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 إجراءات التنفيذ  تاريخ التنفيذ  البرنامج الهدف التفصيلي  دف االستراتيجي اله 
  القسم 
 المنفذ 

القسم  
 المساند 

 المستهدف  التكلفة
مؤشر  
 األداء 

عوة غري املسلمني للدخول يف  د
اإلسالم وتصحيح املفاهيم املغلوطة 

 عنه

  عدد الداخلين زيادة 
 سالم اإل يف

 م العا طوال بلغني اإلسالم 
 حجز قاعة تدريبية-2  التنسيق مع المدرب-1

الدورة-3  وتجهيزها تسجيل  -4  االعالن عن 
 المتدربين 

 %  75 شخص  50 12.000 االعالم  ات يالجال

 م العا طوال دعوة النخب 
النخب-1 مواقع  المسؤول  -2  تحديد  زيارة 

الدعوية تجهي-3للترتيب   المواد  تحديد  -4  ز 
 أماكن الزيارة 

 %   65 أشخاص  10 1200 -- ات يالجال

المسابقات  
 الدعوية 

 م العا طوال

المسابقة-1 عنوان  طريقة  -2  تحديد  تحديد 
  االعالن عنها  -4  تجهيز األسئلة-3  المسابقة

الجائزة -5 نوع  الجوائز  -6  تحديد  شراء 
 وتوزيعها 

 9.000 االعالم  ات يالجال
2000  
 شخص 

60  % 

 م العا طوال الكشك الدعوي
يوم مناسبت-1 الدعاة -2  حديد    التنسيق مع 
 شراء الجوائز -3

 6.000 االعالم  ات يالجال
10000  
 شخص 

60  % 

إفطار صائم 
 )رمضان( 

 النسائي  / اعالن 3 وجبةتوفر  / 2 فسو حات/ 1 ل ومايو ابري
االعالم  
والعالقات  
 العامة 

1200 
150      
 مستفيدة 

80 % 

الجوالت  
 الدعوية 

 2100 _ النسائي  العلمية / المادة 2 سوحاتف/ 1 طوال العام 
800 
 مستفيدة 

87 % 

 م العا طوال نطاقات دعوية 
المستهدفة-1 االماكن  زيارات  -2  تحديد 

التجارية الدعوية -3  المحالت  المواد    توزيع 
 المتابعة    -5 زيارة الداعية للمكان -4

 ات يالجال
 
-- 

3.000 
2000  
 شخص 

65   % 

موقع الحوار  
مع  غير  
 المسلمين 

 مواد دعوية  –انترنت -عقود تشغيل  م العا طوال
  الدعود 

 االلكترونية 
 ** 

1,033,000 

 
14000 
 

 مسلم جديد 

الحوار عبر   % 90
 الفيس

 مواد دعوية  –انترنت -عقود تشغيل  م العا طوال
  الدعوة 

 رونية االلكت
 ** 

تصحيح المفاهيم  
المغلوطة عن  

 اإلسالم 

موقع فالي  
 كرت

 مواد دعوية  طوال العام 
  الدعوة 

 االلكترونية 
 ** 

الدعوة في  
 الشركات 

 م العا طوال
  تجهيز الموقع   -2    التنسيق مع الشركات-1
الدعاة    -3 مع   جوائز  -4التنسيق  توفير 

 تحفيزية
 9.000 -- ات يالجال

3000  
 شخص 

65   % 

البرامج  
 الرياضية 

 م العا طوال
االعالن    -2    التنسيق مع النادي الرياضي-1

 - 4    شاركةتسجيل الفرق الم   -3    عن الدوري 
 تجهيز الجوائز -5  تجهيز البرامج الدعوية 

