الطبعة الثانية

2

مقدمة
وبعد .
الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل
	�إن الم�شاريع التي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية
الجاليات في محافظة رفحاء  ،ما هي �إال مزيج لجهود مثمرة  ،قام بها الدعاة
والمح�سنون مع الإخوة العاملين في المكتب التعاوني  ،هذا التعاون الذي �أثمر ـ
بعد توفيق اهلل ـ م�شاريع متنوعة �شمل نفعها جميع �شرائح المجتمع  ،لتقدم لهم
التوجيه والدعوة والإر�شاد بما ينا�سب حالهم واحتياجهم .
وقد حر�ص المكتب التعاوني للدعوة والإر���ش��اد في محافظة رفحاء
�أن يكون تخطيط وتنفيذ هذه الم�شاريع على �أ�س�س �إدارية ور�ؤية �شاملة لما
يحتاجه المجتمع وما يتنا�سب مع �إمكانات المكتب المالية والإدارية .
وفي الختام ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بال�شكر الجزيل لكل من تعاون معنا في
تخطيط هذه الم�شاريع وتنفيذها ودعمها من الدعاة وطالب العلم والمح�سنين
ونخ�ص بالذكر الم�ؤ�س�سات الخيرية المانحة التي قدمت لنا التوجيه والتطوير
قبل الدعم والتمويل .
�سائلين المولى �أن يجزي الجميع خير الجزاء و�أن يجعل �أعمالهم في موازين
ح�سناتهم .
مجل�س �إدارة
المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد
وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء
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4

أوال ً

قسم
المحاضرات
والدعوة
العامة
5

ا�سم امل�شروع

الدورات الأولية يف القرى
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 انت�شار الجهل في القرى والهجر .
 قلة طالب العلم فيها.
 بعدها عن م�صادر العلم واملعرفة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 هم �سكان القرى والهجر التابعة لمحافظة رفحاء  ،رجا ًال ون�سا ًء  ،وخ�صو�ص ًا غير المتعلمين منهم .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام � :إزالة اجلهل عن البوادي والهجر فيما ال ي�سع امل�سلم جهله من العلم ال�شرعي يف العقيدة والأحكام .
ب .األهداف التفصيلية � :إقامة �ست دورات �أولية يف �ست قري من قرى املحافظة .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة �ست دورات
في �ست قرى وهجر

ح�ضور الفئة الم�ستهدفة
من الرجال والن�ساء .

زيارة الم�شرف .
التقرير الموثق .
ك�شف الح�ضور .
تقرير المندوب .

خامس ًا  :خطة العمل
تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

م

الن�شاطات

1

الإعالن عن الدورات

8/1

2

بداية الدورات

8/10

 3اختتام الدورات وتوزيع الجوائز

4
6

التقرير

8/10

8/3

املخرجات
�إ�شعار ال�شريحة الم�ستهدفة
عن بداية الدورات
ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة من
الدورة وتحقيق �أهدافها

8/20

توزيع الجوائز على المواظبين

8/25

معرفة ايجابيات و�سلبيات الدورة
ودرا�سة المقترحات المقدمة

املدخالت (املنفذ)
 .1ق�سم العالقات العامة والإعالم .
 .2مندوب المكتب في القرية
ال�شيخ الملقي .
مندوب المكتب في القرية .
رئي�س الأق�سام
 .1مندوب المكتب في القرية
 .1ال�شيخ الملقي .
 .2مندوب المكتب في القرية
 .3رئي�س الأق�سام .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عدم ح�ضور امللقي .
 موافقة الدورة ملنا�سبة اجتماعية يف القرية .
 ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 رئي�س الأق�سام يف املكتب .
 ق�سم املحا�ضرات والدعوة العامة .
 مندوب المكتب في القرية .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 الف�سح من فرع الوزارة لإقامة الدورات .
 موافقة امللقني .
 الدعم المادي .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
المتابعة :
 ك�شوفات احل�ضور .

التقويم .

 مواظبة الملقين .

 متابعة من مندوب القرية  ،وق�سم المحا�ضرات والدعوة العامة في المكتب .
 تقويم الت�أثر على الم�شاركين بعد نهاية الم�شروع  ،عن طريق ا�ستبيانات �شفهية من الح�ضور .
 كتابة التقارير .
 .2تقرير موثق وم�صور بكاميرات ت�صوير وكاميرات فيديو .
 .1تقرير مكتوب .

عاشراً  :الميزانية

البيان

م
 1دورة في ال�سوقي
 2دورة في ال�شريفات
 3دورة في الخ�شيبي
 4دورة في الهبا�س
دورة في لينة
5
 6دورة في الجبهان
الإجمايل

التكلفة
 5000ريال
 5000ريال
 5000ريال
 5000ريال
 5000ريال
 5000ريال
 30000ريال
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ا�سم امل�شروع

الدورة العلمية ال�صيفية

أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 حاجة املحافظة لطالب العلم .
 فراغ كثري من طالب اجلامعات يف ال�صيف .
 حتفيز ال�شباب لطلب العلم ال�شرعي .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب العلم ال�شرعي والمهتمين به من الرجال والن�ساء في المحافظة وقر�آها .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

تقدمي دورة علمية متقدمة وم�ؤ�صلة لطالب العلم ال�شرعي .

ب .األهداف التفصيلية :

� .1إقامة دورة علمية ملدة �أ�سبوعني .
� .2إقامة �أكرث من (  ) 42در�س ًا علمي ًا يف الدورة بواقع ثالث درو�س علمية يف كل يوم من �أيام الدورة .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
�إقامة دورة علمية لمدة �أ�سبوعين.
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امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

ك�شوفات الح�ضور
ح�ضور الم�ستفيدين من الدورة ومواظبة
زيارة الم�شرف على الدورة
الملقين
التقرير النهائي الموثق بال�صور والفيديو

خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

املدخالت (املنفذ)

املخرجات

.1رئي�س الأق�سام .
.2الم�شرف على الدورة.
.3ق�سم المحا�ضرات

1

اختيار المتون

3/1

3/1

2

التن�سيق مع
الم�شايخ

3/15

م�شايخ متقنين للمادة العلمية منا�سبين في طريقة
3/15
العر�ض

 3الإعالن عن الدورة

4

بداية الدورة

5

ختام الدورة

6

التقارير

متون منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة

ق�سم المحا�ضرات

8/1

8/1

.1ق�سم المحا�ضرات .
�إعالن منا�سب ويخاطب ال�شريحة الم�ستهدفة
 .2ق�سم العالقات العامة والإعالم.

8/10

8/25

.1الم�شرف على الدورة.
مواظبة الملقين وح�ضور ال�شريحة الم�ستهدفة
.2ق�سم المحا�ضرات .
-1مدير المكتب .
تكري ��م منا�س ��ب للمواظبي ��ن و�شك ��ر للداعمي ��ن
-2رئي�س الأق�سام .
والملقين
 -3ق�سم المحا�ضرات

8/25
8/25

8/29

.1الم�شرف على الدورة

تقرير ختامي موثق ومدعم بال�صور

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 الت�أخر في الف�سوحات من فرع الوزارة بالمنطقة .
 اعتذار الم�شايخ الملقين .
سابعا :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 ق�سم المحا�ضرات .
 رئي�س الأق�سام يف املكتب .
 الم�شرف على الدورة .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 الف�سح من فرع الوزارة باملنطقة .
 الدعم المادي .
		
 موافقة امللقني .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

.2ق�سم العالقات العامة والإعالم

عاشراً  :الميزانية
م
1
2
3
4
5
6
7

البيان
الإعالن عن الدورة
المتون
ال�سكن والإعا�شة
المحروقات
البوفيه
الجــوائز

التكلفة
 3000ريال
 5000ريال
 10080ريال
 200ريال
 8400ريال
 20000ريال

نثريات

 5000ريال

الإجمايل

 51.680ريال

 زيارة الم�شرف 		 .
 ك�شوفات احل�ضور .
 التقرير الختامي الموثق بال�صور.
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ا�سم امل�شروع

الــــــــــــــــــرواد
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 حاجة المحافظة بعد �إن�شاء جامعة ال�شمال لكوادر ذات تعليم عالي .
 وجود نخبة من ال�شباب م�ؤهلين للدرا�سات العليا  ،وال يمنعهم من الدرا�سة �إال ظروفهم المادية ال�صعبة
 حاجة المجتمع لدخول الدعاة والم�صلحين للجامعات والكليات في المحافظة

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 ال�شباب الم�ؤهلين للدرا�سات العليا من خريجي الجامعات .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 تهيئة نخبة من ال�شباب للدرا�سات العليا

ب .األهداف التفصيلية :

 كفالة خم�سة من ال�شباب �سنوي ًا ودعمهم مادي ًا حتى ينالوا �شهادة املاج�ستري ليلتحقوا بالكليات يف املنطقة.

رابع ًا  :المؤشرات
طرق وو�سائل الت�أكد

امل�ؤ�شر

الهدف
كفالة خم�سة من ال�شباب �سنوي ًا
منا�سبة المر�شحين للهدف المن�شود وهو
.1تقرير ف�صلي من الدار�س عن درا�سته .
ودعمهم مادي ًا حتى ينالوا �شهادة
الدخول في الجامعات والكليات في المنطقة
.2متابعة الم�شرف على الم�شروع.
الماج�ستير ليلتحقوا بالكليات في
 ،والت�أثير الدعوي والتربوي المطلوب .
المنطقة .

خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

املخرجات

1

اختيار المر�شحين

1/1

2/1

طالب منا�سبين للهدف المن�شود

2

طلب الدعم والكفالة لهم

1/1

6/1

كفاية الكفالة لتكلفة الدرا�سة

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عدم موا�صلة المر�شح للدرا�سة   .عدم توفر وظائف في جامعة الحدود ال�شمالية.
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املدخالت (املنفذ)





المدير التنفيذي
رئي�س الأق�سام
المدير التنفيذي
رئي�س الأق�سام

سابعا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد برفحاء .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 موافقة الطالب على الكفالة .
 الدعم المالي .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
 التقرير الف�صلي عن الدار�سين .
 التقرير الختامي عن الم�شروع

عاشراً  :الميزانية

�أنواع البرامج الدرا�سية وتكاليفها :
 الجامعات ال�سعودية للدخول في برامج الدرا�سات العليا المجانية  ،مع دعمه مادي ًا لتغطية م�صاريفه ال�شخ�صية .
 الجامعات ال�سعودية في برامج الدرا�سات العليا مدفوعة الثمن مع دعمه مادي ًا لدفع ر�سوم الجامعة ولتغطية م�صاريفه ال�شخ�صية.
 برنامج االبتعاث الخارجي  ،وم�ساعدته مادي ًا  ،حتى ي�ستقر و�ضعه المادي في البعثة  ،ودعمه عند الحاجة للإبتعاث الخا�ص
خارج المملكة عند عدم قبوله في االبتعاث الحكومي  ،وكفالته كفالة كاملة .
التكلفة للف�صل الدرا�سي التكلفة للعام الدرا�سي التكلفة جلميع
الف�صول الدرا�سية
الواحد
الواحد

م

البيان

1
2
3
4

ال�سكن
الإعا�شة
الموا�صالت
الكتب واالحتياجات الدرا�سية
الإجمايل

 6000ريال
 5000ريال
 3000ريال
 3000ريال

 12000ريال
 10000ريال
 6000ريال
 6000ريال

 24000ريال
 20000ريال
 12000ريال
 12000ريال

 17000ريال

 34000ريال

 68000ريال

 تكلفة الدرا�سة يف اجلامعات ال�سعودية مدفوعة الثمن :
م
1
2

اجلامعة
جامعة الإمام
الجامعة الإ�سالمية

التكلفة
 75000ريال
 30000ريال
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ا�سم امل�شروع

الـمحــــا�ضرات العامة
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 حاجة المحافظة والقرى للمحا�ضرات المتنوعة في الم�ساجد .
 تو َفر طالب العلم المهيئين لإلقاء المحا�ضرات من داخل وخارج المحافظة .
 انتفاع النا�س بزيارة العلماء والدعاة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 كافة �شرائح المجتمع .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

توعية املجتمع عن طريق �إقامة حما�ضرات �شرعية دعوية وتربوية واجتماعية يف املحافظة والقرى التابعة لها

ب .األهداف التفصيلية :

�إقامة  24حما�ضرة للعلماء والدعاة من خارج املحافظة .
�إقامة 150حما�ضرة من الدعاة داخل املحافظة والقرى التابعة لها .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة  24حما�ضرة للعلماء والدعاة من خارج املحافظة

تنفيذ  %70من المحا�ضرات

التقرير ال�شهري

�إقامة 150حما�ضرة من الدعاة داخل املحافظة والقرى التابعة لها

تنفيذ  %90من المحا�ضرات

التقرير ال�شهري

خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

1

تن�سيق المحا�ضرات لكل ثالثة �أ�شهر .

 2رفع الف�سح للمحا�ضرات لكل ثالثة �أ�شهر .

3
12

تنفيذ المحا�ضرات ح�سب تواريخها

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء
1/15
1/1
4/15
4/1
7/15
7/1
10/15
10/1
 1/15و 4/15
 7/15و 10/15
4/1
7/1
10/1
1/1

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

محا�ضرات منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة ،
�شاملة للمجاالت المذكورة

ق�سم المحا�ضرات
والدعوة العامة

محا�ضرات ح�سب ال�شروط ومتطلبات الوزارة .ق�سم المحا�ضرات
والدعوة العامة
اال�ستفادة من المحا�ضر والمحا�ضرة قدر
الإمكان

ق�سم المحا�ضرات
والدعوة العامة

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت :
 عدم الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة لبع�ض الملقين .
 اعتذار بع�ض الملقين .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي :
 رئي�س الأق�سام .

 ق�سم المحا�ضرات والدعوة العامة .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :
 الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة
 موافقة الملقي.

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم :
 تقرير �شهري .
 متابعة رئي�س الأق�سام .

عاشراً  :الميزانية
م

البيان

التكلفة

1
2
3

التذاكر

 13700ريال

ال�ضيافة
�إيجار ال�شقق

 32850ريال
 11200ريال

الإجمايل

 57750ريال
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ا�سم امل�شروع

دورة م�شكاة النبوة للرجال
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 وجود مجموعات ال ب�أ�س بها من ال�شباب المهيئين لالنتفاع بالدورة .
 وجود حفاظ متقنين في المحافظة ي�ستطيعون القيام بمهمة التحفيظ .
 حاجة المحافظة ال�شديدة لطالب العلم ال�شرعي الم�ؤ�صلين .
 حاجتنا لإ�شغال ال�شباب بالنافع والمفيد من البرامج الدعوية .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب العلم وفئة ال�شباب عموم ًا في المحافظة والقرى التابعة.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .األهداف العامة :
�إحياء �سنة حفظ ال�سنة النبوية .
 تخريج جمموعة من احلفاظ وت�شجيعهم ومتابعتهم .
� أن يحفظ طالب العلم ما يحتاجه من ال�سنة النبوية .

ب .األهداف التفصيلية :




م�شاركة  25طالب في الفرع الأول .
م�شاركة 20طالب في الفرع الثاني .
م�شاركة 15طالب في الفرع الثالث .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
م�شاركة  25طالب في الفرع الأول
م�شاركة 20طالب في الفرع الثاني
م�شاركة 15طالب في الفرع الثالث
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امل�ؤ�شر
.1ح�ضور ال�شريحة الم�ستهدفة
.2تخريج  %70من الم�شاركين

طرق وو�سائل الت�أكد
متابعة ق�سم المحا�ضرات والدعوة العامة

�إ�شراف الم�شرف وتواجده
�سجل وك�شوفات الح�ضور
التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
م
1

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

تحديد الفروع لهذالعام
4/1

اختيار المحفظين

2
3

تحديد الموعد

4/15

4

الإعالن

/6/15

6/17

5

انطالق الدورة

6/25

7/25

 6الحفل الختامي وتوزيع الجوائز

8/1

8/1

ت�سليم التقرير النهائي الموثق
7
بال�صور والفيديو

8/1

8/10

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عزوف ال�شريحة الم�ستهدفة عن الت�سجيل في الدورة .

املدخالت (املنفذ)

املخرجات

 .1منا�سبة الفروع لل�شريحة الم�ستهدفة
 .2ومكملة لفروع الأعوام الما�ضية

 -1رئي�س الأق�سام
 -2الم�شرف على الدورة
 -3المحفظين

 . 1ق�سم العالقات العامة والإعالم .
 . 1و�صول الإعالن لل�شريحة الم�ستهدفة
 . 2احتواء الإعالن على ما يحفز الم�شاركين  . 2الم�شرف على الدورة
 . 1بداية الدورة في الوقت المنا�سب .
 . 1رئي�س الأق�سام .
 . 2ا�ستعداد الطالب والم�شرفين
 . 2الم�شرف على الدورة
والمحفظين لالنطالق
 . 1تكريم الم�شرف والمحفظين والخريجين  . 1مدير المكتيب .
 . 2ا�شعار المجتمع ب�أهمية الدورة وثمارها  . 2رئي�س الأق�سام .
 -1معرفة ايجابيات و�سلبيات الدورة
 -2درا�سة المقترحات المقدمة

 . 1الم�شرف على الدورة
 . 2ق�سم العالقات العامة والإعالم .

عاشراً  :الميزانية

سابعا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي م
1
 الم�شرف على الدورة .
			
 رئي�س الأق�سام .
				
 المحفظين .
 ق�سم العالقات العامة والإعالم 2 .
3
ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
4
 الدعم المادي للدورة .
		
 الف�سح من فرع الوزارة .
 تعيين م�شرف عام على الدورة   .توفر محفظين منا�سبين .

