


 

 م 0202خالل عام  الدعوةلقسم  التنفيذيةالخطة 

المحاضرات 
 الداخلية

محاضرة للدعاة  20إقامة 
 لمحافظةوطلبة العلم من داخل ا

 
 كافة شرائح المجتمع

 موافقة الملقي -2
الفسح من فرع الوزارة  -0

 بالمنطقة
 تصميم و طباعة االعالنات -3

 الدعوة قسم  محاضرة شهريا
 قسم المالية

 والعالقات العامة

من % 02تنفيذ : المؤشر 
 المحاضرات

 التقرير الشهري: طرق التأكد 
 ريال 0022

 كلمات القرى
في كل مسجد من إقامة كلمة  -2

 .مساجد القرى شهريا
 جماعة المسجد

 موافقة الملقي -2
الفسح من فرع الوزارة  -0

 بالمنطقة
 تصميم و طباعة االعالنات -3

شهريا في كل 
مسجد من مساجد 

 القرى
 الدعوة قسم 

 قسم المالية
 وقسم العالقات العامة

 ومندوب المكتب في القرية

 الكلمات من % 02تنفيذ : المؤشر 
 التقرير الشهري: رق التأكد ط

 ريال 2022

برنامج قارئ 
 العلمي

برنامج لقراءة شروحات إقامة 
 ثم عمل مسابقة على كل كتاب

 
 طالب العلم والُقراء

 موافقة الملقي -2
الفسح من فرع الوزارة  -0

 بالمنطقة
 تصميم و طباعة االعالنات -3

جامع شهريا في 
بالل بن رباح 

بالقادسية بإشراف 
خ بدر نايف الشي

 الجنيدي

 الدعوة قسم 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة
 

 من البرنامج% 02تنفيذ : المؤشر 
 التقرير الشهري: طرق التأكد 

 ريال 02222

مشكاة النبوة في 
حفظ السنة 

النبوية
طالب وطالبة في  21مشاركة 

كل فرع من الفروع الثالثة

طالب العلم وفئة 
الشباب عموما في 
المحافظة والقرى 

التابعة لها

 توفر محفظين  -2
الفسح من فرع الوزارة   -0

 بالمنطقة
الدعم المادي للدورة          -3
تعيين مشرف عام على  -0

 الدورة
 تصميم و طباعة االعالنات -1

 شهر رجب
 

 الدعوة قسم 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة

 حضور الفئة المستهدفة: المؤشر 
 من المشاركين% 02تخريج 

 
نتائج االختبار نهاية : طرق التأكد 

الدورة

ريال

الدروس 
األسبوعية

إقامة دروس علمية  -2
 .أسبوعيا بأيام وأوقات متفاوتة 

 

طالب العلم الشرعي 
والمهتمين به من 
الرجال والنساء في 
المحافظة والقرى 

 .التابعة لها 

 موافقة الملقي -2
لوزارة الفسح من فرع ا -0

بالمنطقة
تصميم و طباعة االعالنات -3

كل فصل بداية 
 دراسي 

 الدعوة قسم 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة

حضور المستفيدين من : المؤشر 
 الدروس ومواظبة الملقين

 الزيارات الميدانية: طرق التأكد 
 ريال 0022

الكلمات الشهرية
و  جوامعإقامة كلمة في  -2

 . مساجد المحافظة كل شهر
 .جماعة المسجد 

 موافقة الملقي -2
الفسح من فرع الوزارة  -0

بالمنطقة
تصميم و طباعة االعالنات -3

 الدعوة قسم 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة
 من الكلمات% 02تنفيذ : المؤشر 

 التقرير الشهري: طرق التأكد 
 ريال 2022

المحاضرات 
الخارجية

محاضرة للعلماء  0إقامة 
 والدعاة من خارج المحافظة

 

 كافة شرائح المجتمع 
 

 موافقة الملقي -2
الفسح من فرع الوزارة  -0

 بالمنطقة
 تصميم و طباعة االعالنات -3

 الدعوة قسم 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة

من % 01تنفيذ : المؤشر 
 المحاضرات

 قرير الشهريالت: طرق التأكد 
 ريال 02222



 3كل علمية  إقامة دورات-2 الدورات العلمية
 .أشهر

 3يوم علمي مكثف كل إقامة  -0
. أشهر

طالب العلم 
 والمهتمين بالعلم

عموما في المحافظة 
والقرى التابعة لها

 موافقة الملقي -2
الفسح من فرع الوزارة   -0

 بالمنطقة
 للدورة   الدعم المادي -3
        تصميم و طباعة االعالنات -3

 كل فصل/ 2

 
 كل شهرين/ 0

 الدعوة قسم 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة
 من الدورات% 01تنفيذ : المؤشر 