 16.800 االعالم  ات يالجال
2000  
 شخص 

70  % 

الدعوة في  
 المستشفيات 

 م العا طوال
المستشفى-1 مع  تحديد    -2    التنسيق 

 تجهيز المواد الدعوية  -3  البرنامج
 االعالن عنه  -4

 ات يالجال
القسم  
 العربي

12.000 
1000  
 شخص 

65   % 

 يناير /مارس  ح إضاءة مصابي
 فسوحات / 2 علمية وكتب مادة / 1

 / اعالن3
 النسائي 

االعالم  
والعالقات  
 العامة 

6000 
150     
 مستفيدة 

63 % 
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 إجراءات التنفيذ  تاريخ التنفيذ  البرنامج الهدف التفصيلي  دف االستراتيجي اله 
  القسم 
 المنفذ 

القسم  
 المساند 

 المستهدف  التكلفة
مؤشر  
 األداء 

 
اجلدد وتعليمهم    رعاية املسلمني

   أصول الدين
 

تعليم المسلمين  
 الدين  الجدد أصول

 م العا طوال ثبات 
تحديد المواد    -2    تسجيل بيانات المستفيد-1

 المتابعة مع المستفيد   -3 الدعوية 
 %  75 شخص  150 3.000 - ات يالجال

الداعية  
   الصوتي

 م العا طوال
والذاكرة  -1 الجهاز  المواد    -2شراء  اختيار 

 المستفيدين التوزيع على -3 الدعوية 
 %  75 مسلم  150 7.200 - ات يالجال

هداية المسلم  
 الجديد 

 م العا طوال
الهدية -1 نوع  الهدية  -2  تحديد  تجهيز 

 توزيع الهدايا -3 هاوشراؤ
 %  75 مسلم  300 12.000  ات يالجال

اكاديمية المسلم  
 الجديد  

  الدعوة  مواد دعوية   – انترنت –عقود تشغيل   طوال العام 
 االلكترونية 

 ** 

1,306,500 
 

12880 
 مسلم 

منصات التعليم   % 75
+ برنامج مابعد  

 التعليم  
  الدعوة  مواد دعوية   –انترنت  –عقود تشغيل   طوال العام 

 االلكترونية 
 ** 

برنامج  
المسلمة  
 ة الجديد

 طوال العام 

 جوال + انترنت   /2 فسوحات/ 1

علمية  3 مادة  بلغات  4/  والمناهج  الكتب   /

 / اعالن 5 مختلفة

 النسائي 
االعالم  
والعالقات  
 العامة 

18000 
250 

 مستفيدة 
90 % 

دروس  
الجاليات في  
 رمضان 

 600 - النسائي  / مادة علمية 2  فسوحات/ 1 ابريل ومايو 
40 

 مستفيدة 
75 % 

 تسجيل المتميزين 
من المسلمين الجدد   

 بالجامعات كدعاة 

تعليم المسلم  
للقرآن  الجديد  

 الكريم 

 مواد دعوية   –انترنت  –عقود تشغيل   طوال العام 
  الدعوة 

 االلكترونية 

 ** 

90,000 
 

تأهيل عدد   
 متميز  100

70 % 

دورات تعليم  
 اللغة العربية  

 مواد دعوية   –انترنت  –عقود تشغيل   طوال العام 
  الدعوة 

 االلكترونية 

 ** 
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 إجراءات التنفيذ  تاريخ التنفيذ  البرنامج الهدف التفصيلي  دف االستراتيجي اله 
  القسم 
 المنفذ 

القسم  
 المساند 

 المستهدف  التكلفة
مؤشر  
 األداء 

تبصير المسلمين بأمور دينهم وربطهم  
 بمنهج السلف الصالح

 تعليم 
المسلمين    

والمسلمات من  
 الجاليات 

 العلمية الدروس
 طوال العام  الميدانية 

 تحديد اماكن الدروس-2 التنسيق مع الشركات -1
 تحديد العناوين  -4 التنسيق مع الدعاة   -3
 االعالن عنها   -5 

 100.000 120.000 - الجاليات 
 %  80 ألف مسلم 

 طوال العام  في رحاب القران
 تحديد اماكن الحلقات -2 التنسيق مع الشركات-1
 طباعة المناهج  -4 اختيار المعلمين -3
 االعالن عنها -5

