
 

 م 2022  ه1444-1443الخطة التشغيلية لجمعية هاد للعام 

 الهدف االستراتيجي 
الهدف  

 التفصيلي 
 مؤشر األداء  املستهدف  التكلفة  القسم املساند املنفذ  تاريخ التنفيذ  الفئة املستهدفة نبذة عن البرنامج  البرنامج 

 )الهدف األول( 

دعوة غير املسلمين  

للدخول في اإلسالم  

املفاهيم  وتصحيح  

 املغلوطة عنه 

زيادة عدد  

الداخلين في  

 االسالم 

الحوار اليومي مع  
 غير المسلمين

 يناير إلى ديسمبر غير المسلمين حوار يومي مع غير المسلم عبر الفيس بوك والواتس آب
الدعوة  

 االلكترونية
** 1050000 

11000 
 مسلم جديد 

70% 

 بلغني اإلسالم
تقام   تدريبية  باللغة دورة  للمتحدثين  المسلمين  غير  دعوة  طرق  تعلم  في  للراغبين 

 االنجليزية.

كل متحدث باللغة  
االنجليزية من المعلمين  
واالطباء والمهندسين 

 وغيرهم 

 الجاليات قسم  فبراير 
اإلعالم  
 والعالقات 

 % 75 شخص  50 26000

 المسابقات الدعوية 
البدع والخرافات لدى الجاليات وتبصرهم  مسابقات علمية دينية توعوية تهدف إلى نبذ  
 بأمور دينهم وتربطهم بمنهج السلف الصالح 

المسلم +غير مسلم من  
 الجاليات 

أغسطس/ أكتوبر/  
فبراير/ أبريل/ 

 يونيو 
 الجاليات قسم 

اإلعالم  
 والعالقات 

 % 60 شخص  10000 15000

 الكشك الدعوي 
يوم جمعة من بعد صالة المغرب لقاء ميداني في الكشك الدعوي بالصناعية يقام كل  

إلى آذان العشاء يصحبها مسابقة ترفيهية وجوائز تشجيعية للحضور وكلمة توعوية 
 من أحد دعاة المكتب.

المسلم +غير مسلم من  
 الجاليات 

 الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر
اإلعالم  
 والعالقات 

 % 60 شخص  10000 4000

 نطاقات دعوية 
مة في المحالت التجارية ومن ثم زيارتهم وتوزيع لالمسلمة وغير المسحصر الجاليات  

 الكتب الدعوية عليهم والتنسيق لزيارة الدعاة لهم ودعوة غير المسلمين لإلسالم.
المسلم +غير مسلم من  

 الجاليات 
  فبراير/مايو/
 أغسطس

 % 65 شخص  3000 3000 --  الجاليات قسم 

 إفطار صائم 
داخل  يقام  مشروع يهدف إلى إقامة مائدة تفطير للجالية المسلمة ودعوة غير المسلمات  

 مقر الجمعية
المسلمات وغير 

 المسلمات
مارس أبريل 
 يوليو اغسطس 

 النسائي قسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

 %80 مستفيدة   400 1050

 الجوالت الدعوية
العربية من المسلمات وغير المسلمات في زيارات شهرية دعوية للجالية الناطقة بغير  

 المشاغل والمستوصفات وغيرها
المسلمات وغير 

 المسلمات
 النسائي قسم  ديسمبرإلى  يناير 

اإلعالم  
 والعالقات 

 %75 مستفيدة  1000 2250

تصحيح املفاهيم  

املغلوطة عن  

 اإلسالم 

 الحمالت الدعوية

يستهدف الجاليات بالشركات يتم من خالله  برنامج )دعوي ترفيهي ثقافي( لقاءان كل شهر  
إلقاء كلمات دعوية وتوجيهية للجاليات المسلمة ودعوة غير المسلمين وترغيبهم في اإلسالم  
وتوضيح الصورة الحقيقية له، يصاحبها بعض المسابقات والتحديات الرياضية وتوزيع بعض  

 الجوائز على الحضور. 

المسلم +غير مسلم من  
 الجاليات 

 % 65 شخص  5000 10000 --  الجاليات قسم  لى ديسمبريناير إ

 للجاليات  وتوجيهيةعبارة عن دوري رياضي دعوي يتخلله كلمات دعوية  البرامج الرياضية
المسلم +غير مسلم من  

 الجاليات 
 الجاليات قسم  مارس / ابريل

اإلعالم  
 والعالقات 

 % 70 شخص  2000 12000

الدعوة في  
 المستشفيات

شهرية والمحاضرات   لقاءات  والكلمات  الدروس  وإقامة  المستشفيات  بزيارة  يهتم 
ودعوة غير  النافعة  الشرعية  بالعلوم  وتزويدهم  فيها  المسلمة  للجاليات  والمسابقات 
المسلمين من خالل الكلمات والكتيبات الدعوية ويكون هناك وجبة تقدم إما عن طريق 