البيان
�إعالنات
�ضيافة
كتب
جوائز
الإجمايل

التكلفة
 1600ريال
 3604ريال
 525ريال
 13500ريال

 19229ريال

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
 تواجد الم�شرف ومتابعته .
 زيارة رئي�س الأق�سام .
 التقارير الموثقة بال�صور والفيديو
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ا�سم امل�شروع

منـــــــــــاديب املكتب
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 كثرة القرى والهجر التابعة للمحافظة .
 حاجة القرى لتطوير الكوادر الدعوية فيها .
 كثرة م�شاريع المكتب في القرى والهجر .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 مناديب المكتب في القرى والهجر التابعة لمحافظة رفحاء.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

� إعداد مندوب للمكتب يف كل قرية يقوم بالإ�شراف املبا�شر على الأعمال وامل�شاريع الدعوية يف القرى والهجر

ب .األهداف التفصيلية :

 اختيار مندوب لكل قرية ليتم التوا�صل معه وتطويره ليقوم بهذه املهمة على �أكمل وجه .
 اجتماع �شهري مع املناديب يتلقون فيه در�س ًا دعوي ًا .
 دورة �إدارية كل �أربعة �أ�شهر
 دورة  ICDLيف احلا�سب الآيل لكل مندوب .
 تنفيذ جميع م�شاريع املكتب والإ�شراف عليها يف القرية .

رابع ًا  :المؤشرات
م
1

الهدف
اختيار مندوب لكل قرية

امل�ؤ�شر

م�� �ن� ��ا��� �س�� �ب� ��ة ال� � � �م� � � �ن � � ��دوب ل� �ل� �م� �ه� �م ��ة
ال� � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � ��وك� � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � ��ة ل� � � � ��ه

 2اج � �ت � �م� ��اع � � �ش � �ه� ��ري ل� �ل� �م� �ن ��ادي ��ب .1ح�ضور المناديب .
ف� ��ي ال �م �ك �ت��ب م� ��ع در� � �س � � ًا دع ��وي� � ًا .2تطويرهم دعوي ًا

طرق وو�سائل الت�أكد

 .1مقابلة �شخ�صية
 .2الإطالع على ال�سيرة الذاتية .
.1ك�شوف الح�ضور .
.2محا�ضر االجتماع
.3زيارة وم�شاركة رئي�س الأق�سام.
.1ك�شوف الح�ضور .
.2التقرير الموثق .
.3زيارة وم�شاركة رئي�س الأق�سام
 .1ك�شوف الح�ضور .
 .2الح�صول على رخ�صة القيادة الدولية في الحا�سب .

.1ح�ضور المناديب .
� 3إقامة ثالثة دورات �إدارية في ال�سنة .2تطبيق المعلومات الإدارية التي �أخذوها في
الدورات ومطالبتهم بها عملي ًا .
 4دفع ر�سوم ا�شتراك المناديب في ت� � � �ج � � ��اوزه � � ��م ل� � � � � � � ��دورة ال� ��رخ � �� � �ص� ��ة
ال� � ��دول� � ��ة ل�� �ق � �ي� ��ادة ال � �ح� ��ا� � �س� ��ب الآل � � ��ي
دورات ICDL
ت �ك �ل �ي��ف ال� �م� �ن ��دوب ب��ال��ت��ع��اون م��ع
ت �ن �ف �ي��ذ م� ��� �ش ��اري ��ع ال��م��ك��ت��ب ف� ��ي ال� �ق ��رى ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ال � � �� � � �ش � � �ه� � ��ري ل� � �ل� � �م� � �ن � ��دوب.
 5ل � �ج� ��ان و�أق� � ��� � �س � ��ام ال� �م� �ك� �ت ��ب ف��ي
و�إ��� � � � �ش� � � � ��راف ال � � �م � � �ن� � ��دوب ع � �ل � �ي � �ه� ��ا  .مرئيات الأق�سام عن المناديب وتقويم �أداء عملهم
م �ت��اب �ع��ة ال��م�����ش��اري��ع ف���ي ال �ق��ري��ة
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خامس ًا  :خطة العمل
تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

م

الن�شاطات

1

اختيار مندوب لكل قرية

2
3
4
5

1/1

1/30

املخرجات

املدخالت (املنفذ)

منا�سبة المندوب للمهمة الموكلة له

رئي�س الأق�سام

 . 1ح�ضور المناديب
اجتماع �شهري للمناديب في المكتب مع در�س ًا دعوي ًا /26من كل �شهر
 . 2تطويرهم دعوي ًا
.1ح�ضور المناديب
.2 12/30 2/1تطبيق المعلومات الإدارية التي �أخذوها
�إقامة �أربع دورات �إدارية في ال�سنة
في الدورات ومطالبتهم بها عمليا ً.
تجاوزهم لدورة الرخ�صة الدولة
دفع ر�سوم ا�شتراك المناديب في دورات 10/30 7/1 ICDL
لقيادة الحا�سب الآلي
تنفيذ م�شاريع المكتب في القرى
تكليف المندوب بالتعاون مع لجان و�أق�سام المكتب
12/30 1/1
و�إ�شراف المندوب عليها .
في متابعة الم�شاريع في القرية .

 -1رئي�س الأق�سام
 -2ق�سم المحا�ضرات
 -1رئي�س الأق�سام
 -2ق�سم المحا�ضرات
 -1رئي�س الأق�سام
 -2ق�سم المحا�ضرات
 -1رئي�س الأق�سام
 -2ق�سم المحا�ضرات

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 حاجة المندوب المادية .

		
 انتقال المندوب �إلى المدينة �أو مدن �أخرى .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 ق�سم المحا�ضرات.

			
 رئي�س الأق�سام.

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 توفر كفالة لراتب المندوب ال�شهري

		
 موافقة مجل�س �إدارة المكتب .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

 تقويم الأق�سام .

		
 تقويم الأداء الوظيفي .

عاشراً  :الميزانية
م

التكلفة

البيان

وجبة ع�شاء
لقاء �شهري في المكتب لمتابعة تنفيذ البرامج
1
لجميع المناديب
وجبة ع�شاء والبوفيه 600ريال × 3دورات
دورة دعوية كل �أربعة �أ�شهر
2

 300ريال × � 12شهر ًا

3
4

 3600ريال
1800ريال

دورة مبتدئة في الحا�سب الآلي

تكلفة مقعد تدريبي  400ريال × 13مندوب

 5200ريال

دورة ICDL

تكلفة مقعد تدريبي  1000ريال ×  13متدرب

 13000ريال

الإجمايل

 23600ريال
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ا�سم امل�شروع

ورثـــــــــة الأنبـــــــــياء
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 حاجة المحافظة لطالب العلم ال�شرعي .
� أهمية العلم ال�شرعي في �إ�صالح المجتمع .
 وجود �شريحة ال ب�أ�س بها مهتمة بالعلم ال�شرعي .
 توفر طالب علم منا�سبين لتعليم العلم ال�شرعي .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب العلم ال�شرعي في محافظة رفحاء والقرى التابعة لها.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 ن�شر العلم ال�شرعي الم�ؤ�صل من الكتاب وال�سنة في المجتمع .
 ت�أهيل طالب علم ينتفع بهم المجتمع في الم�ستقبل .
 حماية ال�شباب من الأفكار المنحرفة والمذاهب ال�ضالة بتعليمهم العلم ال�شرعي ال�صحيح .
 تحبيب ال�شباب والنا�شئة للعلم ال�شرعي .

ب .الهدف التفصيلي :

� إقامة ( )24دورة �شرعية خالل عامين  ،تمثل منهج متكامل في العلم ال�شرعي.

رابع ًا  :المؤشرات
م

الهدف

� 1إقامة ( )24دورة �شرعية خالل عامين  ،تمثل منهج
متكامل في العلم ال�شرعي .
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امل�ؤ�شر
ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة
من الدورات

طرق وو�سائل الت�أكد
.1االختبارات .
.2التقرير .
.3ر�أي الملقين والم�شرفين .
.4ا�ستبيان يوزع على الم�شاركين

خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

1
2
3

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

اختيار المنهج

3/1

4/1

اختيار الملقين

4/1

5/1

اختيار الطاقم الإداري
والإ�شرافي على الم�شروع

3/1

4/1

4

ا�ست�صدار الف�سوحات

5/2

6/15

5

الإعالن

7/1

7/15

6

بداية الدورات في موعدها
المحدد

8/1

8/1

7

الحفل الختامي وتكريم
المتميزين

8/15

8/20

املخرجات

منهج منا�سب لل�شريحة الم�ستهدفة  -1المدير التنفيذي
 -2رئي�س الأق�سام
ملقين متقنين ومنا�سبين للم�شروع  -3الم�شايخ المتعاونين مع المكتب
 -1المدير التنفيذي
طاقم �إداري و�إ�شرافي متكامل للم�شروع .
 -2رئي�س الأق�سام
 -1الم�شرف على الم�شروع ،
الف�سح والإذن للموا�ضيع والملقين
-2الطاقم الإداري للم�شروع
-1الم�شرف على الم�شروع ،
�إعالن �شامل للم�شروع  ،و�إعالنات قبل
-2الطاقم الإداري للم�شروع
بداية كل دورة.
 -3ق�سم العالقات العامة والإعالم
 -1الم�شرف على الم�شروع
بداية الدورات في موعدها المحدد
 -2الطاقم الإداري للم�شروع .
 -1المدير التنفيذي
 -2رئي�س الأق�سام
تكريم منا�سب للدفعة الأولى من خريجي
 -3الم�شرف على الم�شروع
الم�شروع
 -4الطاقم الإداري للم�شروع
 -5ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عدم توفر ملقين منا�سبين .
 اعتذار الملقين بعد التن�سيق معهم .
 انقطاع الطالب .
 عدم الف�سح لبع�ض الدورات  ،وبع�ض الملقين .
سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي

 المدير التنفيذي   .رئي�س الأق�سام  .ق�سم المحا�ضرات.

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة للمنهج والملقين .
 توفر الدعم المادي .

املدخالت
(املنفذ)

عاشراً  :الميزانية
م

البيان

التكلفة

1
 500ريال ×24دورة = 12000ريال
الكتـــــب
2
تذاكر و�سكن الملقين �إن كانوا
 2000ريال ×24دورة = 48000ريال
3
من خـارج المحافظة
الجوائز الفورية

2000ريال ×24دورة =  48000ريال

� 4سـكن ومعي�شــة طــالب القــرى  2000ريال ×24دورة =  48000ريال
30000ريال
جوائز الحفل الختامي
5

الإجمايل

 186000ريال

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
 زيارة المدير التنفيذي .
 متابعة رئي�س الأق�سام .
 تقرير من الم�شرف على الم�شروع
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ثانيا

قسم
دعوة
الشباب
21

ا�سم امل�شروع

�إ�ســـــــرتاحة الدعـــــــوة
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 عدم وجود مح�ضن خا�ص لل�شباب .
 قلة العلم ال�شرعي لدى ال�شباب حديثي اال�ستقامة .
 الرغبة في توجيه ال�شباب في قالب يقبله ويقبل عليه ال�شباب .
 حماية ال�شباب من الأفكار المنحرفة والمذاهب ال�ضالة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 فئة ال�شباب في محافظة رفحاء .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 حماية ال�شباب وتحذيرهم من الأفكار المنحرفة والمذاهب ال�ضالة .

ب .الهدف التفصيلي :

 ا�ست�ضافة طالب العلم .
 درو�س مهمة في حياة ال�شاب .
 م�سابقات ترفيهية .
 جولة دعوية على تجمعات ال�شباب ودعوتهم لال�ستراحة .

رابع ًا  :المؤشرات
م

الهدف

1
2

درو�س مهمة في حياة ال�شاب .

3
4

م�سابقات ترفيهية .
جولة دعوية على تجمعات ال�شباب ودعوتهم
لال�ستراحة

22

ا�ست�ضافة طالب العلم .

امل�ؤ�شر
 ح�ضور ال�شباب للبرامج
 تفاعل المجموعة لما يلقى
 زيادة الح�صيلة العلمية للمجموعة
 دعوة ال�شباب �أ�صدقائهم لح�ضور
برامج اال�ستراحة

طرق وو�سائل الت�أكد
 زيارات ميدانية .
تقرير الم�شرف على اال�ستراحـة
 التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

تاريخ
البدء

تاريخ االنتهاء

املخرجات

3/23

�سهولة التن�سيق

 1تحديد فريق العمل الم�شرف على اال�ستراحة 3/21

2

�إعداد برنامج اال�ستراحة

3

التن�سيق مع الملقين

4

بداية البرنامج

5

التقرير الختامي

املدخالت
(املنفذ)
�إدارة المكتب

 موا�ضيع منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة
4/10
3/28
 التنوع في البرامج
 ملقين منا�سبين للموا�ضيع .
4/25
4/15
 لهم دراية بخ�صائ�ص المرحلة العمرية
6/30
7/1
 ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة
من العام التالي  تحقيق �أهداف البرنامج
7/1

7/10

 معرفة ال�سلبيات والإيجابيات
 درا�سة المقترحات المقدمة
 عر�ض مرئي للأن�شطة

ق�سم ال�شباب
فريق العمل
فريق العمل
ال�شيخ الملقي
فريق العمل
الم�شرف على اال�ستراحة
 ق�سم العالقات العامة
والإعالم

مالحظة  /الربنامج يتوقف �أثناء فعاليات ملتقى طريق اخلري

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
		
 ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
 عدم ح�ضور ال�شباب لكامل البرنامج .
 تعار�ض البرنامج مع منا�سبات عائلية .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 ق�سم المحا�ضرات والدعوة العامة  .ق�سم العالقات العامة والإعالم.
 ق�سم الو�سائل الدعوية .
الحادي عشر  :الميزانية

ً

ثامنا  :الشروط والمتطلبات
م
 الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة   .تعيين م�شرف عام على اال�ستراحة1 .
 الدعم المادي   .توفر المكان المهي�أ المنا�سب .
2
تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
3
 زيارات ميدانية   .تقرير مكتوب ومدعم بال�صور الفوتوغرافية .
4
 عر�ض مرئي لأن�شطة البرنامج
5
عاشراً  :مدة البرنامج
6
� سنة كاملة .

العدد

البيان

التكلفة

�إيجار اال�ستراحة  1000ريال × � 12شهر  12000ريال
راتب الحار�س

� 12 ×400شهر

 4800ريال

ت�أثيث اال�ستراحة

 15000ريال

 15000ريال

الجوائز

 20000ريال

 20000ريال

و�سائل دعوية

 1000ريال

 1000ريال

�ضيافة

 1000ريال

 1000ريال

الإجمايل

53800ريال
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م�ســـــــابقة البحــوث العلـــــمية
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

� ضعف العلم ال�شرعي لدى كثير من ال�شباب .
 الفراغ المهدر �أثناء الإجازات ال�صيفية وعدم ا�ستغالله بالنافع المفيد .
 الجفوة بين ال�شباب وبين الكتب العلمية ال�شرعية .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 الم�سابقة عامة على م�ستوى محافظة رفحاء وقر�آها .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 ن�شر العلم ال�شرعي .

ب .الهدف التفصيلي  :بحث علمي مؤصل في الفروع التالية:

�أ) التف�سير .

ب) العقيدة.

ج) الحديث .

		
د) الفقة

هـ ) ال�سيرة.

و) الدعوة .

ز ) التربية.

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
بحث في فرع التف�سير
بحث في فرع العقيدة
بحث في فرع الحديث
بحث في فرع الفقه
بحث في فرع ال�سيرة
بحث في فرع الدعوة
بحث في فرع التربية
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 تفاعل المجتمع مع الم�سابقة
 م�شاركة العدد المطلوب
 ثناء الم�شاركين على الم�سابقة من خالل اال�ستبيانات التي
تعب�أ في نهاية الم�سابقة .
 تميز بع�ض البحوث الم�شاركة .

طرق وو�سائل الت�أكد
 ك�شف ب�أ�سماء الم�شاركين .
� صور من بع�ض البحوث الم�شاركة.
 التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

4/20

4/24

تنظيم العمل

�إدارة المكتب

2
3
4
5

اختيار فروع الم�سابقة

4/27

5/2

فروع منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة

الفريق الم�شرف

الإعالن عن الم�سابقة

6/24

6/30

تفاعل المجتمع

ق�سم العالقات العامة والإعالم

بداية الم�سابقة

7/2

8/12

م�شاركة العدد المطلوب

الفريق الم�شرف

�إعالن النتائج

8/20

8/25

تكريم البحوث المتميزة

6

التقرير الختامي

8/26

8/30

 معرفة ال�سلبيات والإيجابيات
 درا�سة المقترحات المقدمة

م

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

 1تحديد فريق العمل الم�شرف على الم�سابقة

مدير المكتب رئي�س الأق�سام
ق�سم ال�شباب
الم�شرف العام على الم�سابقة
 ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عدم توفر مراجع البحث في مكتبات المحافظة .
 وجود �أفرع من الم�سابقة لن يتقدم لها �أحد .
� سفر بع�ض العوائل خارج المحافظة �أثناء وقت الم�سابقة .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 ق�سم الو�سائل الدعوية .
 العالقات العامة بالمكتب .
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة ( المكتبة العامة في محافظة رفحاء ).

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات

الحادي عشر  :الميزانية

 الت�أكد من وجود المراجع المطلوبة في مكتبات المحافظة.
 تنظيم �أوقات الزيارة لمكتبة مكتب الدعوة بحيث تكون للن�ساء والرجال .
 و�ضع م�شرف على كل فرع من �أفرع الم�سابقة .
التكلفة
البيان
م
 1طباعة برو�شور �إعالمي  500ن�سخة × 2,6ريال = 1300ريال
تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
� 2إعالن دعائي في ر�سائل الجوال 4000ر�سالة×0.3هللة=1200ريال
 تقرير في بداية الم�سابقة يفيد بعدد الم�شاركين فيها .
 3الفائز الأول من كل فرع  1800ريال ×  7فروع =12600ريال
 تقرير من الم�شرفين على الفروع في نهاية الم�سابقة .
 تقرير ختامي في نهاية الم�سابقة من رئي�س الفريق الإ�شرافي .
 4الفائز الثاني من كل فرع  1400ريال ×  7فروع =9800ريال
 5الفائز الثالث من كل فرع  1000ريال × 7فروع =  7000ريال
عاشراً  :مدة البرنامج
� أربعون يوم ًا .
 31900ريال
الإجمايل
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م�شروع النخبة ( الطالب املتفوق )
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 ال�شباب هم الغد المنتظر لكل �أمة .
 قلة البرامج المقدمة للطالب المتفوقين ,
 انعدام التحفيز والت�شجيع لهذه الفئة من قبل المجتمع .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب ثالث متو�سط المنتقلين للثانوي بمعدل درا�سي ال يقل عن  , % 90ويتم اختيار �أعلى الن�سب ل�شغل المقاعد المتاحة
وعددها  30مقعد ًا فقط .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 اكت�شاف قدرات الطالب وتنميتها في المجال ال�شرعي والتربوي والمهاري في بيئة �سليمة محافظة .

