 

اإلقبال على   -
  االشتراك في

 بأنواعها  العضوية
تجديد العضوية   -

 ألعوام متتالية  

تعريف المجتمع  -
 . هبالجمعية وإنجازات

 استقطاب النخب. -
تكريم منسوبات   -

 الجمعية 

 صديقة الجمعية: 
اء يتم فيه عرض إلنجازات اإلدارة  لق

النسائية وتكريم منسوبات الجمعية  
)موظفات، داعيات، معلمات متعاونات( 

 بحضور نخب نسائية. 

 شهر رجب  zoom المديرة 
الموظفات  
 والمتعاونات 

 سيدات المجتمع 
 أكاديميات 

مديرات الدور  
النسائية  
 والمدارس 

 5000 نهاية الحفل  استبيان

 عدد الحضور  -
 المادي   مالدع -
الراغبات في  عدد -

 التطوع 

توعية شابات المجتمع  
بدورهن في رسالة  
 اإلسالم وشحذ هممهن 

 االسالم رسالة بلغيها معنا: 
برنامج وثائقي ثقافي يٌعرض فيه   -

مواقف لشخصيات عظيمة ٌمعاصرة  
 خدمت اإٌلسالم وأثرت في العالم 

 على هامش البرنامج:  -
)من داعيات تجربة داعية  -إشهار إسالم 
 قصة مسلمة جديدة.  -الجمعية( 

 zoom متعاونة 
من حين  
 التنسيق

 متعاونات 
الفتيات وسيدات  

 المجتمع 
 نهاية اللقاء  

 
 

 عدد المشاركات -
 والتفاعل العام 

 الرغبة في التطوع  

رفع مستوى الوعي   - 
 الديني لدى منسوبات 

 
 مسابقة حفظ القرآن واألربعين النووية  -

 
 المديرة 

 الجمعية    داخل
 -اتصال

WhatsApp 
 متعاونات  مستمر 

 منسوبات الجمعية 
)موظفات/متعاونا 

 ت(

نتيجة 
 المسابقة 

شهر ذو  
 القعدة 

3000 
عدد المشاركات في  

  المسابقة 

 لاير  8000  اجمالي مشروع روافد

 لاير    185.600 إلدارة النسائيةلبرامج ااإلجمالي الكلي 