 في البرنامج لمشاركين المستشفى أو عن طرق الجمعية لجميع ا

المسلم + غير مسلم من  
 الجاليات 

 % 65 شخص  1000 15000 القسم العربي  الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر

 برنامج ديني توعوي للتعريف باإلسالم بلغات مختلفة  إضاءة مصابيح
المسلمات وغير 

 المسلمات
 يناير مارس 

 ديسمبر
 النسائي

اإلعالم  
 والعالقات 

 %75 مستفيدة  400 5300

 )الهدف الثاني( 

رعاية املسلمين  

الجدد وتعليمهم  

 أصول الدين 

تعليم املسلمين  

واملسلمات  

الجدد أصول  

 الدين 

أكاديمية المسلم  
 الجديد 

 يناير إلى ديسمبر المسلمين الجدد تعليم المسلم الجديد وفق برنامج يومي مكون من ثالث مستويات عبر موقع تم برمجته 
الدعوة  

 االلكترونية
 %70 مسلم 1000 100000 **

منصات التعليم +  
 برنامج ما بعد التعليم 

 يقصد بها التعليم عبر مجموعات الواتس آب ومجموعات الفيس بوك   -منصات التعليم: 
 يقصد به برنامج تأهيل المعرفين باإلسالم -التعليم: برنامج ما بعد 

 يناير إلى ديسمبر المسلمين الجدد
الدعوة  

 االلكترونية
 %75 مسلم 10000 1300000 **

 ثبات 
برنامج يومي لتثبيت وتعليم المسلمين الجدد أمور دينهم وذلك بمنهج محدد ومراحل محددة  

 ويتم التواصل معهم وايصال المنهج التعليمي لهم واختبارهم عبر مواقع التواصل المختلفة. 
 % 75 شخص  300 2000 - الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر المسلم الجديد 

 الداعية الصوتي
جهاز يحتوي على ذاكرة تحتوي على دروس علمية ودعوية لخدمة المسلم وغير المسلم الذين  

 يوزع بشكل يومي  يصعب التواصل معهم لألستمرار في التعليم وتبصير أمر الدين.
المسلم +غير مسلم من  

 الجاليات 
 % 75 شخص  150 15900 - الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر

 هدية المسلم الجديد 
تأليف الجديد  تُهدى للمسلم  له، وتحتوي على سجادة للصالة    ا عبارة عن حقيبة  لقلبه وتثبيتاً 

الداعية الصوتي وكل ذلك   المناسبة، باالضافة الى جهاز  وبعض الكتب والمطويات والهدايا 
 . توزع يوميا وبلغته  

 % 75 شخص  200 17100 --  الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر المسلم الجديد 

برنامج المسلمة  
 الجديدة 

 الجالية المسلمة فردي لتأسيس حديثة اإلسالم وتعليمها أمور دينها خطوة بخطوة )أسبوعي( برنامج 
 مرتان كل شهر

   يناير إلى ديسمبر
 النسائي قسم 

اإلعالم  
 والعالقات 

 %75 مستفيدة  450 9500

 االشقاء العرب
والمسابقات الثقافية  الدورات التدريبة والكلمات الوعظية  شهرية تحتوي على    قاءاتل

 .والدروس في المساجد التي يكثر فيها الجالية إضافة لرحالت العمرة
 %75 مستفيد  10000 40000 قسم الجاليات  القسم العربي  يناير إلى ديسمبر الوافدين العرب 

 القسم العربي  يناير إلى ديسمبر بالمستشفى المنومون  زيارات أسبوعية للمنومين بالمستشفى وتقديم الهدايا لهم  زيارة المرضى 
اإلعالم  
 والعالقات 

 %75 زيارة  50 10000



 

 

 مؤشر األداء  املستهدف  التكلفة  القسم املساند املنفذ  تاريخ التنفيذ  الفئة املستهدفة نبذة عن البرنامج  البرنامج  الهدف التفصيلي  الهدف االستراتيجي 

 الهدف الثالث( ) 

املسلمين  تبصير 

بأمور دينهم وربطهم 

بمنهج السلف  

 الصالح 

تعليم عموم املسلمين  

واملسلمات والجاليات  

 املسلمة 

 الضيـــاء
برنامج شهري يهدف الى تعليم الجالية مختلف جوانب الشريعة اإلسالمية  

 .وفق منهج محدد

الجاليات من  
المسلمات وغير  

 المسلمات 

من يناير حتى  
 نهاية ديسمبر

 النسائي قسم 
 مكتبة الجمعية 

 واإلعالم
 %77 مستفيدة 1570 4500

 خير من حمر النعم
وخارج   داخل  لإلسالم  المسلمات  غير  ودعوة  للمسلمة  شهرية  دروس 