ب .الهدف التفصيلي :

ب) �إقامة خم�س دورات في المجال التربوي .
			
�أ) �إقامة خم�س دورات في المجال ال�شرعي .
د) �إقامة دورة في اللغة االنجليزية.
			
ج) �إقامة خم�س دورات في المجال المهاري .
و) برامج �صيفية منوعة .
		
هـ ) �إقامة دورة في الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�سب الآلي ( .) ICDL

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

�إقامة خم�س دورات في المجال ال�شرعي
�إقامة خم�س دورات في المجال التربوي
�إقامة خم�س دورات في المجال المهاري
�إقامة دورة في اللغة االنجليزية .
�إقامة دورة في الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�سب
الآلي ( ) ICDL
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 تفاعل المجموعة مع الموا�ضيع الملقاة.
 ح�ضور العدد المتفق عليه للدورات
 الر�ضا عن البرنامج من خالل اال�ستبيانات
المقدمة بعد كل برنامج .

طرق وو�سائل الت�أكد
 ك�شف الح�ضور .
� شهادات الح�ضور.
 ح�ضور بع�ض الدورات
 التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

م

الن�شاطات

1

ت�صميم البرنامج

12/25

2

الت�أكد من الف�سوحات الر�سمية
للبرنامج

قبل
البرنامج

2/20

 3اختيار الفريق الم�شرف على البرنامج 4/1

4/5

4

الإعالن عن البرنامج

4/13

4/23

5

ر�سم الخطة الت�شغيلية للبرنامج

4/20

5/2

6

تنفيذ البرنامج

6/21
1429هـ

7

كتابة التقرير الختامي

10/7

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

برنامج يلبي احتياجات ال�شريحة الم�ستهدفة

م�ؤ�س�سة الخبرات الذكية
لال�ست�شارات

ا�ستمرار البرنامج وعدم توقفه

�إدارة المكتب

تكوين فريق لديه دراية وخبرة بخ�صائ�ص
ال�شريحة الم�ستهدفة

�إدارة المكتب

 و�صول الإعالن لل�شريحة الم�ستهدفة .
 احتواء الإعالن على ما يحفز الطالب

الفريق الإ�شرافي

  9/25ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة
1430هـ  تحقيق اهداف البرنامج
10/17

ق�سم العالقات العامة والإعالم

تو�صيات تطوير وتح�سين البرنامج

الفريق الإ�شرافي
 الم�شرف على البرنامج
 ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
		
 عدم موافقة �أولياء �أمور الطالب .
 عدم ح�ضور الطالب لكامل البرنامج.

 عدم وجود مدربين �أكفاء في محافظة رفحاء .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي

 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 ق�سم الو�سائل الدعوية .
 العالقات العامة بالمكتب .
الم�ؤ�س�سات ال�شريكة
 ( مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء  /م�ؤ�س�سة الخبرات الذكية لال�ست�شارات والتدريب الطالبي ( توفير المدربين )).

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 اخذ ت�صريح من مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء.
 وجود مكان مهي�أ ومجهز لإلقاء الدورات والدرو�س .
 توفير حقائب تدريبية .
		
 توفير و�سائل نقل للطالب الم�شاركين .
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تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

 التوثيق الكتابي لكل فقرات البرنامج .
				
 زيارات دورية .
 التوثيق بال�صور الفوتوغرافية والفيديو   .التن�سيق مع بع�ض الجهات الإعالمية .
منح �شهادات ح�ضور لجميع الم�شاركين في البرنامج .
 تلقي التغذية الراجعة عن البرنامج من ( الطالب – الفريق الإ�شرافي – الآباء – بع�ض الجهات الم�ساندة) عبر ا�ستمارات
يبنيها الفريق الإ�شرافي ح�سب احتياجه .
 كتابة تقرير ختامي عن البرنامج .
		
 تحليل التغذية الراجعة والخلو�ص بتو�صيات عملية .
� إعداد عر�ض مرئي عن البرنامج يرفق مع التقرير الختامي .

عاشراً  :مدة البرنامج

� سنة كاملة �شاملة للف�صلين الدرا�سيين والإجازة ال�صيفية .

الحادي عشر  :الميزانية
م

الربنـامج

العــدد

التكلــفة

�إجمـايل تكلفة الربنـامـج

الدورات التربويـة

5

300ريـال

1500 = 300 × 5ريـال

5
5
12
 30طـالب ُا
 30طـالب ُا
30طـالب ًا
 30طـالب ًا
2
 30طـالب ًا

300ريـال
300ريـال
300ريـال
 1800ريـال
 1500ريـال
 100ريـال
 100ريـال
6000ريـال
200ريـال

1500 = 300 × 5ريـال
1500 = 300 × 5ريـال
 3600 = 300 × 12ريال
 54000= 1800 × 30ريال
45000 = 1500 × 30ريال
3000 = 100 × 30ريـال
3000 = 100 × 30ريـال
12000 = 6000 × 2ريـال
 6000 = 200 × 30ريـال

-

 300ريـال
5000ريـال

 300ريـال
 5000ريـال

1
دورات �شـــرعية
2
دورات مهــارية
3
لقـاءات �شهـرية
4
دورة الحـا�ســب
5
دورة اللـغة الإنجليزية
6
الأ�شـــرطـــــة
7
الكـتـــــــــب
8
 9الرحـالت التربوية والترفيهية
جــــوائـــــز
10
تكاليـف الحفـــــل
11
نثريــــــــات
12

الإجمايل

28

136400ريال

التكلفة اإلجمـالية للمشـروع
م
1
2
3

الربنـامج
درا�ســة الم�شـروع
الت�سـويق للم�شـروع
تنفيــذ البـرامـج
الإجمايل

�إجمـايل تكلفة الربنـامـج
 2500ريـال
 2500ريـال
136400ريـال
 141400ريال
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ملتقى طريق اخلري ال�صيفي
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 فراغ الكثير من ال�شباب خالل الإجازة ال�صيفية .
 وجود فئات من المجتمع ال يمكن الو�صول �إليها �إال في �أماكن تواجدهم .
 توجيه ر�سالة �إلى المجتمع ب�أنه ال مانع من الترفيه الخالي من المحظورات ال�شرعية .
 حماية ال�شباب من الأفكار المنحرفة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 الملتقى عام على م�ستوى محافظة رفحاء.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 حفظ �أوقات ال�شباب بما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم .

ب .الهدف التفصيلي :

� إقامة ملتقى يومي ولمدة ع�شرة �أيام .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
�إقامة ملتقى يومي ولمدة ع�شرة �أيام
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 ح�ضور الم�ستفيدين .
 مواظبة ملقي البرامج .

طرق وو�سائل الت�أكد
 زيارات الم�شرف   .متابعة ق�سم ال�شباب .
 التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

1
2

تحديد فريق عمل للملتقى

3/28

4/2

تكوين فريق لديه دراية وخبرة بالأن�شطة ال�شبابية

اعتماد البرنامج اليومي

4/6

4/21

موا�ضيع منا�سبة للطرح العام
تنوع برامج الملتقى

3

التن�سيق مع الملقين

4/22

4/29

4

الإعالن عن الملتقى

7/15

7/25

5

بداية الملتقى

8/5

8/15

6

الحفل الختامي

8/16

7

التقرير الختامي

8/17

ملقين منا�سبين في طريقة العر�ض لهم احتكاك مع ال�شباب الفريق الم�شرف
ق�سم العالقات العامة
والإعالم
�إعالن منا�سب ويخاطب ال�شريحة الم�ستهدفة
الفريق الم�شرف
الفريق الم�شرف
بداية الملتقى في الوقت المنا�سب
ملقي البرامج
ح�ضور ال�شريحة الم�ستهدفة
رئي�س الأق�سام
 تحقيق �أهداف الملتقى
مدير المكتب و رئي�س
�شكر للداعمين تكريم فريق العمل
الأق�سام  .ق�سم ال�شباب
توزيع الجوائز
الم�شرف العام
معرفة ال�سلبيات والإيجابيات
ق�سم العالقات العامة
درا�سة المقترحات المقدمة  .عر�ض مرئي
والإعالم

8/25

�إدارة المكتب
الفريق الم�شرف

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة   .عدم ح�ضور الملقين ب�سبب م�شاكل حجوزات الطيران .
� سفر بع�ض العوائل خارج المحافظة �أثناء الإجازة .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب  .العالقات العامة بالمكتب .
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة ( نادي الت�ضامن الريا�ضي برفحاء  /جمعية البر الخيرية ).
		
 ق�سم المحا�ضرات.

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
		
 الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
				
 الدعم المادي .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
		
 زيارات ميدانية .

 تعيين م�شرف عام على الملتقى .
 توفر المكان المهي�أ و المنا�سب .

 تقرير مكتوب ومدعم بال�صور الفوتوغرافية .

 عر�ض مرئي لأن�شطة الملتقى .

عاشراً  :مدة البرنامج
 ع�شرة �أيام.
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الحادي عشر  :الميزانية
م

الربنـامج

البيان

التكلفة

 14000ريال
للمحا�ضرين والملقين من خارج المحافظة
تذاكر طيران
ت�شمل البرامج الدعوية من محا�ضرات وفرق ومهرجانات وغيرها  60000ريال
البرامج الدعوية
 8500ريال
�سكن ال�ضيوف من خارج المحافظة
ت�شمل �إعا�شة ال�ضيوف والع�صائر والماء الذي يوزع في الملتقى  8000ريال
التغذية
 7000ريال
توزيع كتب و�أ�شرطة
 20000ريال
الجوائز اليومية
الجوائز
ت�شمل التوثيق والإعالنات في اللوحات الم�ضيئة والورقية وغيرها  14000ريال
الإعالمية والتوثيق
 20000ريال
مكاف�أة العمال والعاملين
 1000ريال
ال�سيارات التي تقل ال�ضيوف
محروقات
 9500ريال
تكلفة الحفل الختامي
 5000ريال
نثريات
تنظيم الملتقى داخلي ًا
 3500ريال
ي�شمل ال�سباكة والكهرباء و�أجرة العاملين
 18000ريال
�أجرة الخيام كامل مدة المخيم
الخيام
 8000ريال
ي�شمل �إيجار المعار�ض
المعار�ض
الإجمايل
 196500ريال
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ا�سم امل�شروع

رحالت عمرة �شبابية
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 وقت الفراغ الكثير لدى ال�شباب �أثناء الإجازة ال�صيفية .
وجود �شباب لم ي�سبق لهم زيارة الم�سجد الحرام .
قلة التوا�صل مع الدعاة والعلماء خارج المحافظة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

طالب الجامعة المتميزون والمتعاونون مع مكتب الدعوة .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

ا�ستغالل �أوقات ال�شباب بما فيه فائدة .

ب .الهدف التفصيلي :

زيارة الم�سجد الحرام لأداء العمرة		.
		
الحر�ص على �أداء ال�صالة في الحرمين .

 لقاء طلبة العلم في محطات التوقف للرحلة .
زيارة المنا�شط ال�صيفية المقامة في بع�ض المناطق .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

زيارة الم�سجد الحرام لأداء العمرة .
 ت�أدية المجموعة لمنا�سك العمرة
لقاء طلبة العلم في محطات التوقف للرحلة
� أداء بع�ض ال�صلوات في الحرمين
الحر�ص على �أداء ال�صالة في الحرمين .
 تفاعل المجموعة مع البرامج المقدمة
زيارة المنا�شط ال�صيفية المقامة في بع�ض المناطق � إثراء النقا�ش المفتوح مع طلبة العلم

طرق وو�سائل الت�أكد
 متابعة ق�سم ال�شباب .
 تقرير مكتوب ومدعم بال�صور
الفوتوغرافية
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خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

املدخالت
(املنفذ)

املخرجات

 1تحديد الم�شرف على الرحلة 5/19

5/20

�سهولة التن�سيق

2

�إعداد برنامج الرحلة

5/28

6/10

لقاءات منا�سبة لل�شريحة
التنوع في البرامج

ق�سم ال�شباب
الم�شرف على الرحلة

3

التن�سيق للقاءات وال�سكن

6/15

6/25

ملقين منا�سبين للموا�ضيع  .توفر ال�سكن المنا�سب

الم�شرف على الرحلة

4

بداية الرحلة

7/15

7/22

5

التقرير الختامي

7/25

8/5

ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة
 تحقيق �أهداف البرنامج
 معرفة ال�سلبيات والإيجابيات
درا�سة المقترحات المقدمة
عر�ض مرئي للأن�شطة

ال�شيخ الملقي
الم�شرف على الرحلة

�إدارة المكتب

الم�شرف على الرحلة
ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
� صعوبة الح�صول على �سكن .

 عدم ا�ستطاعة بع�ض ال�شباب الم�شاركة في الرحلة الرتباطات عائلية .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 العالقات العامة بالمكتب .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
 تعيين م�شرف عام على الرحلة .
			
 الدعم المادي للرحلة.
توفير و�سيلة نقل .
 توفير �سكن في محطات توقف الرحلة .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

 تقرير مكتوب ومدعم بال�صور الفوتوغرافية .
 عر�ض مرئي لأن�شطة البرنامج .

عاشراً  :مدة البرنامج		
� سبعة �أيام.
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حادي عشر  :الميزانية
م
1
2

الربنـامج

التكلفة

الموا�صالت

500ريال×� 7أيام =  3500ريال

ال�سكن

 400ريال × � 7أيام =  2800ريال

وجبة الإفطار 4ريال×30طالب×�7أيام = 840ريال
 3التغذية وجبة الغداء 8ريال×30طالب×�7أيام =  1680ريال
وجبة الع�شاء 8ريال×30طالب×�7أيام =  1680ريال
4

نثريات

 1500ريال

الإجمايل

 12000ريال

ا�سم امل�شروع

لــ�ست وحــدك
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 عدم فقه ال�شباب لخطورة الجريمة الخلقية و�آثارها ال�سيئة .
 وجود ذئاب ب�شرية تحاول الفتك بال�شباب .
 ت�ساهل ال�شباب بم�سببات التحر�ش الجن�سي المبكر .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 ال�شباب بين عمر �13-11سنة في التعليم العام والبالغ عددهم  850طالب .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 وقاية ال�شاب من التحر�ش الجن�سي المبكر .

ب .الهدف التفصيلي :

� أ�ضرار الجريمة الخلقية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية .
 ق�صة قوم لوط				.
 ماذا تفعل �أخي ال�شاب حتى ال يقع التحر�ش الجن�سي �  .أثناء وقوع التحر�ش الجن�سي كيف التخل�ص منه.
 بعد وقوع التحر�ش الجن�سي كيف تتالفى �أ�ضراره وت�ضمن عدم تكراره .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
ق�صة قوم لوط.
�أ�ضرار الجريمة الخلقية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية.
ماذا تفعل �أخي ال�شاب حتى ال يقع التحر�ش الجن�سي .
�أثناء وقوع التحر�ش الجن�سي كيف التخل�ص منه.
بعد وقوع التحر�ش الجن�سي كيف تتالفى �أ�ضراره وت�ضمن عدم تكراره .

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

 تفاعل الطالب عن طريق طرحهم للأ�سئلة
 حر�ص الطالب على اختيار �أ�صدقائه .
 ك�شف الح�ضور .
 تطبيق الطالب لما تعلموه في الواقع .
 تعبئة اال�ستبيانات التي توزع على الطالب  التقرير الختامي .
بكل �صدق وو�ضوح .
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خامس ًا  :خطة العمل
م

الن�شاطات
ت�صميم البرنامج

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء
3/ 15

الت�أكد من الأذونات الر�سمية للبرنامج

3/ 20

قبل البرنامج

املدخالت
(املنفذ)

املخرجات
برنامج يحقق الأهداف المرجوة
ال يلغى البرنامج �أثناء تنفيذه

مركز عطاء لال�ست�شارات
والتدريب الطالبي
�إدارة المكتب

تحديد الفريق الم�شرف على البرنامج

4/6

4/ 10

توزيع المهام على �أفراد الفريق

�إدارة المكتب

التن�سيق مع المدار�س وو�ضع جدول زمني
لإلقاء البرنامج

4/15

4/25

ينفذ البرنامج في جميع المدار�س

الفريق الم�شرف

تنفيذ البرنامج

10/20

11/30

ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة
وتحقيق �أهداف البرنامج

الفريق الم�شرف

التقرير الختامي

12/1

12/10

معرفة ال�سلبيات والإيجابيات

الفريق الم�شرف
ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 وجود مدار�س لي�س فيها مكان مهي�أ لإلقاء البرنامج .

		
 عدم موافقة بع�ض مدراء المدار�س لإلقاء البرنامج .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب  .العالقات العامة بالمكتب .
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة ( :مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء ( الإر�شاد الطالب ) .
مركز عطاء لال�ست�شارات والتدريب الطالبي ( ت�صميم البرنامج ) ).

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات

� أخذ ت�صريح من مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء .
 توفير حقائب تدريبية .

 وجود مكان مهي�أ ومجهز لإلقاء البرنامج في المدار�س .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
 التوثيق بال�صور الفوتوغرافية والفيديو .

 زيارة المدار�س لمتابعة تنفيذ البرنامج .
 منح �شهادات ح�ضور لجميع الم�شاركين في البرنامج .
 تلقي التغذية الراجعة عن البرنامج من ( الطالب – الفريق الإ�شرافي – مدراء المدار�س ) عبر ا�ستمارات يبنيها الفريق
الإ�شرافي ح�سب احتياجه .
 تحليل التغذية الراجعة والخلو�ص بتو�صيات عملية   .كتابة تقرير ختامي عن البرنامج .
� إعداد عر�ض مرئي عن البرنامج يرفق مع التقرير الختامي .
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عاشراً  :مدة البرنامج

 دورة تدريبية مدتها ثالثة �أيام تقام في المدار�س .