 %    80 شخص 200 24.000 - الجاليات 

ترجمة خطب 
 طوال العام  الجمعة

 استالم الخطبة  -2 التنسيق مع الخطيب-1
 %  85 مسلم 1000 - - الجاليات  ترجمة الخطبة -3

 طوال العام  رحلة العمرة
 تحديد الجالية المستهدفة   -2  تحديد موعد العمرة-1
 التنسيق مع شركات العمرة-3
 تجهيز متطلبات العمرة-4

 %  85 مسلم 2000 150.000 - الجاليات 

 موسم الحج  الحج
  تجهيز المواد الدعوية   -2  ترشيح  المتميزين للحج-1
 %  85 مسلم 200 600.000 - الجاليات  التسجيل وإدخال البيانات -3

ة الجميع مسؤولي
ندوة األمن 
 والسالمة 

 طوال العام 
تحديد المحتوى  -2  التنسيق مع الدوائر الحكومية-1

 تحديد الزمان والمكان  -3 المطلوب
 التنسيق مع المترجم -4

 %    60 مسلم 1000 1.800 - الجاليات 

 طوال العام رحالت ترفيهية 
 تحديد المستهدفين -2 كان والزمان .تحديد الم-1
 %    60 شخص 2000 18.000  الجاليات  تأمين متطلبات الرحلة -3

دروس  
 الجاليات 

 طوال العام
 / كتب بلغات مختلفة 2   فسوحات/ 1
 / اعالن 4  / ماده علمية3

 النسائي
مكتبة  
 جمعية هاد 

3600 
300 
 %90 مستفيدة

 طوال العام الضياء 
فسوحات 1 علمية 2  /  مادة  برنامج  3  /   /

 / اعالن 4 التواصل )واتس( 
 4200 االعالم  النسائي 

50 
 مستفيدة 

60% 

خير من حمر  
 النعم

 طوال العام
انترنت/  1  + حات2  جوال  فسو  مادة  3  /   /

 6000 االعالم  لنسائي ا /اعالن 4 علمية 
500     
 مستفيدة 

85% 

الدروس  إقامة 
العلمية  

 والمحاضرات 

 خالل العام  الكلم الطيب 
الرفع في موقع تيسير   –تنسيق مع الشيخ 

 الفسح   –
 6000 - العربي 

10000 
 مستفيد 

80  % 
 

 خالل العام  االشقاء العرب 
الرفع في موقع تيسير   –تنسيق مع الشيخ 

 الفسح –
 18000 - العربي 

9000 
 مستفيد 

70 % 

الدروس العلمية  
 والدورات 

 25,000 االعالم  لنسائي ا اعالن  /2 /فسوحات 1 طوال العام 
12,578 
 مستفيدة 

90 % 

 طوال العام  طموح 
   / برامج التواصل3  / مادة علمية 2  فسوحات  /1

 2400 االعالم  لنسائي ا ( / اعالن 4 )واتس + تلجرام(
60         

 مستفيدة 
83 % 

 طوال العام  لمسه وفاء 
   / برامج التواصل3  / مادة علمية 2  / فسوحات1

 1800 االعالم  لنسائي ا / اعالن 4)واتس + تلجرام(
60         

 مستفيدة 
55 % 

 120000 - العربي  عقد بين الجمعية والمؤلف   خالل العام  طباعة الكتب 
10000  
 كتاب 

80 % 
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 إجراءات التنفيذ  تاريخ التنفيذ  البرنامج الهدف التفصيلي  دف االستراتيجي اله 
  القسم 
 المنفذ 