 . الجمعية

/الجالية  2/العرب  1
المسلمة وغير  

 المسلمة 

من يناير حتى  
 نهاية ديسمبر

 النسائي قسم 
اإلعالم والعالقات 

 العامة
 %75 مستفيدة 1000 2500

إقامة الدروس العلمية  

 واملحاضرات 

 يلقي الداعية سلسلة من الدروس العلمية لتبصرة الجاليات بأمور الدين  الدروس العلمية الميدانية
الجاليات بالصناعية  

 والشركات 
 كل يوم          

 طوال العام 
 % 80 شخص 10000 100000 - الجاليات قسم 

 في رحاب القران
قام بالمكتب والشركات من السبت الى االربعاء يهدف إلى تحلقات قرآنية 

ربط الجاليات بكتاب هللا عزوجل تالوة وفهماً وتدبراً آليات هللا ومن ثم  
 حفظها.

الجاليات  
بالصناعية 
 والشركات 

خمسة أيام         
باألسبوع طوال  

 العام 
 % 80 شخص  200 100000 - الجاليات قسم 

 خطب الجمعةترجمة 
الجوامع   في  للمصلين  الجمعة  بترجمة خطب  فيه  الداعية  يقوم  برنامج 
المعتمدة للترجمة سواًء )أثناء الخطبة أو بعد الصالة مباشرة( للجاليات  

    .المسلمة لكي تصل فائدة الخطبة بلغة الجاليات بكل يسر وسهولة

المسلمين من  
 الجاليات 

 كل يوم جمعة      
 طوال العام 

 % 85 شخص  2000 - - لجاليات اقسم 

 أمنية( –برنامج مجتمعي يعنى بالعديد من البرامج التوعوية )صحية  البرامج التوعوية المجتمعية 
المسلم +غير 

 مسلم من الجاليات 

يناير / ابريل /  
 أغسطس / ديسمبر 

 % 60 شخص  3000 3000 - الجاليات قسم 

 العامة ودروس علمية ودورات شرعية عامة ومتنوعة تخدم المجتمع محاضرات   المحاضرات والدروس والدورات

 يونيو  /يناير 
 ومن اغسطس 
 الى ديسمبر 

 النسائي قسم 
اإلعالم والعالقات 

 العامة
 %90 مستفيدة 21275 6000

 طموح
اهتمام   تناسب  عمل  وورش  ودروس  أنشطة  فيه  يقدم  األمهات  برنامج 

 والخريجات  والمتقاعدات

األمهات  
 والمتقاعدات 
 والخريجات 

 )الجامعة والثانوية( 

 مارس  يناير / 
 يونيو  مايو الى  

 سطس / ديسمبر اغ
 النسائي قسم 

اإلعالم والعالقات 
 العامة

 %65 مستفيدة  300 5000

 العلميةالدورات 
عل  تحتوي  شهري  علم    ىبرامج  طالب  لتأصيل  مكثفة  علمية  دروس 

 متخصصين 
 طالب العلم  

من يناير حتى  
 ديسمبر

 350000 القسم اإلعالم القسم العربي 
 عدد الحضور  

100.00 
من   75%

 الحضور  

 عامة الناس محاضرات شهرية دينية لرفع مستوى التدين لدى الناس  المحاضرات
حتى  من يناير 

 ديسمبر
 %80 مستفيد  1500 15000 القسم اإلعالم القسم العربي 

 عامة الناس سبوعية تشتمل على مواضيع متنوعة لتوعية المصلينأكلمات توجيهية  الكلم الطيب 
من يناير حتى  

 ديسمبر
 %80 مستفيد 20000 2000 القسم اإلعالم القسم العربي 

 السجن
أ الدروس  برنامج  على  يحتوي  ثقة  مركز  بنزالء  يعتني  سبوعي 

مهارات   صقل  وكذلك  والرياضية  الترفيهية  والبرامج  والمحاضرات 
 إضافة إلى المحاضرات الخاصة بالعنابر األخرى  النزالء.