الحادي عشر  :الميزانية
م

الربنـامج

العدد

التكلفة

1
2
3
4

ت�صميم البرنامج

 7000ريال

مركز عطاء لال�ست�شارات والتدريب الطالبي

طباعة المذكرات

20ريال×50طالب× 10مدار�س =  10000ريال

المذكرات التدريبية

الجوائز

1500ريال ×  10مدار�س =  15000ريال

لأف�ضل ع�شرة طالب في كل مدر�سة

نثريات

 3000ريال

الإجمايل

 35000ريال

خم�سة وثالثون �ألف ريال
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ا�سم امل�شروع

م�سابقة ال�شباب الكربى
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



				
عدم فقه كثير من ال�شباب ب�أحكام البلوغ .
			
غرق بع�ض ال�شباب في وحل الع�شق والتعلق المحرم .

 ت�ساهل ال�شباب بالذنوب والمعا�صي .
 تهاون ال�شباب في �أمر ال�صالة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب المتو�سط والثانوي في قطاع رفحاء التعليمي وقر�آها بالإ�ضافة �إلى طالب جامعة الحدود ال�شمالية فرع رفحاء.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية :
أ .الهدف العام :

 ا�ستغالل وقت الفراغ لدى الطالب بما يعود عليه بالنفع والفائدة .

ب .الهدف التفصيلي :

 تب�صير الطالب ب�أهمية �سرعة التوبة من الذنوب والمعا�صي.
		
 تهيئة ال�شاب لدخول مرحلة المراهقة .
� أن يدرك الطالب ف�ضل ال�صالة و�أنها �سبب للنجاة في الدنيا والآخرة �  .أن ي�ستوعب الطالب خطورة الع�شق والتعلق المحرم.

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

�إقامة م�سابقة في الكتب والأ�شرطة التالية :
تهيئة ال�شاب لدخول مرحلة املراهقة .
ً
 كتاب ي��ا بني لقد �أ�صبحت رج�لا لل�شيخ محمد ب��ن عبداهلل
تب�صير الطالب ب�أهمية �سرعة التوبة من الذنوب والمعا�صي .
الدوي�ش.
�أن يدرك الطالب ف�ضل ال�صالة و�أنها �سبب للنجاة في الدنيا والآخرة  .كتاب �أُريد �أن �أتوب ولكن لل�شيخ محمد بن �صالح المنجد .
� شريط �صالتي نجاتي لل�شيخ عبدالمح�سن الأحمد
�أن ي�ستوعب الطالب خطورة الع�شق والتعلق المحرم .
� شريط الحب عذاب لل�شيخ �سلطان الدغيلبي
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طرق وو�سائل الت�أكد
 ك�شف بعدد الم�شاركين .
 التقرير الختامي.

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

اختيار نوعية الكتب والأ�شرطة
طباعة الكتب
ن�سخ الأ�شرطة
الإعالن عن الم�سابفة
نهاية الم�سابقة
ت�صحيح الم�سابقة
�إعالن النتائج

11/10
11/23

1/ 20
3/15
3/15
10/10
11/7
11/20
11/25

1/15
3/5
3/5
10/7

التقرير الختامي

11/26

12/2

املدخالت
(املنفذ)

املخرجات
كتب منا�سبة لل�شريحة
توفر الكتب في الوقت المنا�سب
توفر الأ�شرطة في الوقت المنا�سب
تفاعل المجتمع
ا�ستالم الم�شاركات
ت�سليم الجوائز
 معرفة ال�سلبيات والإيجابيات -درا�سة المقترحات

ق�سم ال�شباب
دار مدار الوطن
ت�سجيالت �صدى المختار
ق�سم العالقات العامة والإعالم
ق�سم ال�شباب
الفريق الم�شرف
 مدير المكتب  -رئي�س الأق�سام ق�سم ال�شبابالفريق الم�شرف
ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت

 عدم توفر الكمية المطلوبة من الكتب والأ�شرطة في الوقت المحدد ..
 عدم م�شاركة العدد المطلوب .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي

 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 العالقات العامة بالمكتب   .ق�سم الو�سائل الدعوية
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة (دار مدار الوطن ( توفير الكتب )
ت�سجيالت �صدى المختار ( توفير الأ�شرطة )
 جامعة الحدود ال�شمالية فرع رفحاء( الن�شاط الطالبي )
 مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء ( التوعية الإ�سالمية )).

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
 الت�أكد من ف�سوحات الكتب والأ�شرطة .
� أخذ موافقة من جامعة الحدود ال�شمالية
ومكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء .
 توفير  3500ن�سخة من الكتب والأ�شرطة .
 توفير  3500ن�سخة من دفتر الإجابة .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

� إح�صائية عن عدد الطالب الم�شاركين في الم�سابقة.
 ا�ستبيان يوزع على الطالب يحوي نقاط مهمة في فحوى الم�سابقة .
 التقرير الختامي .

عاشراً  :مدة البرنامج
 ثالثون يوم ًا .

الحادي عشر  :الميزانية
م

الربنـامج

التكلفة

الدعاية والإعالن

 500بو�ستر ×  2.6ريال =  1300ريال

دفتر الإجابة

 3500ن�سخة ×  1.5ريال =  5250ريال
2 ×3500ريال =  7000ريال
2 ×3500ريال =  7000ريال
2 ×3500ريال =  7000ريال
1 ×3500ريال =  3500ريال
 15000ريال

الكتب
الأ�شرطة
الجوائز

مكافئة الم�صححين  300ريال × � 10أ�شخا�ص =  3000ريال

الإجمايل

 49050ت�سعة و�أربعون �ألف وخم�سون ريال
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ا�سم امل�شروع

م�شروع بناء الرتبوي
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 ال�شباب �أ�سرع فئات المجتمع لقبول الن�صيحة .
 افتقار كثير من ال�شباب للمعارف والمهارات والخبرات التي تمكنه من التفاعل الإيجابي مع معطيات الع�صر .
 قلة البرامج التي تبني مواهب وقدرات الطالب ب�شكل متزن و�شمولي في مختلف جوانب ال�شخ�صية .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب المرحلة الثانوية وعددهم  70طالب ًا  ،موزعين على مجموعتين  ،في كل مجموعة  35طالب.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 بناء �شخ�صية الطالب باتزان و�شمول في جميع جوانب ال�شخ�صية .

ب .الهدف التفصيلي :

�أ -العناية بال�صالة وتوابعها في ال�سفر والح�ضر  .ب -حفظ �أذكار اليوم والليلة .
د – برنامج كيف ( �أدير وقتي – �أرفع همتي – �أح�سن خلقي ) .
ج -م�شروع تعظيم حرمات اهلل .
و -تنمية مهارات اال�ستنباط واال�ستنتاج .
		
هـ  -الخطيب المفوه .
ز -ا�ستثمار الألعاب التربوية التي تت�ضمن مهارات و �أخالق العمل الجماعي .
ط – تعريف ال�شاب بطبيعة مرحلته .
ح – �إحياء مفهوم ا�ستثمار عقول الآخرين
ي -تعليق ال�شاب بالدار الآخرة .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
العناية بال�صالة وتوابعها يف ال�سفر واحل�ضر
حفظ �أذكار اليوم والليلة
برنامج كيف ( �أدير وقتي – �أرفع همتي – �أح�سن خلقي )

الخطيب المفوه
تنمية مهارات اال�ستنباط واال�ستنتاج
ا�ستثمار الألعاب التربوية التي تت�ضمن مهارات و �أخالق العمل الجماعي
�إحياء مفهوم ا�ستثمار عقول الآخرين
تعريف ال�شاب بطبيعة مرحلته
تعليق ال�شاب بالدار الآخرة
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امل�ؤ�شر

متابعة �أداء الطالب لل�صالة في الم�سجد
بالتن�سيق مع �أئمة م�ساجد الأحياء
�إقامة م�سابقة
دورة تربوية
�إقامة دورة في فن الخطابة

طرق وو�سائل الت�أكد

 التن�سيق مع �أئمة الم�ساجد
 نموذج من الم�سابقة
 تقرير عن البرامج التي تنفذ
� شهادات ح�ضور الدورة
�إقامة م�سابقة
 مالحظة عالقة الم�شاركين فيما
تفاعل الطالب مع الم�سابقة وت�أثيرها على �أخالقهم
بينهم.
لجوء الطالب �إلى ا�ست�شارة مدر�سيهم في  زيارات ميدانية
�أمورهم الخا�صة والعامة ٍ
�إلقاء در�س يتكلم عن المو�ضوع

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

ت�صميم البرنامج

12/15

1/20

تنفيذ الخطة التنفيذية لل�سنة الأولى

2/9

لمدة عام

تنفيذ الخطة التنفيذية لل�سنة الثانية  3/3من العام الثاني

لمدة عام

تنفيذ الخطة التنفيذية لل�سنة الثالثة  3/6من العام الثالث

لمدة عام

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

م�ؤ�س�سة الخبرات الذكية
برنامج يحقق الأهداف المر�سومة
لال�ست�شارات
بناء �شخ�صية الطالب بناء كام ًال
متزن ًا في الجانب الإيماني و التن�سيق مع محا�ضرين و
ال�سلوكي والفكري و الدعوي مدربين ذوي خبرة عالية
واالجتماعي و النف�سي

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عدم ح�ضور الطالب لكامل البرنامج .
 عدم موافقة مدراء المدار�س.

 عدم وجود مدربين متخ�ص�صين في محافظة رفحاء .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 العالقات العامة بالمكتب 		.
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة (مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء في محافظة رفحاء
م�ؤ�س�سة الخبرات الذكية لال�ست�شارات والتدريب الطالبي ( توفير المدربين ) ).

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات

�أخذ ت�صريح مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء .
وجود مكان مهي�أ ومجهز لإلقاء الدورات والدرو�س .
توفير و�سائل نقل للطالب الم�شاركين   .توفير حقائب تدريبية .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

 تقرير في نهاية كل ف�صل درا�سي من الم�شرف المتابع ..
 زيارات دورية .
 تقييم الطالب في نهاية كل ف�صل درا�سي .

عاشراً  :مدة البرنامج

 ثالث �سنوات كاملة �شاملة ل�ست ف�صول درا�سية مع ثالث �إجازات �صيفية .
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الحادي عشر  :الميزانية
( هذه التكلفة لمدة سنة واحده فقط )
العــدد

الربنــامج
درا�سة الم�شروع

5000ر�سال

5000ر�سال

 100ريال

 365يوم × 100ريال =  36500ريال

�إيجار اال�ستراحـة

 365يوم

ال�صالة الريا�ضية

� 6أجهزة �أ�سعار مختلفة

 6500ريال

اللقاءات

 76لقاء

 150ريال

 76لقاء ×150ريال × 2مجموعة =22800ريال

رحلة كل ف�صل درا�سي

� 3أيام

 3000ريال

 3000ريال× 2ف�صل × 2مجموعة =  12000ريال

رحلة ال�صيف لمكة والطائف

� 7أيام

للمجموعتين

 20000ريال

المخيم ال�شتوي

� 5أيام

للمجموعتين

 10000ريال

للمجموعتين

 10000ريال

جوائز ونثريات

الإجمايل
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التكلــفة

�إجمـايل تكلفة الربنـامـج

 122800ريال

ا�سم امل�شروع

م�شروع �إخــــاء
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

 معاناة �شباب رفحاء عند تخرجهم من الثانوية من متاعب االغتراب .
 الرغبة في ا�ستمرار التوجيه والمتابعة لهذه الفئة الغالية من مجتمعنا .
		
 حل الم�شاكل التي تواجه ه�ؤالء ال�شباب �أثناء درا�ستهم .

 حماية ال�شباب من الأفكار المنحرفة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالب محافظة رفحاء المغتربين في مدينتي عرعر والجوف .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

� أن يدرك طالب الجامعة الم�س�ؤولية المناطة بهم تجاه مجتمعهم .

ب .الهدف التفصيلي :

ب -م�سابقة �شهرية على كتاب �أو �شريط .
�أ-ا�ست�ضافة �أ�سبوعية لأهل العلم والتربية في المنطقة .
ت-دورة تدريبية ف�صلية في بع�ض المهارات المنا�سبة لمرحلتهم العمرية .
ج-حلقة تحفيظ قر�آن لمدة ثالث �أيام في الأ�سبوع .
			
ث-درو�س علمية في العقيدة والأحكام .
ح-برنامج ا�ستعارة كتب كل �شهر .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

ا�ست�ضافة �أ�سبوعية لأهل العلم والرتبية يف املنطقة .

م�سابقة �شهرية على كتاب �أو �شريط .
دورة تدريبية ف�صلية يف بع�ض املهارات املنا�سبة ملرحلتهم العمرية .

درو�س علمية يف العقيدة والأحكام .
حلقة حتفيظ قر�آن ملدة ثالث �أيام يف الأ�سبوع .
برنامج ا�ستعارة كتب كل �شهر .

 ح�ضور الطالب للبرامج
 تفاعل المجموعة لما يلقى
 زيادة الح�صيلة العلمية للمجموعة
 تنمية مهارة القراءة لدى المجموعة

 ك�شوف الح�ضور للبرامج
 زيارات ميدانية .
 تقرير الم�شرف على المجموعة
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خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ
البدء

تاريخ االنتهاء

تحديد الم�شرف على المجموعتين

4/20

4/23

ت�صميم البرنامج

5/1

5/20

التن�سيق مع الملقين في المناطق

5/22

6/5

بداية البرنامج
التقرير الختامي

10/18
6/20

املخرجات
�سهولة التن�سيق
 موا�ضيع منا�سبة لل�شريحة .
 مكملة للبرامج التي تلقوها ً
�سابقا .
 ملقين منا�سبين للموا�ضيع .

 لهم دراية بخ�صائ�ص المرحلة العمرية

 ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة .6/15
من العام التالي  -تحقيق �أهداف البرنامج
 معرفة ال�سلبيات والإيجابيات درا�سة المقترحات المقدمة7/1
 -عر�ض مرئي للأن�شطة

املدخالت
(املنفذ)
�إدارة المكتب
ق�سم ال�شباب
الم�شرف على البرنامج
الم�شرف على البرنامج
ملقي البرنامج
الم�شرف على البرنامج
الم�شرف على البرنامج
ق�سم العالقات العامة
والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
 عدم ح�ضور الطالب لكامل البرنامج .

 تعار�ض البرنامج مع �أوقات االختبارات . .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب.
 العالقات العامة بالمكتب 		.
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة (مركز الدعوة والإر�شاد في مدينة عرعر
مكتب الدعوة والإر�شاد في مدينة �سكاكا ).

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
تعيين م�شرف عام على البرنامج .
الدعم المادي   .توفر المكان المهي�أ المنا�سب .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم

 زيارات دورية .
 عر�ض مرئي لأن�شطة البرنامج.
 تقرير مكتوب ومدعم بال�صور الفوتوغرافية .

عاشراً  :مدة البرنامج

� سنة كاملة � ,شاملة للف�صلين الدرا�سيين .
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الحادي عشر  :الميزانية:
الربنــامج

العــدد

التكلــفة

�إيجار اال�ستراحة

600ريال × � 12شهر

 7200ريال

قيمة الع�شاء

250ريال×�4أ�سابيع×�12شهر

 12000ريال

جوائز

1000ريال×2ف�صل

 2000ريال

تكلفة الدورات

1000ريال×2ف�صل

 2000ريال

الإجمايل

 23200ريال

ا�سم امل�شروع

يا بنـي لـقـد �أ�صـبحـت رجـ ً
ال
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




عدم تهي�ؤ ال�شباب لدخول مرحلة المراهقة .
عدم فقه ال�شباب بالم�شاكل المتعلقة بهذه الفترة العمرية .
عدم معرفة ال�شاب بالأحكام ال�شرعية المترتبة على بلوغه .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 ال�شباب بين عمر � 16-14سنة في التعليم العام .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 تعرف ال�شاب على التغيرات الج�سدية والنف�سية والعقلية لهذه المرحلة .

ب .الهدف التفصيلي :

�أ -التعريف بمرحلة المراهقة مع ذكر التغيرات التي تطر�أ على ال�شاب في هذه المرحلة .
ج -ال�صالة ال�صالة  .د -ال�سموم البي�ضاء ( التدخين – المخدرات )
ب  -ماذا يعني كوني مكلف ؟
و -الرجولة .
		
هـ  -كيف تختار �صديقك .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
التعريف بمرحلة المراهقة
ماذا يعني كوني مكلف ؟
ال�صالة ال�صالة .
ال�سموم البي�ضاء
كيف تختار �صديقك .
الرجولة .

امل�ؤ�شر
تفاعل الطالب عن طريق طرحهم للأ�سئلة
 حر�ص الطالب على �أداء ال�صالة
 تطبيق الطالب لما تعلموه في الواقع .
 تعبئة اال�ستبيانات التي توزع على الطالب بكل �صدق وو�ضوح

طرق وو�سائل الت�أكد
 ك�شوف الح�ضور للبرامج
 زيارات ميدانية .
� شهادات ال�شكر
 التقرير الختامي
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خامس ًا  :خطة العمل :
( هذا البرنامج يقدمه المكتب على شكل ملف متكامل ويتبنى تطبيقه في
المدارس كدورة عن طريق اإلرشاد الطالبي )
الن�شاطات

تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

ت�صميم البرنامج

3/15

3/20

برنامج يحقق الأهداف المرجوة

مركز عطاء لال�ست�شارات والتدريب
الطالبي

ال يلغى البرنامج �أثناء تنفيذه

�إدارة المكتب

4/10

توزيع المهام على �أفراد الفريق

�إدارة المكتب

5/26

ينفذ البرنامج في جميع المدار�س

الفريق الم�شرف

تنفيذ البرنامج

10/11

/12/2

ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة
وتحقيق �أهداف البرنامج

الفريق الم�شرف

التقرير الختامي

/12/17

12/25

معرفة ال�سلبيات والإيجابيات

قبل
الت�أكد من الف�سوحات الر�سمية للبرنامج
البرنامج
4/6
تحديد الفريق الم�شرف على البرنامج
التن�سيق مع المدار�س وو�ضع جدول زمني
5/12
لإلقاء البرنامج

الفريق الم�شرف
ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت :


عدم موافقة بع�ض مدراء المدار�س لإلقاء البرنامج .