القسم  
 المساند 

 المستهدف  التكلفة
مؤشر  
 األداء 

طباعة وتوزيع  
المطبوعات  
 واالهداءات 

السفير  
 الرمضاني  

شهر  
 رمضان  

النوع     – الشراء    –التسعير    –تحديد 

 % 50 مستفيد  400 6000 - العربي  التوزيع  – التجهيز 

 9000 - العربي  تنسيق مع األئمة  خالل العام  بيوت هللا  
1000  
 مستفيد 

80  % 

االستاندات  
 الدعوية  

 طوال العام 
 ب المناسبةتاختيار الك -2  شراء االستاندات-1
التوزيع  -3 اماكن  صاحب    -4  تحديد  مع  التنسيق 

 المحل
 %70 شخص  1000 600 - الجاليات 

الحقيبة  
 الدعوية 

 طوال العام 

الدعوية-1 الحقيبة  وشراء   -2  شراء  تحديد 
 تجهيز تصاميم الحقيبة  -3 المطويات المطلوبة

 االعالن عنها -4
 %   60 شخص 5000 3.000 - الجاليات 

السيارة  
 الدعوية 

 طوال العام 

السيارة-1 المستخدمة   -2  شراء  االجهزة  تجهيز 
 طباعة البنرات على السيارة  -3 للدعوة

 لتنسيق مع اصحاب االماكن المستهدفة ا -4
  10000 12.000 االعالم الجاليات 

 %  85 شخص

 طوال العام  هداية 
 تجهيز الكتب -2  تحديد العناوين المطلوبة-1
 %  70 شخص 500 9.000 - الجاليات  التوزيع  -4  تغليفها -3

نشر العلم النافع وتأهيل طلبة العلم  
 وتحقيق االكتفاء من الدعاة 

تخريج طلبة علم  
 محققين 

الدورات  
 العلمية 

 خالل العام 
رفع في موقع تيسير  ال –تنسيق مع الشيخ 

 إقامة الدورة   –تسجيل الطالب    – الفسح    –
 350.000 - العربي 

 عدد الحضور 
100.00 

75%   

 خالل العام  راسخ  
الرفع في موقع تيسير   –تنسيق مع الشيخ 

اختبار نهاية    –تسجيل الطالب    –الفسح    –
 البرنامج

 24000 - العربي 
 عدد 
 طالبا  60

اجتياز  
من  80%

 الطالب 

قمم للطالب  
 المتميزين 

 خالل العام  
 المنهج إعداد -2  اختيار الطالب المتميزين-1
 40 9.000 - الجاليات  تجهيز المكان  -4 تحديد المراحل التعليمية -3

 %    65 داعية جديد

تطوير الدعاة  
 علميا 

 خالل العام  
 تحديد العناوين المطلوبة  -2  لقيالتنسيق مع الم-1
 12 3.000 العربي  الجاليات  تحهيز المكان -4   التنسيق مع الدعاة -3

 %  80 داعية

تخريج الدعاة وفق  
 المنهج النبوي 

 %   60 خطيب  28 600 - العربي  تحديد موعد  – التنسيق مع الخطباء  خالل العام   ارتقاء الخطباء  

 انا وصديقتي
اكتوبر  
   فمبرونو

 3000 االعالم  لنسائي ا / اعالن3 فسوحات/ 2 مادة علمية وكتب  /
30 

 مستفيدة 
56% 

توظيف التقنية في  
 نشر العلم النافع 

المسابقات  
 االلكترونية  

 6000 - العربي  التنفيذ  – الفسح  – رفع  لفرع الوزارة ال خالل العام  
1000  
 مستفيد 

70%   

 1800 - العربي  النشر  –تصميم ال خالل العام   رسائل دعوية 
20000  
 مستفيد 

70%   

الدروس  
 اإللكترونية 

 خالل العام 
تحديد برامج  - 2  شراء االجهزة المطلوبة-1

المطلوبة العناوين  -3    التواصل  تحديد 
 االعالن عنها -4  المطروحة

 12.000 - الجاليات 
500.000 
 %  85 ألف شخص 
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 إجراءات التنفيذ  تاريخ التنفيذ  البرنامج الهدف التفصيلي  دف االستراتيجي اله 
  القسم 
 المنفذ 