 السجناء 
من يناير حتى  

 ديسمبر
 %75 مستفيد  6000 30000 قسم اإلعالم القسم العربي 

طباعة وتوزيع  

 املطبوعات واالهداءات 

 االستاندات الدعوية
عبارة عن حامالت للكتب وباركودات الكترونية تحتوي على العديد من الكتيبات  
تواجد   المحالت والمطاعم وأماكن  لغات توضع في  بعدة  المسلم  للمسلم وغير 

 اإلسالم وأحكامه وتعاليمه  مة لنشرلالمسالجاليات المسلمة وغير 

المسلم +غير 
 مسلم من الجاليات 

 كل يوم           
 طوال العام 

 %70 شخص  5000 1000 - الجاليات قسم 

 السيارة الدعوية

عبارة عن سيارة متنقلة ُمعدة بشاشات دعوية وصوتيات وكتيبات بعدة لغات  
تتواجد في أماكن التجمعات العامة كاألسواق والمجمعات التجارية وغيرها يتم  

المسلمة التي    غير  من خاللها توزيع الكتب المجانية للجاليات سواًء المسلمة أو 
 ال يتسنى لها زيارة الجمعية واستقبال أي استفسار من الزوار. 

المسلم +غير 
 مسلم من الجاليات 

 كل أسبوع        
 طوال العام 

 % 85 شخص  10000 3000 االعالم الجاليات قسم 

 هداية 

يهدف البرنامج إلى دعوة غير المسلمين إلي اإلسالم بمختلف لغاتهم عن طريق  
هاتفياً، االتصال  استقبال  أو  الميدانية  التواصل    الزيارات  مواقع  عبر  أو 

قبل   المنتقاة من  الكتب  بها مجموعة من  توزيع حقيبة دعوية  أو  االجتماعي. 
الدعاة للمسلم وغير المسلم، وكذلك استقبال طلبات المستفيدين من خالل مواقع  

( وترسل لهم  PDFاإللكترونية )التواصل االجتماعي وتزويدهم بالكتب الدعوية  

 عن طريق مواقع التواصل االجتماعي  

المسلم +غير 
 مسلم من الجاليات 

 كل يوم          
 طوال العام 

 % 70 شخص  500 2000 - الجاليات قسم 

 بيوت هللا
لقاءات ربع سنوية مع األئمة والمؤذنين لحثهم على تقديم برامج للمصلين في  

الدعوية   وبالتالي  الجوانب  الثقافية،  المسابقات  وتقديم  واالجتماعية،  والتقنية 
 الحصول على الدعم المادي من قبل الجمعية لتكاليف البرامج

أئمة والمساجد 
  والمؤذنين

–مارس  –يناير 
  –سبتمبر –يونيو 

 ديسمبر 
 %80 مستفيد 50 25000 قسم االعالم القسم العربي 



 

 

 املستهدف  التكلفة  القسم املساند املنفذ  تاريخ التنفيذ  الفئة املستهدفة نبذة عن البرنامج  البرنامج  التفصيلي الهدف  الهدف االستراتيجي 
مؤشر  

 األداء 

 الهدف الثالث( ) 

تبصير املسلمين  

بأمور دينهم وربطهم 

بمنهج السلف  

 الصالح 

 زيارة املشاعر املقدسة 

 رحلة العمرة 

شهرية األماكن  ن  رحلة  زيارات  من  المسلمة  الجاليات  تمكين  إلى  هدف 
وزيارة   الحرام  بالمسجد  والصالة  العمرة  أداء  خالل  من  وذلك  المقدسة 
النبوي الشريف والصالة فيه يتخللها كلمات دعوية ومسابقات   المسجد 

                                                                                                                           لتبصيرهم بأمور الدين وتعريف الجاليات بأنشطة الجمعية لاللتحاق بها.                 

طالب الجاليات  
وغيرهم ممن  
 يرغب بالعمرة 

 % 85 شخص  2000 184000 - الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر

 الحج
برنامج يستهدف الطالب المتميزين والمنتظمين بالدروس والحلقات خالل  

 عام كامل ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج 

الطالب المتميزين 
والمنتظمين من  

 الجاليات 
 % 85 شخص  200 1010000 - الجاليات قسم  يونيو 

 رحالت ترفيهية
برامج ترفيهية تنشيطية تحفيزية للجاليات لضمان استمرار الطالب في 

 يقام كل شهرالبرامج 
المسلم +غير 

 مسلم من الجاليات 
 % 60 شخص  2000 10000 - الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر

 العمرة
تسيير رحالت عمرة خالل العام برفقة نخبة من المشايخ يتخللها مجموعة  

 التربوية والتوعويةمن البرامج  
 عامة الناس

 –مارس  –يناير 
–يوليو –مايو 

 نوفمبر –سبتمبر 
 %80 مستفيد  400 63000 - القسم العربي 

 الحج
رحلة إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج تم تخصيصها للشباب، برفقة 

 نخبة من الدعاة التربويين، يتخلل الرحلة برامج نافعة ومفيدة 
 %90 مستفيد 50 300000 - القسم العربي  يوليو  –يونيو  الشباب 