وجود مدار�س لي�س فيها مكان مهي�أ لإلقاء البرنامج .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي :
 المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب  .العالقات العامة بالمكتب .
 الم�ؤ�س�سات ال�شريكة (مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء ( الإر�شاد الطالب )
مركز عطاء لال�ست�شارات والتدريب الطالبي ( ت�صميم البرنامج )

		

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :
�أخذ ت�صريح مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء.
وجود مكان مهي�أ ومجهز لإلقاء البرنامج في المدار�س .

 توفير حقائب تدريبية .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم :
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زيارة المدار�س لمتابعة تنفيذ البرنامج .
التوثيق بال�صور الفوتوغرافية والفيديو .
منح �شهادات ح�ضور لجميع الم�شاركين في البرنامج .
تلقي التغذية الراجعة عن البرنامج من ( الطالب – الفريق الإ�شرافي – مدراء المدار�س ) عبر ا�ستمارات يبنيها الفريق الإ�شرافي ح�سب احتياجه .
تحليل التغذية الراجعة والخلو�ص بتو�صيات عملية .
كتابة تقرير ختامي عن البرنامج .
�إعداد عر�ض مرئي عن البرنامج يرفق مع التقرير الختامي .

عاشراً  :مدة البرنامج :
 دورة تدريبية مدتها ثالث �أيام تقام في المدار�س

الحادي عشر  :الميزانية:
الربنــامج

العــدد

التكلــفة

ت�صميم البرنامج

 7000ريال

مركز عطاء لال�ست�شارات والتدريب الطالبي

طباعة المذكرات 20ريال×50طالب× 7مدار�س =  7000ريال
الجوائز

1500ريال ×  7مدار�س =  10500ريال

نثريات

 3000ريال

الإجمايل

المذكرات التدريبية
لأف�ضل ع�شرة طالب في كل مدر�سة

 27500ريال
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ا�سم امل�شروع

مهرجان عيد الفطر املبارك ( عيدكم معنا )
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



عدم وجود برامج هادفة في هذا الوقت .
حاجة المنطقة لوجود طالبات علم متخ�ص�صات .



تواجد �أغلب �أبناء المحافظة �أيام العيد .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 المهرجان عام على م�ستوى محافظة رفحاء

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


حفظ �أوقات ال�شباب وم�شاركتهم فرحة العيد

ب .األهداف التفصيلية :

�إقامة مهرجان ولمدة ( � ) 3أيام

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة مهرجان ولمدة ( � ) 3أيام

ح�ضور الم�ستفيدين .
مواظبة الملقين

زيارات الم�شرف  -متابعة ق�سم ال�شباب .التقرير الختامي .

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
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تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

املخرجات

تحديد فريق عمل للملتقى

7/25

7/20

اعتماد البرنامج اليومي

8/5

8/12

التن�سيق مع الملقين

8/15

8/20

تكوين فريق لديه دراية وخبرة بالأن�شطة ال�شبابية
موا�ضيع منا�سبة للطرح العام
تنوع برامج المهرجان
ملقين منا�سبين في طريقة العر�ض
لهم احتكاك مع ال�شباب

الإعالن عن الملتقى

9/25

9/30

�إعالن منا�سب ويخاطب ال�شريحة الم�ستهدفة

بداية الملتقى

10/2

10/4

الحفل الختامي

10/5

التقرير الختامي

10/15 10/7

بداية الملتقى في الوقت المنا�سبح�ضور ال�شريحة الم�ستهدفةتحقيق �أهداف الملتقى�شكر للداعمين
تكريم فريق العمل
توزيع الجوائز
معرفة ال�سلبيات والإيجابيات
درا�سة المقترحات المقدمة
عر�ض مرئي

املدخالت
(املنفذ)
�إدارة المكتب
الفريق الم�شرف
الفريق الم�شرف
ق�سم العالقات العامة والإعالم
الفريق الم�شرف
الفريق الم�شرف
ال�شيخ الملقي
رئي�س الأق�سام
مدير المكتب
رئي�س الأق�سام
ق�سم ال�شباب
الم�شرف العام
ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة
تقلبات الطق�س



عدم ح�ضور الملقين ب�سبب م�شاكل حجوزات الطيران .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب
 ق�سم المحا�ضرات والدعوة العامة .
العالقات العامة بالمكتب .

المؤسسات الشريكة :
نادي الت�ضامن الريا�ضي برفحاء

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :



الإذن من فرع الوزارة
الدعم المالي للملتقى .




تعيين م�شرف عام على الملتقى
توفر المكان المهي�أ المنا�سب

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



زيارات ميدانية
عر�ض مرئي لأن�شطة الملتقى



تقرير مكتوب ومدعم بال�صور الفوتوغرافية

عاشراً  :مدة البرنامج
 من ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء وحتى ال�ساعة الواحدة

الحادي عشر  :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

تذاكر ال�ضيوف

 5480ريال
 5910ريال
 2800ريال
 560ريال
 2500ريال
 2100ريال
 2500ريال
 6000ريال
 27580ريال

الإعالنات
ال�صوتيات
كوبونات ال�سحب

الجوائز
التوثيق
تجهيز المكان
البرنامج العام
الإجمايل
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امل�صليات امل�ؤقتة
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



كثرة الم�سطحات الخ�ضراء في محافظة رفحاء
عدم وجود مكان مهي�أ لل�صالة فيها




الإقبال المتزايد على هذه الم�سطحات
فر�صة لتوجيه الن�صح والكلمات التوجيه لمرتادي هذه الأماكن

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 مرتادي الم�سطحات الخ�ضراء في محافظة رفحاء .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


م�ساعدة مرتادي هذه الم�سطحات على �أداء ال�صالة في وقتها

ب .األهداف التفصيلية :


�إيجاد مكان مهي�أ لل�صالة مع توفير ماء للو�ضوء



�إلقاء بع�ض الكلمات التوجيهية عقب ال�صالة

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إيجاد مكان مهي�أ لل�صالة

�أداء مرتادي هذه الم�سطحات ال�صالة جماعة  ,وتفاعلهم مع الكلمات
التي تُطرح .

زيارات ميدانية .
التقرير الختامي

�إلقاء بع�ض الكلمات التوجيهية عقب ال�صالة

خامس ًا  :خطة العمل
املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

تحديد الم�شرف على هذه الم�سطحات

5/25

5/28

�سهولة التن�سيق

�إدارة المكتب

تحديد �أئمة لل�صالة

6/1

6/5

� -أداء ال�صالة في وقتها

الم�شرف على الم�سطحات

التن�سيق مع ملقي الكلمات

6/6

6/10

 -ملقين منا�سبين للموا�ضيع .

الم�شرف على الم�سطحات

بداية الم�صليات الم�ؤقتة

6/25

8/30

التقرير الختامي

9/1

9/10

 ا�ستفادة ال�شريحة الم�ستهدفة . تحقيق �أهداف البرنامج معرفة ال�سلبيات والإيجابيات درا�سة المقترحات المقدمة -عر�ض مرئي للأن�شطة

الم�شرف على الم�سطحات
�أئمة الم�صليات

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
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ت�أخر الإذن من بلدية رفحاء
اعتذار بع�ض الملقين



تعذر �إيجاد �أئمة متفرغين

الم�شرف على اال�ستراحة
ق�سم العالقات العامة والإعالم

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات ممث ًال ق�سم دعوة ال�شباب
 ق�سم المحا�ضرات
العالقات العامة بالمكتب

المؤسسات الشريكة :
 بلدية محافظة رفحاء

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :



الف�سح من بلدية �إمارة محافظة رفحاء
تعيين م�شرف على الم�صليات




الإذن من بلدية محافظة رفحاء
توفر المكان المهي�أ المنا�سب

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم


زيارات ميدانية



تقرير مكتوب ومدعم بال�صور الفوتوغرافية

عاشراً  :مدة البرنامج
� صالتي المغرب والع�شاء يومي ًا على مدار الإجازة ال�صيفية.

الحادي عشر  :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

ماء للو�ضوء

 200ريال
 80ريال
 950ريال
� 2 × 2000إمام =  4000ريال
 2 × 2000موقع =  4000ريال
 500ريال
9730

�أباريق للو�ضوء
خزان ماء
مكافئة الأئمة

فر�ش وتجهيز الم�صليات
�صوتيات
الإجمايل
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ثالثا

قسم
الوسائل
الدعوية
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الـهـدايا املو�سمية
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



حاجة المجتمع لتوعيتهم بما ينبغي عليهم في المنا�سبات .
تنوع المنا�سبات ال�شرعية واالجتماعية .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 كافة �شرائح المجتمع

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 توعية المجتمع بما يفيدهم في المنا�سبات ال�شرعية واالجتماعية .

ب .الهدف التفصيلي :

�أ -اختيار الهدايا المنا�سبة لكل مو�سم من الموا�سم وهي  ( :الحج  ،ع�شر ذي الحجة  ،المعلم والمعلمة  ،رم�ضان  ،معايدة ال�سجين ،
معايدة المري�ض ) .
ب  -توزيع �ستة هدايا في العام

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

اختيار الهدايا المنا�سبة لكل مو�سم من الموا�سم وهي :
( الحج  ،ع�شر ذي الحجة  ،المعلم والمعلمة  ،رم�ضان ،
معايدة ال�سجين  ،معايدة المري�ض ) ،

منا�سبة الهدية للمو�سم وللم�ستفيد

توزيع �ستة هدايا في العام

طرق وو�سائل الت�أكد
.1ا�ست�شارة �أهل العلم  ،والدعوة .
.2اال�ستماع لآراء الم�ستفيدين .
.3توزيع ا�ستبانة خا�صة بالهدية .

و�صول الهدية للم�ستفيد قبل المو�سم بفترة كافية متابعة و�إ�شراف ق�سم الو�سائل الدعوية .

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
اختيار الهدايا المنا�سبة لكل مو�سم من الموا�سم

توزيع �ستة هدايا في العام
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تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

8/1
9/1
11/1
9/1
10/1
12/1

8/15
9/15
11/15
9/5
10/5
12/5

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

هدية منا�سبة للم�ستفيد والمو�سم

ق�سم الو�سائل الدعوية

و�صول الهدية للم�ستفيد في الوقت
المنا�سب

ق�سم الو�سائل الدعوية

الجدول الزمني للهدايا
م

الهدية

التاريخ

1
2
3
4
5
6

هدية المعلم
هدية رم�ضان
هدية ال�سجين
هدية المري�ض
هدية الحاج
هدية ع�شر ذي الحجة

�شعبان
رم�ضان
�شوال  -ذي الحجة
�شوال  -ذي الحجة
ذي الحجة
ذي الحجة

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


ت�أخر و�صول الهدية من المطابع .



عدم توفر الدعم المادي .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
		
 ق�سم الو�سائل الدعوية .

		
المتعاونون مع ق�سم الو�سائل الدعوية .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات


�أن تكون المطبوعات مف�سوحة من وزارة الإعالم .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم


متابعة لالختبار والتوزيع من ق�سم الو�سائل الدعوية.



التقرير الختامي الم�ؤثق .



نتائج اال�ستبيان .

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلــفة

�أ�شرطة
كتب
م�سابقات على الهدايا
مطويات
دعاية و�إعالن
مطبوعات
هدية رم�ضان " مميزة "

1480ريال
32650ريال
 4500ريال
 9200ريال
 3700ريال
10000ريال
9000ريال

الإجمايل

70530ريال
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كتاب الأ�سرة

أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




خلو المنازل من بع�ض الكتب المهمة .
حاجة الأ�سرة لت�أ�سي�س مكتبة �صغيرة في كل منزل .
الكتاب يبقى لمدة طويلة بعك�س المطويات والأ�شرطة والكتيبات ال�صغيرة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 جميع الأ�سر في محافظة رفحاء وقر�آها

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 توعية الأ�سرة وتثقيفها .

ب .الهدف التفصيلي :



توزيع �ستة �آالف كتاب على الأ�سر كل �ستة �أ�شهر  ،مع و�ضع م�سابقة على الكتاب .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

توزيع �ستة �آالف ن�سخة

و�صول الن�سخ للم�ستفيدين

متابعة ق�سم الو�سائل الدعوية

توزيع الم�سابقة مع الكتاب

الم�شاركة في الم�سابقة

 .1متابعة ق�سم الو�سائل الدعوية
� . 2إح�صاء عدد الم�شاركين في الم�سابقة .

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
اختيار الكتاب المنا�سب
�إعداد الم�سابقة
توزيع الكتاب والم�سابقة
توزيع الجوائز على
الم�شاركين في الم�سابقة

56

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء
6/1
11/1
6/5
11/5
6/15
11/15
6/25
11/25

6/10
11/10
6/10
11/10
6/20
11/20
6/25
11/25

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

كتاب منا�سب للأ�سرة الم�سلمة

ق�سم الو�سائل الدعوية .

منا�سبة الم�سابقة للكتاب وللأ�سرة

ق�سم الو�سائل الدعوية .
الم�شرف على الهدية .

و�صول الكتاب للفئة الم�ستهدفة في المدة المحددة

فريق التوزيع .

و�صول الجوائز للفائزين في الوقت المحدد

ق�سم الو�سائل الدعوية

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


ت�أخر و�صول الكتاب .



الإحجام عن الم�شاركة في الم�سابقة .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
		
 ق�سم الو�سائل الدعوية .

		
 فريق توزيع الم�سابقة .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات
الدعم المادي .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم




متابعة رئي�س الأق�سام .
توزيع ا�ستبانة عن الم�شروع .
التقرير الموثق .

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلــفة

الكتـــــب
الجــــوائز
مكاف�آت التوزيع
الإجمايل

30000ريال
5000ريال
2000ريال
37000ريال
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مرياث الأنبياء
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



يمكث المري�ض في الم�ست�شفى وال�سجين في ال�سجن فترات طويلة .
الكتاب لإ�سالمي من �أنفع ما يق�ضي به الم�سلم وقته .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة


ال�سجناء والمر�ضى والمنتظرون في �صاالت االنتظار .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :

 توزيع مكتبات �صغيرة في غرف الم�ست�شفى وعنابر ال�سجن و�صاالت االنتظار والم�ستو�صفات ومراكز حر�س الحدود.

ب .الهدف التفصيلي :




�إعداد ( )100مكتبة �صغيرة لتوزيعها على الم�ستفيدين .
توزيع ( )100مكتبة �صغيرة لتوزيعها على الم�ستفيدين .

رابع ًا  :المؤشرات
امل�ؤ�شر

الهدف
�إعداد ( )100مكتبة �صغيرة لتوزيعها على الم�ستفيدين .
توزيع ( )100مكتبة �صغيرة لتوزيعها على الم�ستفيدين .

طرق وو�سائل الت�أكد

 .1الإطالع على عينة من الكتب .
مكتبة منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة
 .2فواتير الكتب .
.1التقرير الموثق .
توزيع المكتبة في الوقت المحدد والأماكن
.2زيارة وم�شاركة رئي�س الأق�سام.
المنا�سبة

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

اختيار المكتبة

4/1

4/15

مكتبة منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة

ق�سم الو�سائل الدعوية

توزيع المكتبة

4/15

4/30

توزيع المكتبة في الوقت المحدد والأماكن المنا�سبة

�إعداد التقرير والتوثيق

4/30

5/15

تقرير موثق بال�صور والفيديو

ق�سم الو�سائل الدعوية
.1ق�سم الو�سائل الدعوية .
 .2ق�سم العالقات العامة
والإعالم .
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سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


عدم توفر الدعم المادي .



ت�أخر و�صول الكتب



فقد المكتبة بعد توزيعها.

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي


رئي�س الأق�سام



ق�سم الو�سائل الدعوية .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات



 اختيار المادة المنا�سبة 				.

ق�سم العالقات العامة والإعالم .

الدعم المادي .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



متابعة الم�شرف على ق�سم الو�سائل الدعوية
تقرير ق�سم العالقات العامة والإعالم

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلــفة

تكلفة الكتب
تكلفة الدوالب

7000ريال
5000ريال

الإجمايل

12000ريال
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هـديـة الـمـ�سـافــر
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




محافظة رفحاء تقع على الطريق الدولي المو�صل بين االخليج العربي والجزيرة العربية وبين ال�شام و�شمال �أفريقيا .
مرور الكثير من الم�سافرين في المحافظة في �إجازة ال�صيف متجهين �إلى ال�شام و�شمال �أفريقيا
انت�شار الكثير من المخالفات ال�شرعية من بدع وخرافات و�سفور في تلك البالد .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 الم�سافرون المارون بالمحافظة في ف�صل ال�صيف من كل عام .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :




ن�شر عقيدة �أهل ال�سنة والجماعة
تحذير الم�سافرين من المنكرات وبيان خطرها .
الداللة على ف�ضائل الأعمال ال�صالحة وتعريفهم بها .

ب .الهدف التفصيلي :




توزيع خم�سين �ألف حقيبة تحوي خم�س كتيبات .
توزيع خم�سين �ألف �شريط .