التقرير الشهري: طرق التأكد 
 ريال 02222

لقاءات خاصة 
 مع طالب العلم

إقامة لقاء فصلي خاص بطالب 
فظة العلم والدعاة في المحا

 للتواصل وطرح اآلراء النافعة
 طالب العلم والدعاة

 موافقة المدعوِّين-2
 الدعم المادي للقاء-0

 الدعوة قسم  بداية كل فصل 
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة
 تنفيذ اللقاءات: المؤشر 
 التقرير الشهري: طرق التأكد 

 ريال 0222

 رحالت عمرة للشباب 0تسيير  رحلة عمرة
 20شباب من فئة ال

 سنة 00سنة إلى 
 ولي أمر الشابموافقة  -2

 تجهيز باص المكتب -0
 الدعوة قسم  شهر رمضان 

 قسم المالية
 إدارة المتطوعين

من % 02موافقة : المؤشر 
 المستهدفين بالعمرة

 تسيير الرحلة: طرق التأكد 
 ريال 32222

مسابقة المقاطع 
  الرمضانية

لمقاطع قصيرة إقامة مسابقات 
 قيها المشايخ في المحافظةيل

سكان المحافظة و 
المتابعين لحسابات 

 التواصل

 تحديد المواضيع -2
الفسح من فرع  -0

 الوزارة
تصوير المقاطع  -3

 والمونتاج

 الدعوة قسم  شهر رمضان
 قسم المالية

 وقسم العالقات العامة
 نشر المقاطع: المؤشر 

 انطباعات المستفيدين: طرق التأكد 
ريال

 

 (ريال  230012)    الدعوةيزانية قسم مجموع م



 

  م 2021الخطة التنفيذية لقسم  وسائل الدعوة خالل عام 

 

 
 اسم المشروع

 
 الهدف التفصيلي

 
الفئة 

 المستهدفة

 
 المتطلبات

وقت 
 التنفيذ

 مسؤول التنفيذ
 

 مؤشرات تحقيق الهدف وطرق التأكد

 
التكلفة 
 المالية

 
 مساند رئيسي مالحظات

 
 

 هدية المسافر
 
 

 

الدعوه إلى اهلل 
بالحكمه والموعظه 
 الحسنه وإزالة البدع

المسافرون 
على الطريق 

 الدولي

+ حقيبة المسافر 
 مكأفاة التوزيع

شهر 
 شوال 

 جمعية
 ةالدعو

مركز 
 الجميماء

 استبانه+ توزيع الهديه على المسافرين 
0000 

 ريال

 
      

 أقبل رمضان
 

 

نشر األحاديث 
 الصحيحة

جماعة 
 المسجد

مطوية +تصاميم
 مقاطع+وأذكار

شهر 
 رمضان

 جمعية
 ةالدعو

إدارة 
 المساجد

 استبانه+ على المساجد  المحتوىتوزيع 
0000 

 ريال

  
        مسابقه في موقع 

 المكتب
 (الرمضانية المسابقة)
 

نشر الوعي في 
 المجتمع

جميع 
المشاركين من 

 دول العالم

تجهيز أسئله 
 الجوائز+ للمسابقه 

شهر 
 رمضان

 جمعية
 ةالدعو

الصحف 
 اإللكترونيه

+ مشاركة المتسابقين وتوزيع الجوائز 
 استبانه

21000 
 ريال

 
 كتبمال مشروع عيدية

 
 

تفعيل دور المكتب  
في إفراح أطفال 

 المحافظه

جميع أطفال 
المحافظه أبناء 

 بنات –

لوحه + هديه 
 إعالنيه

عيد 
+ الفطر 
عيد 

 األضحى

 جمعية
 ةالدعو

إدارة 
 المساجد

+ على أطفال المحافظه  توزيع الهديه
 استبانه

10000 
 ريال

 الركن الدعوي
 

 (مكتبة المسجد ) 

 

تفعيل دور المكتب 
نشر ثقافة في 

القراءة وطلب العلم 
 .النافع 

جماعة 
 المسجد

 كتب+ رفوف 
 ومجلدات

شهر 
ربيع 
 ثاني

 جمعية
 ةالدعو

إدارة 
 المساجد

ع الكتب توزيع الرفوف على المساجد ووض
 استبانه+ باستمرار 

0000 
 ريال

المقاطع والتصاميم 

 الدعوية

نشر مقاطع و 

تصاميم بشكل شبه 

يومي في وسائل 

سكان 

المحافظة و 

المتابعين 

اختيار المقاطع .1

 والتصاميم المناسبة

شبه 

 يومي

 جمعية

 ةالدعو
___ 

 متابعة النشر 

 رصد انطباعات المستفيدين استبانة
___ 

 



لحسابات  التواصل

 الجمعية

 التصميم والمونتاج.2

 