 تخريج طلبة علم محققين 

 راسخ
المرحلة  يستهدف  العلمية  المتون  بحفظ  يختص  اسبوعي  برنامج 

 المتوسطة والثانوية والجامعية
 طالب العلم  

من يناير حتى  
 ديسمبر

 طالبا  60 25000 - القسم العربي 
اجتياز  

من   80%
 الطالب 

 برنامج توعوي في طراز إيماني بتطبيقات تربوية  طراز 
للفتيات الثانوية 

 والجامعية
 مارس /من يناير 
 نوفمبر أغسطس

 %65 مستفيدة 30 2500 اإلعالم والعالقات  النسائي قسم 

 سدرة المنتهى 
اللغة االنجليزية للدعوة إلى هللا  برنامج تطوعي يهدف لتأهيل خريجات 

 باإلسالم والمساهمة في أنشطة الجاليات المختلفةتعالى والتعريف 

خريجات اللغة 
 االنجليزية
 )سعوديات( 

 مايو  فبراير
 اكتوبر

 النسائي قسم 
اإلعالم والعالقات 

 العامة
 %80 متدربة 25 4000

تخريج الدعاة وفق  

 املنهج النبوي 

 %85 طالب  30 15000 - القسم العربي  يونيو  طلبة العلم  النبوي تأهيل مجموعة من الشباب ليكون دعاة وفق المنهج  دورة تأهيل الدعاة 

 قمم للطالب المتميزين 
برنامج يستهدف الطالب المتميزين من الجاليات وتأهليهم بدورات علمية  

 تأصيلية ليكونوا دعاة إلى دين هللا في بالدهم 
الطالب المتميزين 

 من الجاليات 
 كل يوم جمعة 

 طوال العام 
 % 65 شخص  40 5000 --  الجاليات قسم 

 تطوير الدعاة علميا 

ل الدعاة  برنامج أسبوعي  الشرعية  تطوير  العلمية  الدراسات  وفق أحدث  علمياً 
بالعلم والخير والصالح   لهم  المشهود  العلماء  المتخصصة من خالل استضافة 
لشرح المسائل العلمية، لكي يستزيد الداعية بالعلم الشرعي في مسيرته الدعوية  
 وتعليم الناس أمور دينهم وفق كتاب هللا وسنة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم. 

 % 80 شخص  12 15000 العربي الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر عاة المكتب د

توظيف التقنية في نشر  

 العلم النافع 

 الدعوة االلكترونية  
سبوعي من خالل مواقع التواصل االجتماعي تهدف إلى الدعوة أبرامج  

 إلى هللا بطرق ابتكارية جديدة 
 %75 ستفيد م 150000 45000 قسم االعالم   العربي قسم  يناير إلى ديسمبر عامة الناس

 الدروس اإللكترونية 
بدعوة الناس إلى العقيدة اإلسالمية الصحيحة وإحياء يوميا  يقوم الداعية

 السنة ونبذ البدع ونشرها عن طريق قنوات التواصل االجتماعي
 20000 --  الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر الجاليات المسلمة  

500.000 
 ألف شخص  

85 % 

 تطبيق تبصرة 
على   يحتوي  الناس  لجميع  الى هللا  الدعوة  عملية  يسهل  تطبيق دعوي 
العديد من المقاطع الدعوية والكتيبات المقروءة بعدة لغات والتي يسهل  

 يتم توزيعه يومياأرسالها من التطبيق لكل مستفيد من الجاليات 

المسلم +غير 
 مسلم من الجاليات 

 % 70 شخص  10000 15000 --  الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر

 على الطريق  

وإهدائ توزيعه  يتم  دعوي  ميموري  بالطرق  ل  هفالش  الحافالت  سائقي 
السريعة وداخل المدن الستغالل فترة السفر والعمل داخل السيارة يحتوي  

 على مواد دعوية لتبصير المسلم بأمور دينه ودعوة غير المسلم  

المسلم +غير 
 مسلم من الجاليات 

 كل أسبوع

 يناير إلى ديسمبر
 % 70 شخص  1000 2000 --  الجاليات قسم 

 والمونتاجالتصميم 

تستهدف  الدينية  المناسبات  في  أو  عامة  علمية  فيديو  مقاطع  تصميم 
 –  االجتماعي )فيسبوكالجاليات ويتم نشرها عن طريق قنوات التواصل  

وإظهار الصوت المسموع على شكل كلمات مكتوبة    اب..( واتس    –تويتر  
 إنتاجه.وعرضها بمؤثرات جميلة مناسبة للمقطع المراد 

المسلم +غير 
 مسلم من الجاليات 

 كل يوم

 يناير إلى ديسمبر  
 5000 --  الجاليات قسم 

500.000 
 ألف شخص 

85 % 



 املستهدف  التكلفة  القسم املساند املنفذ  تاريخ التنفيذ  الفئة املستهدفة البرنامج نبذة عن  البرنامج  الهدف التفصيلي  الهدف االستراتيجي 
مؤشر  