رابع ًا  :المؤشرات
امل�ؤ�شر

الهدف

طرق وو�سائل الت�أكد

توزيع خم�سين �ألف حقيبة على الم�سافرين المارين في ت�سليم الهدية ل�شريحة الم�ستهدفة في الوقت .1زيارة الم�شرف
.2التقرير الختامي الموثق بال�صور
المحدد
المحافظة

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
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تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

اختيار مادة الحقيبة
توفير الحقيبة

5/1
5/10

5/10
5/30

تهيئة المكان

6/15

6/25

بداية التوزيع

6/25

7/25

التقريرالختامي

6/25

7/25

املخرجات
مادة علمية منا�سبة للفئة الم�ستهدفة

املدخالت
(املنفذ)
ق�سم الو�سائل الدعوية

حقيبة جاهزة ومتكاملة قبل التوزيع بوقت كاف
.1اللوحة ال�ضوئية
 -1ق�سم الو�سائل الدعوية
.2تجهيز �أدوات التوزيع
 -2فريق توزيع الهدية
بداية التوزيع في الوقت المحدد
-1ق�سم الو�سائل الدعوية
تقرير موثق بال�صور والفيديو مع عر�ض ال�سلبيات
-2فريق توزيع الهدية
والإيجابيات والمقترحات
 -3ق�سم العالقات العامة والإعالم

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



عدم و�صول الحقيبة من المطابع في الوقت المنا�سب .
عدم كفاءة فريق التوزيع .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي


رئي�س الأق�سام



ق�سم الو�سائل الدعوية .



ق�سم العالقات العامة والإعالم .



فريق توزيع الهدية .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات


الإذن من المحافظة .



التن�سيق مع ال�شرطة .



توفر الدعم المادي للم�شروع .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



متابعة الم�شرف على ق�سم الو�سائل الدعوية
التقرير الختامي الموثق بال�صور والفيديو .

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلــفة

الحقيبة
الأ�شرطة
مكاف�آت التوزيع

20000ريال
20000ريال
10000ريال

الإجمايل

 50000ريال
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اال�سطوانات الدعوية
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



حاجة المدار�س وم�صادر التعلم فيها لمواد دعوية للطالب
مواكبة التقنية وا�ستخدامها في و�سائل الدعوة



تنويع الو�سائل الدعوية لت�شمل كافة �شرائح المجتمع

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 جميع مدار�س المحافظة والقرى التابعة لها .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


توفير ا�سطوانات �شهرية دعوية ت�ستفيد منها المكتبات وم�صادر التعلم في المدار�س

ب .األهداف التفصيلية :


�إعداد المادة العلمية للأ�سطوانة الدعوية

 طباعة الأ�سطوانة الدعوية وت�صميمها  .

توزيع الأ�سطوانة الدعوية.

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

طرق وو�سائل الت�أكد

امل�ؤ�شر

ت�صميموطباعةوتوزيعالأ�سطوانةعلىالمدار�س و�صول الأ�سطوانة للم�ساجد الم�ستفيدة
قبل بداية العام الجديد
ف ��ي ال �م �ح��اف �ظ��ة وال� �ق���رى ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا .

ك�شوفات ت�سليم اال�سطوانات للمدار�س

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

�إعداد المادة العلمية
والدعوية
طباعة الأ�سطوانة الدعوية
9/15
وت�صميمها .
8/10

التن�سيق مع الموزعين

10/15

/10من كل
�شهر
/25من كل
�شهر
/10من كل
�شهر

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

ت�سليم الت�صميم في الوقت المحدد

ق�سم الو�سائل الدعوية

ا�ستالم الأ�سطوانة للمطبعة في الوقت
المحدد

ق�سم الو�سائل الدعوية

توزيع الأ�سطوانة في الوقت المحدد

ق�سم الو�سائل الدعوية

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


الت�أخر في المواعيد

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
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مدير المكتب
ق�سم الو�سائل الدعوية



ال�ش�ؤون المالية

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :


الدعم المالي



لجنة علمية لإعداد المادة

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



الفواتير المالية
تقرير ال�ش�ؤون المالية



ك�شوفات اال�ستالم والتوزيع

عاشراً  :مدة البرنامج
� شهرين.

الحادي عشر  :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

�إعداد اال�سطوانة

 1000ريال
 10000 = 2 × 5000ريال

الطباعة

الإجمايل

 11000ريال
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ا�سم امل�شروع

تقومي �آذان ال�صالة
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير


حاجة الم�ساجد للتقويم



عدم وجود تقويم ر�سمي تعتمد عليه الم�ساجد في ال�صالة

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 جميع م�ساجد المحافظة والقرى التابعة لها .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


توفير تقويم للأذان ي�ستفيد منه الأئمة والم�ؤذنون في م�ساجد المحافظة والقرى التابعة لها

ب .األهداف التفصيلية :
ت�صميم تقويم للأذان في المحافظة





طباعة تقويم للأذان في المحافظة



توزيع تقويم الأذان في المحافظة .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

طرق وو�سائل الت�أكد

امل�ؤ�شر

ت���ص�م�ي��م وط �ب��اع��ة وت ��وزي ��ع ال �ت �ق��وي��م على و��ص��ول التقويم للم�ساجد الم�ستفيدة
الم�سجد في المحافظة وال�ق��رى التابعة لها ق � �ب� ��ل ب� � ��داي� � ��ة ال � � �ع� � ��ام ال� �ج ��دي ��د

ك�شوفات ت�سليم التقويم للم�ساجد

خامس ًا  :خطة العمل
املدة

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

التن�سيق مع الم�صمم

10/1

10/10

ع�شرة �أيام

ت�سليم الت�صميم في الوقت المحدد

ق�سم العالقات العامة والإعالم

التن�سيق مع المطابع

10/15

10/20

خم�سة �أيام

ا�ستالم التقويم للمطبعة في الوقت المحدد

ق�سم العالقات العامة والإعالم

التن�سيق مع الموزعين

11/1

11/10

ع�شرة �أيام

توزيع التقويم في الوقت المحدد

ق�سم العالقات العامة والإعالم

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


الت�أخر في المواعيد

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المدير التنفيذي
ق�سم العالقات العامة والإعالم



ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :
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الدعم المالي

ال�ش�ؤون المالية

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



الفواتير المالية
تقرير ال�ش�ؤون المالية



ك�شوفات اال�ستالم والتوزيع



ق�سم العالقات العامة واالعالم

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

الت�صميم

 300ريال
 5000ريال

الإجمايل

 5300ريال

الطباعة
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ا�سم امل�شروع

م�شروع بالغ
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير


حاجة المجتمع للتوعية والتوجيه في الموا�سم واالجتماعات

تنويع الو�سائل الدعوية لت�شمل كافة �شراح المجتمع.



ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 جميع م�ساجد ومرافق المحافظة والقرى التابعة لها .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


توزيع بر�شور دعوي كل �شهرين في المنا�سبات والموا�سم

ب .األهداف التفصيلية :
�إعداد المادة العلمية





ت�صميم البر�شور



توزيع البر�شور .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

طرق وو�سائل الت�أكد

امل�ؤ�شر

ت�صميم وطباعة وتوزيع  6بر�شور على الم�ساجد و��ص��ول البر�شور للم�ساجد والجهات
والمرافقالعامةفيالمحافظةوالقرىالتابعةلها الم�ستفيدة قبل بداية العام الجديد .

ك�شوفات الت�سليم

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
�إعداد المادة
ت�صميم المادة
وطباعتها
توزيع البر�شور

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

ت�سليم الت�صميم في الوقت المحدد

ق�سم الو�سائل الدعوية

/1من كل �شهر

/10من كل �شهر

/10من كل �شهر

/25من كل �شهر ت�سليم البر�شور للمطبعة في الوقت المحدد

/1من كل �شهر

توزيع البر�شور في الوقت المحدد

/10من كل �شهر

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


الت�أخر في المواعيد

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
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مدير المكتب
ق�سم الو�سائل الدعوية



ال�ش�ؤون المالية

ق�سم الو�سائل الدعوية
ق�سم الو�سائل الدعوية

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :


لجنة علمية لإعداد المادة

الدعم المالي

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



الفواتير المالية
تقرير ال�ش�ؤون المالية



ك�شوفات اال�ستالم والتوزيع

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

الت�صميم

 1800 = 300 × 6ريال
 9000 = 6 × 1500ريال

قيمة ا�ستاندات

 1500 = 150 × 10ريال

الإجمايل

 12300ريال

الطباعة

( 6بر�شورات كل بر�شور  500ن�سخة )
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رابعًا

قسم
دعوة
الجاليات
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ا�سم امل�شروع

ت�أهيل اجلاليات امل�سلمة من ناحية حفظ القر�آن الكرمي
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



االهتمام بحفظ كتاب اهلل في �أو�ساط الجاليات
قلة الحفاظ لكتاب اهلل في �أو�ساط الجاليات

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 الجالية الم�سلمة في المحافظة المتحدثة بلغات ( الأردو والمليباري والبنغالي و الب�شتو والإنجليزي ).

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


ت�شجيع الجاليات الم�سلمة على حفظ كتاب اهلل

ب .األهداف التفصيلية :

�إقامة دورة في حفظ ق�صار المف�صل  .إقامة دورة في حفظ ع�شرة �أجزاء �إقامة دورة في حفظ خم�سة ع�شرة جز ًء
�إقامةدورة في حفظ القر�آن كام ًال �إقامة دورة في تجويد القر�آن الكريم




رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة دورة في حفظ ق�صار المف�صل
�إقامة دورة في حفظ ع�شرة �أجزاء
�إقامة دورة في حفظ خم�سة ع�شرة جز ًء .
�إقامة دورة في حفظ القر�آن كام ًال
�إقامة دورة في تجويد القر�آن الكريم

االن�ضباط في الح�ضور
تفاعل الم�ستفيدين
�إتقان الحفظ المقرر

ك�شف الح�ضور
�شهادة اجتياز الدورة
التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

تجهيز المقر

8/25

8/28

مكان منا�سب للدورات

ق�سم دعوة الجاليات

ت�صميم وتوزيع الإعالن

8/28

8/30

و�صول الإعالن في الوقت المنا�سب

ق�سم العالقات العامة والإعالم

ا�ستقبال الم�ستفيدين

9/1

9/4

معرفة �أعداد الم�شاركين

الم�شرف على الدورة

البدء بالدورات

9/6

9/27

تحقيق الهدف المن�شود

الحفل الختامي

10/1

التقرير الختامي

10/2

الأ�ساتذة الم�شاركون
المدير التنفيذي
الم�شرف على الدورة
الم�شرف على الدورة

تكريم المتميزين والمتقنين
معرفة ال�سلبيات وااليجابيات

10/6

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت
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ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة



عدم موافقة الكفالء



عدم ح�ضور بع�ض الم�ستفيدين

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد و توعية الجاليات برفحاء ممثال بق�سم دعوة الجاليات
الخدمات الم�ساندة بالمكتب



طاقم الق�سم من رئي�س و �أ�ساتذة و من�سقين

المؤسسات الشريكة

(ال�شركات والم�ؤ�س�سات  /الدوائر الحكومية  /المرافق الخا�صة)

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :


موافقة الكفالء



و�ضع جدول زمني للدورات



تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



ا�ستمارة تقويم الدورة لكل حافظ
متابعة ميدانية من رئي�س ق�سم دعوة الجاليات




توفير المواد الالزمة للم�شروع

تقرير �أ�سبوعي من الم�شرف
التقرير الختامي

عاشراً  :الميزانية
مالحظات
 1500ريال

الربنــامج
ت�صميم الإعالن

الجوائز
المركز الأول
المركز الثاني
المركز الثالث
المركز الرابع
�صوتيات الحفل

الإجمايل

6×400دورات= 2400ريال
 6×350دورات=  2100ريال
6×300دورات=1800ريال
 1500=6×250ريال
 500ريال
 9800ريال
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حفل معايدة اجلاليات
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



حاجة النا�س �إلى الت�آلف والت�آخي و قرب القلوب في مثل هذه الم�شاريع
�إحياء �سنة العيد في قلوب الجاليات

قلة تعظيم �شعائر اهلل في �أو�ساط الجاليات



ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 الجاليات الم�سلمة في المحافظة المتحدثة بلغات ( لأردية والمليبارية والبنغالية والب�شتو والهندية والتاميلية وتلغو و نيبالي وتغالوج و االنجليزية ) .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


�إدخال ال�سرور والبهجة في قلوب الجاليات بمحافظة رفحاء

ب .األهداف التفصيلية :


�إقامة الحفل في �أول �أيام العيد و ي�شمل مجموعة من البرامج الدعوية والثقافية .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

طرق وو�سائل الت�أكد

امل�ؤ�شر

�إق��ام��ة الحفل ف��ي �أول �أي ��ام العيد و ي�شمل ح� � ��� � �ض � ��ور ال� � �ج � ��ال� � �ي � ��ات ل��ل��ح��ف��ل
مجموعة م��ن ال�ب��رام��ج ال��دع��وي��ة والثقافية م�شاركة الجاليات في بع�ض الفقرات .

التقرير الختامي

خامس ًا  :خطة العمل
املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

تحديد فقرات الحفل

9/20

9/25

فقرات منا�سبة للجاليات

اللجنة الم�شرفة على الحفل

تجهيز المقر

9/20

9/25

مكان منا�سب ومهي�أ

ت�صميم وتوزيع الإعالن 9/25

9/30

و�صول الإعالن للم�ستفيدين في الوقت المنا�سب

ق�سم دعوة الجاليات
م�شرف الحفل
ق�سم العالقات العامة والإعالم
اللجنة الم�شرفة على الحفل

معرفة ال�سلبيات وااليجابيات

م�شرف الحفل

الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

موعد الحفل

10/1

التقرير الختامي

10/2

تحقيق الهدف المن�شود
10/6

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة



عدم موافقة الكفالء



قلة الح�ضور

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
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المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد و توعية الجاليات برفحاء ممثال بق�سم دعوة الجاليات

المؤسسات الشريكة

(ال�شركات والم�ؤ�س�سات  /الدوائر الحكومية  /المرافق الخا�صة)

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :


الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة



تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



ا�ستبيانات للح�ضور
التقرير الختامي

موافقة الكفالء




توفير المواد الالزمة للم�شروع

زيارة ميدانية من رئي�س ق�سم الجاليات

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج
تجهيز المكان
التمديدات الكهربائية
وجبة الع�شاء

مالحظات
 8650ريال
 1270ريال
 5700ريال

مكاف�آت الم�سلمين الجدد

 4500ريال

التوثيق

 700ريال

الإجمايل

 20830ريال
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�إفطار ال�صائمني يف �شهر رم�ضان
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير





حاجة النا�س �إلى الت�آلف والت�آخي وقرب القلوب في مثل هذه الم�شاريع .
التفطير و�سيلة من و�سائل تو�صيل الدعوة للم�ستفيدين .
�إحياء �سنة تفطير ال�صائمين في نفو�س النا�س .
�إقامة الكلمات والدرو�س في �أماكن التفطير .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

الجاليات الم�سلمة في المحافظة بعدد تقريبي ( �1000صائم يومي ًا )

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


�إقامة تفطير لل�صائمين من الجاليات في ت�سعة مواقع وتوعيتهم ب�أمور دينهم



�إقامة �إفطار في الجامع الكبير
�إقامة �إفطار بحي المدينة
�إقامة �إفطار في �سوق العالوي



�إقامة �إفطار بم�سجد الور�ش بال�صناعية

ب .الهدف التفصيلي :





�إقامة �إفطار بجانب م�سجد �آبو هالل بحي الفي�صلية

� إقامة �إفطار في موقف ال�شاحنات بمدخل رفحاء ال�شرقي


� إقامة �إفطار بجوار جامع بالل بن رباح بحي القاد�سية




�إقامة �إفطار في �شركة الخليج
�إقامة �إفطار في �شركة �سكا
البرنامج الدعوي الم�صاحب للإفطار

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة �إفطار في المواقع المذكورة �أعاله

مبا�شرة المتعهد للعمل لبناء الخيام وتجهيزها في
المواقع

العقد الر�سمي .
تقرير الم�شرف على التجهيز.

�إعداد البرنامج الم�صاحب للإفطار

تجهيز المادة العلمية من قبل الدعاة.
و�ضع جدول الدعاة لإلقاء الكلمات.

بيان ب�أ�سماء المواد العلمية المعدة للتوزيع .
�صورة من جدول الدعاة .
تقرير الم�شرف .
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خامس ًا  :خطة العمل
تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

الن�شاطات

املخرجات

التعاقد مع متعهد لتجهيز المواقع والمطبخ و�شركات الألبان

8/1

مبا�شرة تجهيز المواقع

8/10

8/25

الإعالن عن الم�شروع

8/20

تكلفة الدعاية والمواد الإعالمية
�إعالن منا�سب
8/28
 تكلفة البرنامج الدعوي 8/27ا�ستف ��ادة الحا�ضري ��ن م ��ن الدرو� ��س
 المواد العلميةوالمواد العلمية
 دعاة المكتب تكلفة الوجبةر�ضا ال�صائمين عن الوجبة
 وجبة الإفطار9/30
والخدمات المقدمة
 -الم�شرفون على الم�شروع

�إعداد جدول الكلمات في
المواقع والكتب والأ�شرطة 8/20
والمطويات
9/1

تنفيذ الم�شروع

 8/10و�ص ��ول الأطعمة في الوق ��ت المنا�سب

املدخالت
(املنفذ)
الم�شرف على الم�شروع

مواقع جاهزة قبل رم�ضان بثالثة ايام تكلفة التجهيز من خيام وفر�ش و�إنارة
 -الم�شرف على التجهيز

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



العجز في تغطية الم�شروع
بعد العمالة عن المواقع

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



ق�سم دعوة الجاليات
دعاة المكتب




الم�شرف على الم�شروع
طاقم التنفيذ

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات




تجهيز المواقع .
�إعداد الوجبة .
التعاقد مع جهات التنفيذ .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم




ا�ستمارة حالة موقع يومية .
تقرير م�شرف المواقع .
زيارة ميدانية من رئي�س الجاليات .

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلــفة

الوجبة

 1000وجبة×6ريال× 30يوم=  180000ريال

المواد البال�ستيكية
�سفر+كا�سات�+أكيا�س
دعاية و�إعالن
تجهيزات خيام
مكافئات الم�شرف والعمال
مطبوعات

 5000ريال
 7500ريال
 6000ريال
 4000ريال

الإجمايل

208500مئتان وثمانية �آالف وخم�سمائة ريال

 6000ريال
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ا�سم امل�شروع

الت�أهيل العلمي للجاليات امل�سلمة
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




انت�شار االنحراف العقدي في �أو�ساط الجاليات
قلة الفقه في �أحكام ال�شريعة
تف�شي البدع في العبادات

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

الجالية الم�سلمة في المحافظة المتحدثة بلغة الأوردو والميلباري والبنغالي والإنجليزي.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


توعية الجاليات الم�سلمة ب�أمور دينهم من خالل �إقامة دورات علمية مكثفة .