  م 2021الخطة التنفيذية لقسم  وسائل الدعوة خالل عام 

 
 اسم المشروع

 
 الهدف التفصيلي

 
الفئة 

 المستهدفة

 
 المتطلبات

وقت 
 التنفيذ

 مسؤول التنفيذ
 

 مؤشرات تحقيق الهدف وطرق التأكد

 
التكلفة 
 المالية

 
 مساند رئيسي مالحظات

 
هدية مشروع 

 المريض
 

توعية المرضى في 
 األمور المهمة

مستشفى 
 رفحاء
 

 هدية

ذو شهر 
 القعده

 
مكتب 
 الدعوه

 
إدارة 

 لمستشفىا
 استبانه+ توزيع البنرات في الجوامع 

0000 
 ريال

 
 شاشات دعوية

 

 المصلينتوعية 
 و نشر اإلعالنات 

 
 المساجد

 

شراء شاشات عدد 
00 

 شهر
 محرم

 مكتب
 الدعوه

 00000 شاشات المساجد األوقاف

 األسرة هدية

تجهيز حقيبة تهدف 
إلى توعية المجتمع 
ومعالجة السلوكيات 

 الخاطئة

أهل المحافظه 
والقرى 
 المجاوره

 
 

تجهيز هدية فاخرة 
 لألسرة
 

شهر 
 صفر

مكتب 
 الدعوه

 المطابع
+  توزيع الحقيبة في الوقت المناسب

 استبانه
20000 

 ريال

 
شراء وانتاج 

 دعويهاسطونات 
 

 

إستخدامها في وسائل 
 الدعوه

جميع زوار 
 المكتب

 طباعه+ التصميم 
شهر ربيع 

 األول
مكتب 
 الدعوه

المؤسسات 
 الصوتيه

               على الزوار  األسطواناتيتم توزيع 
 استبانه+ 

0000 
 ريال

 
 الجامعيطالب هدية ال

 
 

 

حاجة الفئه الجامعيه 
 للتوعيه والتوجيه

 هديه طالب الجامعه
شهر ربيع 

 األول
مكتب 
 الدعوه

التعليم 
العالي 
 الجامعه

     توزيع الهديه في الجامعه على الطالب 
 استبانه+ 

0000 
 ريال

 ريــال 110000 مجموع ميزانية مشاريع قسم وسائل الدعوة

 



 م 0202لقسم اجلاليات خالل عام  التنفيديةاخلطة 

 

وقت التنفيذاملتطلباتالفئة املستهدفةاهلدف التفصيلياسم املشروع
مسئول التنفيذ

التكلفة
      مؤشرات حتقيق اهلدف

و طرق التأكد مساندرئيسي
 

 

الدروس 

االسبوعية

إقامة دروس 

أسبوعية يف 

التفسري و احلديث 

ي والعقيدة النبو

والفقه والسرية 

النبوية

 

 

اجلاليات 

املسلمة

 إعالن الدروس. 1

 حتديد الدعاة. 2

 توفري امليزانية. 3

اجلوائز واهلدايا. 4

وجبات العشاء. 5

 

نهاية كل 

أسبوع طوال 

السنة

 

 

رئيس قسم

 

 

الدعاة

 

 

___

 

 االنضباط يف احلضور. 1

 تفاعل املستفيدين. 2

تقرير شهري. 3

ضرات احملا

الشهرية

حماضرة  12إقامة 

للدعاة واملرتمجني 

من املكاتب 

التعاونية األخرى 

.من أحناء اململكة

اجلاليات 

املسلمة وغري 

املسلمة من 

الرجال والنساء

 حتديد الدعاة. 1

 .التنسيق مع الدعاة. 2

 إعالن عن احملاضرات. 3

 توفري امليزانية. 4

اجلوائز واهلدايا. 5

 وجبات العشاء. 6

 تذاكر السفر. 7

ضيافة الدعاة. 8

 

مرة كل شهر

 

رئيس قسم

 

الدعاة

ريال 747

 

من %  87تنفيذ .1

 احملاضرات

التقرير الشهري.2

 

الدورة 

العلمية 

الشرعية

إقامة دورة واحدة 

بعدة لغات يف ثالثة 

شهور و تكون 

الدورة يف التفسري 

احلديث والفقه 

.والسرية 

 

 

اجلاليات 

املسلمة

 .املواد العلمية حتديد .1

 إعالن عن الدورة.2

.جتهيز منهج الدورة. 3

اجلوائز واهلدايا.4

 

مجادى األوىل 

مجادى الثانية 

رجب

رئيس قسم

 الدعاة

املتعاونون

 

 

ريال 1688

من % 77ختريج 

 .املشاركني

 كشف احلضور

 رشهادات احلضو

التقرير اخلتامي

 

توزيع املواد 

العملية

توزيع األشرطة و 

املواعظ  هاتسي دي

  الدروس العلمية و

تشغيل املصلى املتنقل 

 

اجلاليات 

املسلمة وغري 

املسلمة

 

 حتديد مواد علمية1. 