القسم  
 المساند 

 المستهدف  التكلفة
مؤشر  
 األداء 

 خالل العام  تطبيق تبصرة 
التطبيق-1 المواد    - 2  برمجة  تجهيز 

 التسويق والنشر للتطبيق  -3 الدعوية 
 12.000 لجاليات ا

5000  
 شخص 

70  % 12.000 

التصميم  
 والمونتاج 

 خالل العام 
تحديد المادة    - 2  تحديد االجهزة المطلوبة-1

 النشر  -4 مونتاج المقاطع  - 3   العلمية 
 3.000 لجاليات ا

500.000 
 ألف شخص 

85  % 3.000 

ترجمة  
 المطويات  

 خالل العام 
العلمية-1 المادة    - 3  الترجمة  -2  تحديد 

   النشر 
 3.000 الجاليات 

500.000 
 شخص 

85  % 3.000 

الرسائل  
 الدعوية 

 % 90 مستفيدة 250 300 - النسائي  / اعالن 2  جوال + انترنت/ طوال العام 

 مايو  /ابريل  كنز رمضان 
برنامج    / 3/ مادة علمية   2    فسوحات/  1
 التواصل   برامج / 4 كتروني ) نقاطي ( لا

 30000 االعالم  النسائي 
500     
 مستفيدة 

70 % 

رعاية الشباب وحمايتهم من التطرف  
 والفكر الضال 

 
مساعدة الشباب  
على استثمار  

 أوقاتهم بما ينفعهم  

 
النوادي  
 الطالبية  

 
خالل فترة  
 االجازة 

التعليم   إلدارة  مدرسة    – الرفع    – اختيار 
 تشكيل فريق  

 
 العربي 

 
- 

 
18000 
 

 
 طالبا   360

80 % 

معرض ينابيع  
 الخير  

خالل  
 الدراسة 

تشكيل    –اختيار مدرسة    – الرفع إلدارة التعليم  
 تجهيز المعرض في الموقع   –فريق 

 12000 - العربي 
5000  
 مستفيد 

60  % 

المصلى  
 المتنقل  

 خالل العام 
المصلى   الدورية    – تشغيل    – الصيانة 

 تحديد أماكن التجمع   – الوقود 
 30000 - العربي 

40000 
 مستفيد 

75  % 

 6000 - النسائي  / اعالن 3 / زووم 2  فسوحات/ 1 طوال العام  مناهل  
1000 
 مستفيدة 

90 % 

   الفتيات برامج 
راس  غ/)اقواس 

 نادي ودق(  –

فبراير   يناير 
 نوفمبر 

  / متطوعات 3  فسوحات /  2  / مادة علمية  1
 / اعالن 5   / خامات 4

 النسائي 
االعالم  
والعالقات  
 العامة 

15000 
145 
 مستفيدة 

89 % 

 طوال العام  الثريا 
فسوحات1 علمية   / 2  /  برامج    / 3  مادة 

 اعالن  / 4  )واتس + تلجرام(    التواصل 
 2400 - النسائي 

30 

 مستفيدة 
83 % 

تنمية مهارات  
 ومواهب الشباب 

 خالل العام  زاد الشاب  
ال إلدارة  المدرسة    – تعليم  الرفع  تحديد 

التدريبية    – المستهدفة   الدورات    – تحديد 
 تحديد المدربين   

 % 60 مستفيد  550 30000 - العربي 

مخيم الربيع  
 الدعوي  

 خالل العام 
  – توفير خدمات    – متابعة اكتمال المشروع  

 الصيانة الدورية  
 30000 - العربي 

10000  
 مستفيد 

70 % 

 يناير  الرياحين دورة 
  / متطوعات 3  فسوحات /  2  / مادة علمية  1
 / اعالن 5 / خامات 4