ب .الهدف التفصيلي :



�إقامة در�س في التوحيد لكل جالية
�إقامة در�س في الفقه لكل جالية




�إقامة در�س في الحديث لكل جالية
�إقامة در�س في ال�سيرة لكل جالية

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

�إلقاء 12در�س في التوحيد لكل جالية
�إلقاء 12در�س في الفقه لكل جالية
�إلقاء 12در�س في الحديث لكل جالية
�إلقاء 12در�س في ال�سيرة لكل جالية

طرق وو�سائل الت�أكد

 الن�ضباط في الح�ضور
 تفاعل الم�ستفيدين مع الملقي

 ك�شف الح�ضور
� شهادة اجتياز الدورة
تقرير الم�شرف

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

الإعالن عن جدول الدورة وبدء الت�سجيل

3/20

3/25

بداية الدورة

4/1

5/30

رحلة العمرة

6/15

6/22
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املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

الم�شرف المتابع
�إعالن منا�سب � آلية وا�ضحة للت�سجيل
 الدعاة الملقون
 ا�ستفادة الحا�ضرين من المادة العلمية
 الم�شرف على الدورة
 الفهم الواعي لما يطرح
 الجوائز الت�شجيعية
 الم�شرفون من الدعاة
�أداء العمرة ل 40من الحا�ضرين للدورة
 م�شرف الرحلة

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت


قلة الح�ضور



عدم موافقة الكفالء



عدم الف�سح للدورة من فرع الوزارة بالمنطقة

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجالية برفحاء ممث ًال بق�سم دعوة الجاليات.
رئي�س ق�سم دعوة الجاليات




الدعاة بالمكتب
الم�شرف المتابع

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات


الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة.



موافقة الكفالء

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم


ا�ستبانه من الح�ضور



تقرير دوري من الم�شرف





�إعداد المكان والجدول والإعالن

زيارة ميدانية من ق�سم دعوة الجاليات

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلــفة

الدعاية والإعالن

 1500ريال
 5000ريال
 5ريال×  120دار�س × 24وجبة = 14400ريال
 10000ريال

جوائز وهدايا
وجبة ع�شاء
العــمرة
الإجمايل

 30900ريال
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ا�سم امل�شروع

أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




ت�أهيل م�سلم جديد

حاجة الم�سلم الجديد �إلى معرفة �أحكام الدين .
انت�شار المعتقدات الفا�سدة وتف�شيها بين حديثي الإ�سالم .
�ضعف القدرة الذاتية لدى ه�ؤالء في تعلم الإ�سالم

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 الداخلون في الإ�سالم .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


ت�أهيل (  ) 100م�سلم جديد وتوعيتهم ب�أحكام الإ�سالم .



�إقامة دورة في القر�آن الكريم لحفظ الفاتحة مع ق�صار ال�سور .
�إقامة دورة في التوحيد ( �أركان الإيمان ) .
�إقامة رحلة لأداء الحج والعمرة

ب .الهدف التفصيلي :






�إقامة دورة في فقة العبادات .
�إقامة دورة في مبادئ اللغة العربية .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
ت�أهيل الم�سلمين الجدد من خالل الدورات
المذكورة �أعاله
�إقامة رحلة حج وعمرة
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امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

 ك�شف الح�ضور
 ح�ضور الدورات من ال�ستفيدين بانتظام
� شهادة اجتياز الدورة
 تفاعل الح�ضور مع الملقي
تقرير الم�شرف
 الإ�ستبانات الموزعة
 تقرير م�شرف الرحلة
 التر�شيح للرحلة عن طريق االن�ضباط في
ح�ضور الدورات  ت�سجيل المر�شحين في الرحلة ك�شف ب�أ�سماء الم�ستفيدين بعد الرحلة

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

 تجهيز المقر
 تجهيز وتوزيع الإعالن
 ا�ستقبال الت�سجيل

4/1

4/29

البدء بالدورات

5/1

8/30

التجهيز لرحلة العمرة

8/10

8/25

التجهيز لرحلة الحج

11/1

11/25

املخرجات

املدخالت
(املنفذ)

 تهيئة المكان
 و�صول الإعالن في الوقت المنا�سب

الم�شرف على الدورات

الم�شرف والمن�سق للدورات
� إتقان الم�ستفيدين للأحكام
الم�شاركون من الدعاة في �إلقاء الدورات
 الح�صول على �أكثر من  %50من درجة االختبار
 م�شرف الرحلة  ميزانية الرحلة
�أداء  25م�ستفيد من الدورة لمنا�سك العمرة
والتجهيزات  الدعاة المرافقون
 م�شرف الرحلة الدعاة
�أداء  40م�ستفيد لمنا�سك الحج
 ميزانية الرحلة  التجهيزات
 التن�سيق مع حملة للحج

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



عدم الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
عدم ح�ضور بع�ض الم�سلمين الجدد للبرنامج



عدم موافقة الكفالء

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي




المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بق�سم دعوة الجاليات
طاقم الق�سم من رئي�س ودعاة ومن�سقين  الخدمات الم�ساندة بالمكتب
الم�ؤ�س�سات ال�شريكة  ( :ال�شركات و الم�ؤ�س�سات /الدوائر الحكومية /المرافق الخا�صة )

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات





موافقة الكفالء
و�ضع جدول زمني للدورات
تجهيز الإعا�شة .
توفير المواد الالزمة للم�شروع

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم




ا�ستمارة تقويم لكل دورة في كل در�س
تقرير �أ�سبوعي من الم�شرف
متابعة ميدانية من رئي�س ق�سم دعوة الجاليات

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج
البرنامج العلمي
وجبة الع�شاء
العمرة
الحج

التكلــفة

مالحظات

� 100شخ�ص ×150ريال
=15000ريال
� 100شخ�ص ×  5ريال× 32وجبة
= 16000ريال
 10000ريال

المواد العلمية  +الأ�شرطة
 +الكتب  +ال�شهادات

 40حاج ×1200ريال= 48000ريال

الإجمايل

 30900ريال
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ا�سم امل�شروع

ت�أهيل وكفالة دعاة اجلاليات
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




الحاجة الملحة لت�أهيل الدعاة .
قلة الخبرة لدى بع�ض الدعاة
الإ�سهام في �إتقان العمل

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 دعاة المكتب .

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


ت�أهيل الدعاة في المكتب ليكونوا قادرين على تو�صيل ر�سالتهم على �أكمل وجه

ب .الهدف التفصيلي :



�إقامة دورة �شرعية في التوحيد والفقه والحديث وال�سيرة.
�إقامة دورة في الحا�سب الآلي




دورة في فن التعامل مع النا�س
دورة في و�سائل الدعوة �إلى اهلل

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

تفاعل وان�ضباط الدعاة في الدورة
دورة �شرعية في التوحيد و الفقه والحديث وال�سيرة
الح�ضور في معهد الحا�سب ح�سب الجدول
دورة في الحا�سب الآلي
دورة في فن التعامل مع النا�س
التفاعل مع الملقي
دورة في و�سائل الدعوة �إلى اهلل
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طرق وو�سائل الت�أكد
ك�شف الح�ضور و �شهادة اجتياز الدورة
ك�شف الح�ضور و�شهادة اجتياز الدورة
ك�شف الح�ضور و�شهادة
اجتياز الدورة

خامس ًا  :خطة العمل
تاريخ تاريخ
البدء االنتهاء

الن�شاطات

املدخالت
(املنفذ)

املخرجات

مادة علمية منا�سبة للأهداف
�إعداد المادة العلمية والجدول للدورة ال�شرعية 4/15 4 /1
 ق�سم دعوة الجاليات  الدعاة
منا�سبة الملقين
4/15 4/1
التن�سيق مع الملقين
رئي�س ق�سم الجاليات
�إتقان الدعاة للمادة العلمية
5/30 5/1
�إقامة الدورة
 الملقين  المواد الإعالمية
معهد حا�سب �آلي متخ�ص�ص ومنا�سب
التن�سيق مع معهد تدريب حا�سب �آلي 6/15 6/10
رئي�س ق�سم الجاليات
� 8/30 7/1إتقان مهارة معالج الن�صو�ص بالحا�سب الآلي مدربي المعهد
�إقامة دورة الحا�سب الآلي
الملقين
ح�ضور ال�شريحة الم�ستفيدة
( فن التعامل) التن�سيق مع الملقي 10/25 10/ 20
الملقين
ت�أهيل الدعاة للتعامل مع النا�س
11/5 11/1
�إقامة الدورة
 الم�شرف المتابع
ملقي منا�سب ملم بالمو�ضوع
(و�سائل الدعوة ) التن�سيق مع الملقي 11/25 11/20
رئي�س ق�سم الجاليات
معرفة الدعاة و�سائل الدعوة
12/5 12/1
�إقامة الدورة
رئي�س ق�سم الجاليات  الملقين

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



عدم الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
تعار�ض الدورات مع برنامج الدعاة

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بق�سم دعوة الجاليات
الم�شرف المتابع للم�شروع

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات



ف�سح الدورات
تجهيز المواقع والمواد الالزمة



التن�سيق مع الجهات ذات العالقة

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



ا�ستمارة تقويم دورة من الم�شرف
تقرير عن الدورة



ا�ستبانه للدعاة

عاشراً  :الميزانية:
الربنــامج

التكلــفة

مالحظات

الدورة ال�شرعية

5000ريال

المادة العلمية  +تجهيز الموقع

دورة الحا�سب الآلي

 5 × 1500دعاة =7500ريال

دورة فن التعامل مع النا�س

1500ريال

دورة في �سائل الدعوة

1500ريال

كفالة داعية

 5 × 1400دعاة=7000ريال

الإجمايل

22500ريال
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82

خامس ُا

القسم
النسائي
83

ا�سم امل�شروع

امل�سابقة الن�سائية الكربى
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير








الوقت المهدر للن�ساء في الإجازة ال�صيفية .
و�ضع بديل للم�سابقات التي تحوي �أمور ًا محرمة �أو منكرة .
توعية الأ�سر و ن�شر العلم بطريقة �شيقة محببة �إلى النفو�س .
التحذير من بع�ض المنكرات ال�شائعة بين الن�ساء خا�صة باختيار المادة المنا�سبة لذلك .
عدم وجود مثيل لهذه الم�سابقة في المحافظة .
خلق روح التناف�س الهادف بين الن�ساء .
التعريف ب�أن�شطة المكتب التعاوني

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
� أ�سر محافظة رفحاء وقر�آها.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


توعية الأ�سر و تنبيهها عن بع�ض المنكرات ال�شائعة بين الن�ساء.

ب .الهدف التفصيلي :



�إقامة م�سابقة على كتيب نافع و �شريط يتنا�سب مع حاجة المجتمع الن�سائي
�إقامة حفل لتكريم الفائزات بالم�سابقة في دار �سمية لتحفيظ القر�آن الكريم برفحاء .

رابع ًا  :الهدف التفصيلي والمؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

 التقرير من م�شرفة الق�سم الن�سائي
�إقبال الن�ساء على الم�شاركة
�إقامة م�سابقة على كتيب نافع و �شريط يتنا�سب
 التوثيق الم�صور للجوائز .
في الم�سابقة.
مع حاجة المجتمع الن�سائي
 نماذج من الأجوبة
 اال�ستبيان الموزع مع الم�سابقة .
�إقامة حفل لتكريم الفائزات بالم�سابقة في دار �سمية لتحفيظ القر�آن
ح�ضور الن�ساء لحفل التكريم � إعالن الم�سابقة.
الكريم برفحاء .
 بيان ب�أ�سماء الفائزات.
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خامس ًا  :خطة العمل
املخرجات

الن�شاطات

� شغل وقت الن�ساء بالمفيد
اختيار مادة الكتيب و ال�شريط الذي �ستقام عليه الم�سابقة
و�ضع �أ�سئلة الكتيب و ال�شريط ت�صميم الإعالن الخا�ص بالم�سابقة ترغيب الن�ساء القتناء الكتيبات
و الأ�شرطة النافعة � إنكار
توزيع الم�سابقة في الأو�ساط الن�سائية  .ت�صحيح الإجابات .
المنكرات المنت�شرة في المجتمع
فرز الإجابات ال�صحيحة و اختيار الفائزات.
ب�شكل عام .
�إقامة حفل لتكريم الفائزات بالم�سابقة .

املدخالت
(املنفذ)
 الق�سم الن�سائي.
 ق�سم العالقات العامة والإعالم.
 ق�سم الو�سائل الدعوية .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت




ت�أخر التوزيع من قبل بع�ض المدار�س .
نفاذ كمية الم�سابقة عن بع�ض الأ�سر التي ترغب باال�شتراك في الم�سابقة .
ت�أخر بع�ض الأ�سر في ت�سليم الإجابات لظروف ال�سفر و غيرها .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي




المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي
 مكتب الأ�شراف التربوي الن�سوي بالمحافظة .
ق�سم العالقات العامة والإعالم
 المتعاونات مع الق�سم الن�سائي .
الكلية الجامعية للبنات برفحاء

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات



توفر الدعم المادي .
تعاون الجهات ذات العالقة



الإعالن عن الم�سابقة .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم




�إ�شراف المندوبات ( م�شرفات الم�صليات ) على التوزيع.
�إح�صائية عن عدد الطالبات الم�شاركات في الم�سابقة .
ا�ستبيان يوزع على الطالبات يحوي نقاط مهمة في فحوى الم�سابقة

عاشراً  :مدة البرنامج



من تاريخ �إلى � /5/1إلى 8/7

الحادي عشر :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

طباعة الكتيب و ال�شريط

6000ريال

الإعالنات
الجوائز
الإجمايل

 1500ريال
15000ريال

22500ريال
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ا�سم امل�شروع

ملتقى منار الهدى الن�سائي
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




�شغل وقت المر�أة الم�سلمة بما يعود عليها بالنفع .
توعية المجتمع الن�سائي .
توفير البديل للترفيه المباح .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 جميع فئات المجتمع الن�سائي ( ن�ساء كبيرات في ال�سن  ،فتيات � ،أطفال ).

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


رفع الم�ستوى (العقدي  ،ال�سلوكي  ,الأخالقي  ،التربوي ) في �أوا�سط الن�ساء .

ب .الهدف التفصيلي :

�إقامة  4محا�ضرات لداعيات من خارج المحافظة (وعظية ،تربوية،عقدية�،أخالقية)
توزيع كتيبات نافعة في �أيام المحا�ضرات،
		
�إقامة برنامج افتتاحي في اليوم الأول من الملتقى .
�إقامة ركن للبلوتوث الدعوي مجاني.
�إقامة حفل خا�ص بالجاليات 			.
�إقامة ا�ستراحة خا�صة بالأطفال .
		
�إقامة ركن ال�ستبدال الأ�شرطة و المجاالت المحرمة بالإ�سالمية النافعة.
�إقامة م�سابقات ثقافية و حركية للحا�ضرات يوميا ( 5جوائز يوميا)
		
�إقامة طبق خيري طيلة �أيام الملتقى و ريعه للق�سم الن�سائي .
�إقامة �سحوبات يومية و �سحب على جائزة كبرى للملتقى.

رابع ًا  :الهدف التفصيلي والمؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة  4محا�ضرات لداعيات من خارج المحافظة
(وعظية ،تربوية،عقدية�،أخالقية)

ح�ضور الن�ساء للمحا�ضرات الأربعة

الأ�سئلة التي ت�س�ألها الحا�ضرات للداعية
� صور من تذاكر الداعيات وعقد �إيجار ال�شقة

�إقامة برنامج افتتاحي في اليوم الأول من الملتقى .

ح�ضور الن�ساء للبرنامج و التفاعل مع الكلمة التي تلقى
والم�سابقات و الفقرات المقدمة .
يتم توزيع كل يوم  200كتيب بما ينا�سب مو�ضوع المحا�ضرة

توزيع كتيبات نافعة في �أيام المحا�ضرات،
�إقامة حفل خا�ص بالجاليات .

�إقامة ركن للبلوتوث الدعوي مجان ًا.
�إقامة ركن ال�ستبدال الأ�شرطة و المجاالت المحرمة
بالإ�سالمية النافعة
�إقامة ا�ستراحة خا�صة بالأطفال .

 ح�ضور الجاليات الم�سلمة و غير الم�سلمة للحفل ( ن�ساء و �أطفال)
والتفاعل مع ما يقدم لهم من فقرات.
 م�شاركة الجاليات بالبرنامج ( تالوات� ،أنا�شيد،ن�صائح...الخ).
 تقديم الوجبة المجانية للجاليات.

 فواتير جوائز م�سابقات البرنامج االفتتاحي .
 فواتير الكتيبات.
 فواتير جوائز و هدايا الجاليات و الوجبة
المجانية التي تقدم لهم

ن�شر المقاطع الدعوية لجواالت الحا�ضرات

 المجالت و الأ�شرطة الهابطة التي تم ا�ستبدالها.
ا�ستبدال � 200شريط و  50مجلة
 فواتير الأ�شرطة و المجالت.
ر�سومات الأطفال .
 ح�ضور الأطفال لفعاليات اال�ستراحة و المق�سمة �إلى
الهوائية)( ركن الأفالم  فواتير �إيجار الألعاب الهوائية و الأفالم الكرتونية
الكرتونية،الر�سم و التلوين،الألعاب
التي تم عر�ضها.
توافد الح�ضور لل�شراء و �إح�ضار الأطباق الخيرية للطبق الخيري  الأرباح العوائد
 فواتير الطبق.