 األداء 

 )الهدف الرابع( 

نشر العلم النافع  

وتأهيل طلبة العلم  

وتحقيق االكتفاء 

 من الدعاة 

توظيف التقنية في نشر  

 العلم النافع 

 ترجمة المطويات 
يقوم الداعية فيه بترجمة المطويات العلمية والكتب  أسبوعي  هو برنامج  

 منها    لالستفادةالعلمية بلغة الجاليات ثم يتم نشرها 
المسلم +غير مسلم 

 من الجاليات 
 % 85 شخص  500.000 1000 --  الجاليات قسم  يناير إلى ديسمبر

 الرسائل الدعوية
المسلمات عن طريق الواتس منهج إلكتروني لحديثة اإلسالم ودعوة غير  

 رسالة شهريا  50اب 
الجاليات من المسلمات 

 وغير المسلمات
 0 - - النسائي القسم  يناير إلى ديسمبر

500 
 مستفيدة 

80% 

 كنز رمضان 
نفحات    مسارات: مساربرنامج عن طريق التقنية الحديثة يتكون من ثالث  

 فأعلى     15: اإلنجاز والهمه للفتيات من للصغار ومسار
 القسم النسائي  رمضان/ ابريل سنوات فما فوق 9من 

اإلعالم  
 والعالقات  

59000 
400 

 مستفيدة 
80% 

 طوال العام  المجتمع إشهار  برامج ومناشط الجمعية  حمالت إعالنية للبرامج
االعالم  
 والعالقات 

 %60 حمالت 6 60000 جميع األقسام

 المجتمع التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه وفئاته العمرية أركان تعريفية 
لدينية  االمناسبات 

 واالجتماعية
االعالم  
 والعالقات 

 %80 أركان 5 15000 جميع األقسام

 مارس/ ابريل المجتمع موجه للداعمين السابقين والداعمين المستهدفين مدته دقيقتانفليم  انتاج أفالم وثائقية  
االعالم  
 والعالقات 

 %70 أفالم 3 15000 األقسام الدعوية

استضافة شخصيات بارزة  
 ومؤثري السوشيال ميديا 

 يناير  المجتمع على مستوى المملكة  بهدف النهوض بالظهور اإلعالمي للجمعية
االعالم  
 والعالقات 

 %80 شخصية 30 10000 األٌسام الدعوية

تنشيط قنوات الجمعية في 
 منصات التواصل االجتماعي   

 يناير  المجتمع تركيز الظهور اإلعالمي للجمعية في إطارات محددة 
االعالم  
 والعالقات 

 %100 حسابات  5 10000 األٌسام الدعوية

 )الهدف الخامس( 

رعاية الشباب  

وحمايتهم من  

التطرف والفكر  

 الضال 

مساعدة الشباب على 

استثمار أوقاتهم بما  

 ينفعهم 

 النوادي الطالبية 
برنامج صيفي للمراحل الثالث داخل المدارس ألجل استثمار فراغ الطالب 

 وتلبية احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة 
 %80 فيد مست 1000 30000 قسم اإلعالم القسم العربي  يوليو  –يونيو  الشباب 

 لقاءات تربوية 
توعوية   برامج  تقديم  على  لحثهم  تربويين  معلمين  مع  سنوية  ربع  لقاءات 
للطالب، وتقديم المسابقات الثقافية، وبالتالي الحصول على الدعم المادي من  

 قبل الجمعية لتكاليف البرامج
 معلمون

من يناير حتى  
 ديسمبر

 %75 لقاءات  4 10000 قسم اإلعالم القسم العربي 

 المصلى المتنقل 
سيارة مجهزة بكافة التجهيزات إلقامة شعيرة الصالة    -برنامج اسبوعي  

 في التجمعات التي ال توجد فيها مصليات 
 %75 ستفيد  40000 25000 قسم اإلعالم القسم العربي  يناير حتى ديسمبر  عامة الناس

 ينابيع الخير 
المدارس    معرض في  أركان تفاعلي  العامة وهو عبارة عن  والملتقيات 

 دعوية تثقيفية لزيادة الوعي الثقافي والعلمي لدى رواد المعرض 
 %75 ستفيد 10000 30000 قسم اإلعالم القسم العربي  يوليو  –فبراير  عامة الناس