 النسائي 
االعالم  
والعالقات  
 العامة 

9000 
90 

 مستفيدة 
72 % 

تربية الشباب على  
منهج السلف  

 الصالح )الوسطية( 

 166800 - العربي   تنسيق مع إحدى الحمالت  – فسوحات  خالل العام   الحج والعمرة  
 200   

 مستفيد 
80%   

ملتقى الساعة  
 الواحدة  

 6000 - العربي   إقامة البرنامج   –الفسح  –الرفع  شهر شوال  
6000  

 ستفيد  م
80%   



 ات بمحافظة عنيزةوتوعية الجالي  واالرشاد لجمعية الدعوة ةالتشغيلية الخطة 
  م2021  ه1442/1443لعام 

 

 إجراءات التنفيذ  تاريخ التنفيذ  البرنامج الهدف التفصيلي  دف االستراتيجي اله 
  القسم 
 المنفذ 

القسم  
 المساند 

 المستهدف  التكلفة
مؤشر  
 األداء 

رعاية الشباب وحمايتهم من التطرف  
 والفكر الضال 

تربية الشباب على  
منهج السلف  

 الصالح )الوسطية( 

 الصيفي  ارتقاء 
 يونيو 
 يونيو 
 

 / متطوعات 3/ فسوحات  2/ مادة علمية  1
 / اعالن 5 / خامات 4

 النسائي 
االعالم  
والعالقات  
 العامة 

30000 
 

150 
 مستفيدة 

63 % 

تطوير بيئة العمل وتنمية الكوادر  
وتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق 

 أهداف الجمعية 

تدريب منسوبي  
 الجمعية 

 خالل العام  تطوير العاملين 
المزارة   الجهات  مع  تحديد    – تنسيق 

 تنسيق مع المدربين   – الدورات 
 3000 - العربي 

تنفيذ  عدد ال
4 

50 % 

تطوير الدعاة  
 مهاريا 

 خالل العام 
المطلوبة-1 المهارات  التنسيق    -2  تحديد 

 مع المدرب 
 تجهيز القاعة التدريبية  - 3

 %    65 شخص  12 3.000 التطوير  الجاليات 

 أجهزة حاسب وانترنت  – عقود تشغيل  طوال العام  تطوير األجهزة 
  الدعوة

 االلكترونية 
 **** 12,000 

من   40%
 الموظفين 

75 % 

 أجهزة حاسب وانترنت  – عقود تشغيل  طوال العام  دورات تدريبية 
  الدعوة

 رونية االلكت

تنمية الشراكات الفعالة مع األفراد  
 والمنظمات 

استثمار شراكات  
الجمعية مع الجهات  

 األخرى 

عيني على  
 بالدي 

 خالل العام 
و   الموسمية  المهرجانات  في  التواجد 

 الوطنية  
 2400 - العربي 

10000  
 مستفيد 

50   % 

 معرض السبل 
يناير /  
 نوفمبر 

 3600 - النسائي  /فريق تطوعي 2 /فسوحات 1
3415 

 مستفيدة 
73 % 

اجتماع  
العضوية  
 الشرفية 

 900 - النسائي  فسوحات  مايو 
15            

 حاضرة 
53 % 

تفعيل التطوع  
الفردي والجمعي  
 في برامج الجمعية 

 سدرة المنتهى 
سبتمبر   

 يسمبر د

حضور  /3  فسوحات/2  علمية ادة  م /  1

 النسائي  متدربات 
االعالم  
والعالقات  
 العامة 

1800 
150          
 متدربة 

66 % 

 3000 المتطوعات  النسائي  / فسوحات 2/فريق تطوعي 1 طوال العام  سفراء العطاء 
420 

 مستفيدة 
71 % 

تبادل الزيارات  
والخبرات مع  
 الجهات األخرى 

 طوال العام  تواصل 
واالجتماع-1 الزيارة  هدف    - 2  تحديد 

الجمعي  مع  وحجز    - 3  ات التنسيق  تحديد 
 وسائل السفر 

 %  75 شخص   12 9.000 - الجاليات 

 

 

 

 

 