 .توفري امليزانية . 2

 شراء األشرطة. 3

وسيديهات

 

 

طوال السنة
 

رئيس قسم

 

مسئول وسائل 

الدعوة

___

 

 

التقرير الشهري

 

حفل املعايدة  

إقامة احلفل أول 

د و يشمل أيام العي

اجلاليات 

املسلمة وغري 

 موافقة الكفالء.1

توفري املواد الالزمة . 2

رئيس قسمأول أيام العيد

 

 الدعاة.1

 

ريال 2777

 



جمموعة من 

الربامج الدعوية و 

.الثقافية

 للمشروعاملسلمة 

 جوائز. 3

وجبة العشاء. 4

التقرير اخلتامياملتعاونون.2

 

 

حلقات تعليم 

القرآن الكريم

قامة فصول إ

دراسية مستقلة 

للبنني والبنات 

لتعليم القرآن 

الكريم و توظيف 

املعلم واملعلمة

 

 

أبناء اجلاليات 

املسلمة

 

 

 جتهيز املكان.1

 توفري املعلمني. 2

 جوائز وهدايا. 3

 

 

طوال السنة

 

 

رئيس قسم

 

 

املعلم واملعلمة

___

 كشف احلضور.1

 استمارات املتابعه.2

التقرير الشهري.3

 

 

هدية مسلم 

جديد

توصيل املواد 

العلمية للمسلمني 

اجلدد لتصل رسالة 

اإلسالم على أكمل 

.وجه 

اجلاليات 

املسلمة 

اجلديدة من 

الرجال والنساء

          توفري املواد العلمية 

واحلاجات الشخصية

طوال السنة

 

 

رئيس قسم

 

الدعاة
___

 

 ملفات املسلمني اجلدد. 1

 كشف استالم اهلدية.2

التقرير الشهري. 3

 

 

جوالت 

 دعوية

برنامج يوم مفتوح 

ودعوة ملقر 

الشركات يف 

 احملافظة

اجلاليات 

املسلمة والغري 

 مسلمة

 

موافقة الشركة

اختيار اليوم املناسب

جتهيز املكان

 جوائز وهدايا

كل شهر 

 شركة

 

 

 رئيس قسم

 ___ الدعاة

تفاعل املستفيدين      

 الشهري التقرير

 

 

دوري 

 الرياضي

كتيدوري للكر -1

دوري للسلة  -2

 للفلبني

اجلاليات 

املسلمة والغري 

 مسلمة

موافقة الشركة

اختيار اليوم املناسب

جتهيز املكان

 جوائز وهدايا

 ربيع األول

 ربيع الثاني

 

 

 

 رئيس قسم

 ريال 1333 الدعاة

  تفاعل املستفيدين

التقرير عن املشروع

 

برنامج 

تصحيح 

 وةالتال

 

 

تصحيح أخطاء  يف  

 قراءة القرآن 

 

 

 

اجلاليات 

 املسلمة

 

 

 

 

حتديد املكان.1

 إعالن الربنامج.2

 حتديد الدعاة.3

 

 

 طوال السنة

 

 

 

 رئيس قسم

 

 

 

 الدعاة

 

 

___ 

 

 

 

 تقرير الربنامج

 

 



 

الطاولة 

 الدعوية

 

 

توزيع املواد العلمية 

 (املسموعة ، املقروءة)

 

 كفال

 اجلاليات املسلمة  

 و الغري املسلمة 

 

حتديد املسجد..1

 توصيل السيارة .2

 حتديد الدعاة.3

اجلمعة  توزيع بعد. 4

 مباشرة

 

 طوال السنة

 

 رئيس قسم 

 

 

 

 الدعاة

 

 ريال 273

 

التقرير 

 الشهري

 

رحالت 

 العمرة

تسهيل العبادة 

 للجاليات

اجلاليات 

 املسلمة

 إعالن الوقت احملدد.1

 مجع موافقة الكفالء.2

 جتهيز الباص. 3

 حتديد الداعية. 4

 التقرير الشهري      ريال 41577 الدعاة رئيس قسم شهريا

كسوة و 

 دعوة

توزيع كسوة 

الشتاء للعاملني يف 

 الرب

اجلاليات 

املسلمة و الغري 

 املسلمة

 راء كسوةش.1

 حتديد وقت التوزيع.2

 اختيار الدعاة. 3

إكمال التوزيع يف .4

 الوقت احملدد

 ريال 27575 الدعاة رئيس قسم اءفصل الشت

تقرير على نهاية 

 املشروع

 ريال       75175      إمجالي التكلفة 
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