 مناهل
ورش عمل متنوعة تهدف لتطوير المستفيدات وتنمية القيم والفائدة لدى  

 الجميع

 /المرحلة الثانوية 1
 /المرحلة الجامعية 2
/منسوبات الجمعية  3

 والمتعاونات 

 إلى مارس  يناير 
 الى يونيو  مايو 
 الى ديسمبر   سبتمبر

 النسائي القسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

 %75 مستفيدة  2500 8900

 غراس الرياحين 
المرحلة  يستهدف  عمل  وورش  وأنشطة  دروس  على  يحتوي  برنامج 

 االبتدائية لغرس قيم تربوية وتعليمية لدى الفتاة 
 المرحلة االبتدائية 

 إلى مارس  يناير 
الى   أغسطس 
 اكتوبر 

 النسائي القسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

 %78 مستفيدة 250 15000

 نادي ودق 
يستهدف  عمل  وورش  وأنشطة  دروس  على  يحتوي  اجتماعي  نادي 

بتطوير الفتيات وتوعيتهم لتكون معتزة المرحلة المتوسطة والثانوية يهتم  
 بدينها مقدرة لشخصيتها وهويتها االسالمية 

المرحلة المتوسطة  
 والثانوية 

 إلى مارس  يناير 
الى   أغسطس 
 اكتوبر 

 النسائي القسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

 %75 مستفيدة 200 24500

 سفيرة 
كقدوات   الفتيات  من  الجيدة  النماذج  إلبراز  يهدف  من  برنامج  ألقرانهن 

 خالل برامج تنافسية تظهر من خاللها المشتركة قدراتها ونقاط القوة لديها 
 المرحلة الجامعية

 يوليو 
 أغسطس

 النسائي القسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

 %80 مستفيدة 70 6000

 مخيم الربيع الدعوي 
دعوة الناس إلى دين هللا من خالل فعاليات إلى  برنامج اسبوعي يهدف  

الجاليات  مخيم   متكامل األنشطة موجه لجميع شرائح المجتمع بما فيهم 
 إضافة إلى الخدمات األخرى المقدمة للمتنزهين

 عامة الناس
من يناير حتى  

 ديسمبر
 %80 مستفيد  10000 30000 قسم اإلعالم القسم العربي 

 دورة الرياحين 
االبتدائية   للمرحلة  يقدم  وترفيهي  تعليمي  أوقات برنامج  الستغالل 

 االختبارات النهائية 
 المرحلة االبتدائية 

 مارس
 يونيو 

 النسائي القسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

11500 
180 

 مستفيدة 
80% 

 ديسمبر يناير / من  المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية والجماعية   رواسي

  /2/ مادة علمية  1

 دورة تأهيل المشرفات   

 / إعالن  4/ خادمات 3
 القسم النسائي 

اإلعالم  
 والعالقات 

107500 
120 

 مستفيدة 
70% 

تربية الشباب على  

منهج السلف الصالح  

 )الوسطية( 

 وترفيهي يقدم لجميع الفئات  برنامج صيفي تربوي تعليمي ارتقاء الصيفي 
جميع أفراد األسرة مع  

 الخادمة
 مايو
 يونيو 

 النسائي القسم 
اإلعالم  
 والعالقات 

25000 
350 

 مستفيدة 
70% 

 الشباب  لقاء شبابي اسبوعي يتخلله دوري رياضي وبرامج تثقيفية توعوية الملتقى األسبوعي
من يناير حتى  

 ديسمبر
 %70 مستفيد  7500 30000 قسم االعالم القسم العربي 

 الملتقى األسبوعي
يقدم   وتوعوي  إبداعية  برنامج دعوي  متنوعة وطرق  بأساليب  لألسرة 

 يقام مرتين في األسبوع
جميع أفراد األسرة مع  

 الخادمة
من إلى  فبراير  

 نهاية ديسمبر
 النسائي القسم 

اإلعالم  
 والعالقات 

ً  مستفيدة 250 59000  %75 يوميا



 

 

 

 املستهدف  التكلفة  القسم املساند املنفذ  تاريخ التنفيذ  املستهدفةالفئة   نبذة عن البرنامج  البرنامج  الهدف التفصيلي  الهدف االستراتيجي 
مؤشر  

 األداء 

 الهدف السادس( )

تطوير بيئة العمل  

وتنمية الكوادر  

وتوظيف التقنيات  

الحديثة في تحقيق  

 أهداف الجمعية 

 تدريب منسوبي الجمعية 

االجتماعات الدورية لتطوير العمل  

 وتبادل األفكار 

 مهاريا تطوير الدعاة 

تلبية نبر بهدف  الدعاة.  مهارات  لتطوير  تدريبي  امج 
احتياجاتهم التدريبية، ورفع كفاءتهم اإلنتاجية، وتزويدهم 
بالمعارف والمهارات واالتجاهات السلوكية اإليجابية التي  

 تؤدي إلى تطوير العمل الدعوي.

 دعاة المكتب 
فبراير / أبريل 

 يونيو/أغسطس/
 أكتوبر /ديسمبر

 % 65 شخص  12 1500 الموارد البشرية الجاليات قسم 

 التطوير المهني 
في   والعامالت  العاملين  أداء  لتطوير  تدريبية  دورات 

 الجمعية
 موظفي الجمعية

مارس/ 
مايو/أغسطس/ 

 نوفمبر 

الموارد 
 البشرية

 %80 دورات 5 10000 أقسام الجمعية

اللقاءات المفتوحة والمعايدات  
الجمعية )مجلس لمنسوبي 

 اإلدارة والعاملين( 
 مايو العاملين في الجمعية تعزيز التواصل بين منسوبي الجمعية 

االعالم  
 والعالقات 

 %100 5 3000 المشتريات

 )الهدف السابع(

تنمية املوارد  

وتحقيق االستدامة  

 املالية 

زيادة إيرادات الجمعية من األعيان 

 املؤجرة
 المؤجرة تسويق األعيان غير 

عنها   اإلعالن  ثم  ومن  المؤجرة  غير  األعيان  حصر 
 للمستثمرين وتسويقها 

 قسم األمالك  يناير  ونالمستثمر
االعالم  
 والعالقات 

 %50 عين 32 1600

 وقفي  تحقيق االستدامة املالية للجمعية
بناء وقفين جديدين يسهمان في تحقيق االستدامة المالية  

 للجمعية
 ونالمستثمر

يناير من 
 ديسمبر\

 لجنة االستثمار
االعالم  
 والعالقات 

2000 2 100% 

تنمية إيرادات األوقاف الخاصة 

 بالجمعية
 تنميه الموارد والعالقات العامة

المالية   الموارد  وزيادة  البرامج  تنمية  في  المساعدة 
 للجمعية

 الداعمات
من يناير متى 
 نهاية ديسمبر

 %60 داعمة  3000 10000 المالية النسائي القسم 

 الحفل الختامي االستقطاب املستمر للتبرعات 
الداعمين   على  القسم  برامج  وعرض  فقرات  تقديم 

 والمستفيدين وتكريم المستفيدين 

 الداعمات
مستفيدات برامج  

 الجمعية
 %50 500 5000 قسم االعالم النسائي القسم  ديسمبر

 
 معرض السبل

عمل   ورش  على  يحتوي  وندوات  برنامج  ومسابقات 
األشهر  حسب  شهر  كل  مرتين  يقام  تطوعية  وبرامج 

 المحددة 

طالبات المدارس 
 واالمهات والمعلمات 

 يناير فبراير 
 سبتمبر ؟مايو 

 ديسمبر
 %70 مستفيدة 3000 6500 قسم االعالم النسائي القسم 

 اجتماع العضوية الشرفية
الجمعية لإلقبال تعريف الداعمات ببرامج وأنشطة  اجتماع ل

 على الدعم بشكل أفضل 
 الداعمات

   فبراير
 اكتوبر

 %75 داعمه 20 1500 - النسائي القسم 

 )الهدف الثامن( 

تنمية الشراكات  

الفعالة مع األفراد  

 واملنظمات

تفعيل التطوع الفردي والجمعي في 

 برامج الجمعية 
 سفيرات هاد 

شهرية   بزيارات  يقوم  تطوعي  عمل  للمدارس  فريق 
الدعوة   لتقديم  النسائية  والمجتمعات  العامة  واألماكن 

 والتعريف ببرامج الجمعية 

المرحلة المتوسطة  
والثانوية ومنسوبات  

 المدارس

من يناير وإلى  
 نهاية ديسمبر

 %70 مستفيدة 800 3000 المتطوعات  النسائي القسم 

تبادل الزيارات والخبرات مع الجهات  

 األخرى 

 تواصل

الدعوة   جمعيات  لزيارة  برحالت  بالقيام  يهتم  برنامج 
والمعارف  الخبرات  لتبادل  بالمملكة  الدعوية  واإلرشاد 
والطرق الدعوية الجديدة في ميدان الدعوة إلى هللا والقيام 
برحالت داخلية لتنشيط الموظفين وزيادة األلفة والمحبة 

                                                                                                                                                                                                                                            فيما بينهم.                                       

 موظفي المكتب
  بريل/فبراير/ا

 مايو
 يوليو/ أكتوبر 

 % 75 شخص  12 10000 - الجاليات قسم 

لقاء جمعيات الدعوة النسائي 
 بالقصيم 

في  النسائية  األقسام  بين  تشاوري  تنسيقي  اجتماع 
 الجمعيات الخيرية والدعوية بالقصيم

 منسوبات الجمعيات
 بالقصيم 

 فبراير 
 سبتمبر

 النسائي القسم 
اإلعالم  

 والعالقات  
 %75 مستفيدة 40 1000

 اير  5645100 المجموع الكلي للتكلفة