�إقامة طبق خيري طيلة �أيام الملتقى و ريعه للق�سم
الن�سائي .
�إقامة م�سابقات ثقافية و حركية للحا�ضرات يوميا (5
تفاعل الجمهور مع الم�سابقات المقدمة .
 فواتير الجوائز.
جوائز يوميا)
�إقامة �سحوبات يومية و �سحب على جائزة كبرى
توزيع كوبونات يوميا و �سحب فائزة يوميا  ،و �آخر يوم في الملتقى  بيانات الفائزات  .كوبونات ال�سحب
يتم ال�سحب على الجائزة الكبرى .
للملتقى.
 فواتير الجوائز.

86

خامس ًا  :االفتراضات واالحتماالت




ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
اعتذار الداعيات من خارج المحافظة .




قلة الدعم المادي .
عدم ت�ؤفر متعاونات .

سادس ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي .
الق�سم الن�سائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم بالمحافظة .

سابع ًا  :الشروط والمتطلبات


ف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .



تعاون الجمعية الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم بالمحافظة .

ثامن ًا  :المتابعة والتقويم




متابعة م�شرفة الق�سم الن�سائي .
متابعة م�شرفات الأق�سام .




ا�ستبيانات من الم�ستفيدات .
التقرير النهائي من الق�سم المنظمة .

تاسع ًا  :مدة البرنامج
� ستة �أيام  .من تاريخ � 8-1إلى 8-6

عاشراً  :الميزانية
الربنــامج

التكلفة

تذاكر �سفر الداعيات

 3400ريال
 4200ريال
 6250ريال
 2000ريال
 200ريال
 3000ريال
 1500ريال

�إيجار �شقة و �ضيافة للداعية
جوائز الملتقى
مكافئات و حوافز
�إعالنات
ا�ستراحة الطفل
طبق خيري

نثريات -م�ستخدمات-حار�س
الكتب و الأ�شرطة و المجالت
الإجمايل

ريال 2500
 1500ريال

24550ريال
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الحادي عشر  :خطة العمل
الن�شـــــاطات
�أوال:م�شرفة امللتقى ( م�شرفة الق�سم الن�سائي):
 .2التن�سيق مع الداعيات و اختيار موا�ضيع المحا�ضرات .
 .1متابعة �أعمال جميع الأق�سام و الإ�شراف عليها.
 .3اختيار جوائز ال�سحب اليومي و الجائزة الكبرى للملتقى و
 .4اختيار الكتيبات المخ�ص�صة للتوزيع و�شرائها .
�شرائها و �إعداد الفواتير المتعلقة بذلك.
� .5إعداد التقرير ال�شامل لأن�شطة البرنامج و رفعه للإدارة في المكتب.

ثانيا  :الق�سم الثقافية :

� .1إعداد الم�سابقات .
� .3إعداد الفقرات التي تعر�ض على الم�سرح(�أنا�شيد ،مقدمات،
فوائد،كلمات....الخ).

 .2ال�سحب على الجائزة الكبرى و ال�سحب اليومي .
� .4شراء جوائز الم�سابقات الثقافية و الحركية و �إعداد الفواتير .

ثالثا :ق�سم العالقات العامة والإعالم :

 .1ت�صميم الإعالن  ،طباعته ،توزيعه و �إعداد الفواتير الخا�صة بذلك .
 .3اللوحات القما�شية .
 .2ن�شر الإعالن عن طريق ر�سائل الجوال.

رابعا :ق�سم البلوتوث الدعوي :
 .1توفير مادة البلوتوث الدعوي .

خام�سا :ق�سم ا�ستبدال ال�شريط و املجلة :

 .2ن�شر المقاطع الدعوية لجواالت الحا�ضرات .

 .1اختيار المجالت و الأ�شرطة للركن و �إعداد الفواتير الخا�صة بذلك.
 .3ا�ستبدال الأ�شرطة و المجالت الهابطة بالإ�سالمية

 .2كتابة ك�شف ب�أعداد و عناوين المجالت و الأ�شرطة .
 .4الحفاظ على الأ�شرطة و المجالت الهابطة �إلى �أن يتم �إتالفها

 .1المحافظة على هدوء القاعة �أثناء المحا�ضرة .
 .3ا�ستقبال ال�ضيوف .
 .5التفتي�ش على جوال الكاميرا و منع دخوله للقاعة .

� .2إخراج الأطفال من القاعة �إلى ا�ستراحة الطفل .
 .4توزيع الكتيبات و كوبونات ال�سحب على الحا�ضرات .

�ساد�سا :ق�سم التنظيم و اال�ستقبال:

�سابعا :الق�سم االجتماعية:

 .1المحافظة على الكرا�سي و الإ�ضاءة .
 .3فتح الأبواب و �إغالقها .
 .4ا�ستقبال الداعية و �ضيافتها .

 .2النظافة في القاعة و خارج القاعة .
 .5م�سئولة عن الم�ستخدمات و عامل النظافة و الحار�س.

ثامنا :ق�سم ا�سرتاحة الطفل:

 .1تجهيز �أركان اال�ستراحة من توفير �أ�شرطة الأفالم الكرتونية و الر�سوم و حجز و ا�ستئجار الألعاب الهوائية و �إعداد الفواتير .
� .2أربع متعاونات كل واحدة م�سئولة عن ركن من �أركان اال�ستراحة(ركن �أفالم كرتونية  ،الر�سم و التلوين ،الألعاب الهوائية ،ر�سوم الدخول)
 .4المحافظة على هدوء اال�ستراحة ( عدم العنف).
 .3الإ�شراف على كل ركن و متابعة الأطفال �أثناء اللعب.

تا�سعا :ق�سم الطبق اخلريي:

 .1توفير المواد الالزمة للطبق الخيري ( ماء  ،ع�صائر� ،سفريات  ..الخ).
 .3طلب الأطباق الخيرية من المتعاونات �أو من البائعات المنزليات .
 .5البيع و القيام بكل ما يحتاج �إليه الطبق.

عا�شرا  :الق�سم املالية:

� .2إعداد الفواتير الخا�صة بالطبق.
 .4توفير ما ينق�ص الطبق .

 .1تق�سيم الميزانية على الأق�سام كل بما يخ�صه.

� .2إعداد �سندات للم�صروفات من جميع الأق�سام.

 .1تنظيم برنامج حفل الجاليات و �إعداد الفقرات التي �ستعر�ض
 .3تنظيم م�سيرة الجاليات .
� .5إعداد الفواتير الخا�صة بالم�صروفات الخا�صة بالق�سم.

� .2إعداد الوجبة المجانية و �شرائها .
� .4شراء هدايا و جوائز الجاليات .

احلادي ع�شر  :ق�سم اجلاليات:
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يتبع خطة العمل
املخرجات
 الدعوة �إلى اهلل بطريقة ممتعة يقبل عليها الجميع .
 جذب فئات المجتمع المختلفة لح�ضور مجال�س الذكر .
 توعية الن�ساء عن طريق طرح موا�ضيع اجتماعية ح�سا�سة.
� إ�شغال وقت الن�ساء بما يعود عليهن بالنفع و الفائدة .
� إنكار المنكرات المنت�شرة في �أو�ساط الن�ساء.
 الترفيه المباح �شرعا.
 ربط طالبات العلم بالداعيات و التحاور معهن.
� إبراز �أهم �أن�شطة المكتب للح�ضور .
 توزيع الكتيبات المهمة .
� إدخال ال�سرور على الجاليات الم�سلمة.
� إيجاد مورد مالي من الطبق الخيري و ا�ستراحة الطفل بحيث يكون ريعه للق�سم الن�سائي
التابع للمكتب التعاوني للدعوة و الإر�شاد و توعية الجاليات برفحاء.

املدخالت
(املنفذ)
 م�شرفة الملتقى ( م�شرفة الق�سم الن�سائي)
 اللجنة الثقافية .
 ق�سم العالقات العامة والإعالم .
 ق�سم البلوتوث الدعوي .
 ق�سم ا�ستبدال ال�شريط و المجلة .
 ق�سم التنظيم و اال�ستقبال.
 ق�سم دعوة الجاليات.
 اللجنة االجتماعية.
 ق�سم ا�ستراحة الطفل.
 ق�سم الطبق الخيري.
 اللجنة المالية.
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ا�سم امل�شروع

برنامج بناء لإعداد الداعيات
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



حاجة المنطقة �إلى داعيات ين�شرن العلم في �أوا�سط الن�ساء.
وجود بع�ض الأخوات الداعيات لديهن اال�ستعداد للرقي بم�ستواهن العلمي والدعوي .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 معلمات الدور الن�سائيات  ،المتميزات من طالبات الكلية في الن�شاط الدعوي

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


�إعداد داعيات �إعدادا متكامال ل�سد حاجة المحافظة و القرى التابعة لها من الداعيات و االرتقاء بالعمل الدعوي الن�سوي

ب .األهداف التفصيلية:
�إقامة درو�س �أ�سبوعية .

�إقامة دورات �شرعية ودورات تدريبية �شهرية

جوالت ميدانية و زيارات خارجية
�إقامة برنامج ا�ستعارة الكتب.
الم�شاركة بالم�سابقات العلمية.

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

�إقامة درو�س �أ�سبوعية

�إقامة الدرو�س في مواعيدها .

�إقامة دورات �شرعية ودورات تدريبية �شهرية

ح�ضور الطالبات الم�شاركات في الدورة .

موافقة الطالبات على القيام بالزيارات .
جوالت ميدانية و زيارات خارجية
�إقبال الطالبات على ا�ستعارة الكتب و قراءتها
�إقامة برنامج ا�ستعارة الكتب.
 ا�ستالم ك�شوف عنا�صر البحث
الم�شاركة بالم�سابقات العلمية.
 ح�ضور الطالبات لمكتبة المكتب التعاوني للبحث و الإطالع .

طرق وو�سائل الت�أكد
ك�شف الح�ضور واالن�صراف.
 نتائج امتحانات الدرو�س.
ك�شف الح�ضور واالن�صراف
 تقرير عن كل زيارة � .صور التذاكر .

 ك�شف يت�ضمن ا�سم الطالبة و الكتاب الم�ستعار .
 نماذج من البحوث العلمية من الم�شاركات
بالدورة .

هذه الم�صادر �شاملة لجميع منا�شط البرنامج:
 التقارير ال�شهرية من م�شرفة الق�سم الن�سائي  .التقرير ال�شامل للبرنامج من م�شرفة الق�سم الن�سائي في نهاية البرنامج  .اال�ستبانات
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خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات

املدخالت
(املنفذ)

املخرجات

.1تقديم التقارير ال�شهرية عن �سير العمل .2 .و �ضع خطة المحا�ضرات ال�شهرية و التن�سيق
مع الداعيات من خارج المحافظة .3 .الإ�شراف على الدورات ال�شرعية و التدريبية و الدرو�س
�.1إقامة دورة تدريبية �شهرية .
الق�سم الن�سائي بمكتب
الأ�سبوعية.4 .تقديم تقرير �شامل لجميع الدرو�س و المحا�ضرات و الجوالت في نهاية العام
�.2إقامة جوالت ميدانية .
الدعوة
للإدارة .5 .رفع �سندات الم�صروفات .6 .تنظيم ا�ستعارة الكتب عن طريق الق�سم الن�سائي.
.3ا�ست�ضافة داعيات من خارج المنطقة �شهري ًا
.7التن�سيق مع الم�شاركات بالدورة للقيام بالزيارات الخارجية .
�.4إقامة درو�س �أ�سبوعية خا�صة بالداعيات .
ق�سم المحا�ضرات و .1تنظيم الدرو�س الأ�سبوعية و الدورات ال�شرعية و التدريبية .2 .تنظيم الزيارات الخارجية .5 .تنفيذ م�شروع ا�ستعارة الكتب .
الدعوة العامة .3 .الإ�شراف على برنامج ا�ستعارة الكتب.4 .تقييم البحوث العلمية التي �شاركت بها الطالبات .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



عدم التزام الداعيات و المدربون بمواعيد �إقامة الدرو�س و الدورات .
عدم توفر الميزانية الكافية للم�شروع.

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي
الداعيات و المدربون .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات


الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة



تاسع ًا  :المتابعة والتقويم


متابعة الم�شرفة .



توفر الدعم المادي
ا�ستبيان من الداعيات .

عاشراً  :مدة البرنامج
 عامين درا�سيين

الحادي عشر :الميزانية
البرنــامج

مالحظات

النقـــل

 12000ريال
 15000ريال
 30000ريال
 24000ريال

الجــوائز
رحــالت
اال�ست�ضافات

الكتب والمجالت
الـدورات
اإلجمالي

 3000ريال
 30000ريال

 114000ريال
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ا�سم امل�شروع

حـــــــــافلة اخلري

أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

الوقت مهدر خالل طريق الذهاب و العودة لدى طالبات الكلية من القرى و الهجر.
وجود الكثير من المخالفات ال�شرعية لدى هذه الفئة .
			
تف�شي الجهل ب�أمور الدين و الأحكام ال�شرعية .
ب�صالح هذه الفئة ي�صلح المجتمع .

				
قلة م�صادر التوعية في القرى .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة


طالبات كلية التربية للبنات الالتي ي�أتين من الهجر التابعة للمحافظة والبالغ عددهن حوالي  550طالبة من  8هجر

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


توعية طالبات الكلية من الهجر و القرى ب�أمور دينهن

ب .األهداف التفصيلية :

�إقامة م�سابقة �أ�سبوعية على �أ�شرطة نافعة		

توزيع كتيبات و مطويات على الطالبات في كل البا�صات 0

رابع ًا  :الهدف التفصيلي والمؤشرات
الهدف
�إقامة م�سابقة �أ�سبوعية على �أ�شرطة نافعة
توزيع كتيبات و مطويات على الطالبات في كل
البا�صات .

امل�ؤ�شر

طرق وو�سائل الت�أكد

 تفاعل الطالبات و الم�شاركة بالم�سابقة و
الإجابة على الأ�سئلة .
وجود فائزات �أ�سبوعية و ف�صلية .
ا�ستالم الطالبات للكتيبات و المطويات
المعدة للتوزيع.

هذه الم�صادر �شاملة لجميع منا�شط البرنامج:
 التقارير ال�شهرية من م�شرفة الق�سم الن�سائي  .التقرير
ال�شامل للبرنامج من م�شرفة الق�سم الن�سائي في نهاية البرنامج
 .اال�ستبانات

نماذج من �أوراق �إجابات الطالبات.
 فواتير الكتيبات والأ�شرطة

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
ق�سم المحا�ضرات و
الق�سم الن�سائي بمكتب الدعوة
الدعوة العامة
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-1متابعة عمل البرنامج و الإ�شراف عليه.
-2جمع المعلومات الخا�صة بالبرنامج.
-3التن�سيق مع المندوبات و اختيارهن.
-4اختيار الجوائز الأ�سبوعية و �شرائها و �إعداد الفواتير المتعلقة بذلك.
-5اختيار الكتيبات و المطويات المخ�ص�صة للتوزيع و�شرائها .
-6اختيار الأ�شرطة التي �ستقام عليها الم�سابقة و و�ضع �أ�سئلة على كل �شريط.
-7اختيار الفائزات بالجائزة الف�صلية من كل هجرة بح�سب البيانات التي تقدمها مندوبات البا�صات .
�-8إعداد التقرير ال�شامل لأن�شطة البرنامج و رفعه للإدارة المكتب.
-1الإ�شراف على �إقامة الم�سابقة في كل با�ص .
-2ت�شغيل ال�شريط بالبا�ص و ت�صحيح الإجابات .
-3توزيع الهدايا الأ�سبوعية
-4رفع التقارير الأ�سبوعية و الف�صلية عن الم�سابقة.

املخرجات
-1الدعوة �إلى اهلل بطريقة ممتعة يقبل عليها الجميع .
-2توعية الطالبات عن طريق اختيار �أ�شرطة ذات موا�ضيع
ح�سا�سة و مهمة .
�-3إ�شغال وقت الطالبات بما يعود عليهن بالنفع و الفائدة .
�-4إنكار المنكرات المنت�شرة في �أو�ساط الطالبات.
-5الترفيه المباح �شرعا.
�-6إبراز �أهم �أن�شطة المكتب للطالبات .
-7توزيع الكتيبات المهمة .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



عدم توفر مندوبات في بع�ض البا�صات .
عدم تعاون بع�ض �سائقي البا�صات



قلة الدعم المادي .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي
المندوبات المتعاونات في البا�صات   .ق�سم الو�سائل الدعوية .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات



�إح�صائية عن عدد البا�صات التي تنقل الطالبات من و�إلى الكلية
�إيجاد مندوبات متعاونات في كل با�ص   .توفر الدعم المادي .

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



التقرير الأ�سبوعي عن الم�شروع .
ا�ستبيانات تعبى من قبل الطالبات




ا�ستبيانات تعبى من قبل الم�شرفات .
التقرير النهائي من م�شرفة الق�سم الن�سائي .

عاشراً  :مدة البرنامج
 ف�صل درا�سي كامل � 16 (.أ�سبوع )

الحادي عشر :الميزانية
الربنــامج

مالحظات

الكتيبات و المطويات

 1000ريال
4160ريال
6800ريال
 5200ريال
1300ريال
18460ريال

الهدايا الأ�سبوعية
جوائز ف�صلية
مكاف�أة للمندوبات

�أ�شرطة الم�سابقة
الإجمايل
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ا�سم امل�شروع

حملة للعودة �إىل احلجاب ال�شرعي
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



تف�شي ظاهرة العباءات المخ�صرة و المزرك�شة في المدار�س و الأ�سواق .
التهاون ب�شروط الحجاب ال�شرعي ب�شكل ظاهر للعيان من ارتداء النقاب الفاتن و �إظهار الزينة .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة


طالبات مدار�س المرحلتين المتو�سطة و الثانوية ون�ساء المحافظة عامة و�أولياء الأمور.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


العودة للحجاب ال�شرعي ال�ساتر ب�ضوابطه ال�شرعية.

ب .األهداف التفصيلية :

منع العباءة المخ�صرة في جميع المدار�س المتو�سطة و الثانوية بالمحافظة .
توعية الرجال و الن�ساء بالحجاب ال�شرعي و �أنه عبادة ال عادة .
		
الق�ضاء على بيع العباءات المخ�صرة في الأ�سواق.

رابع ًا  :الهدف التفصيلي والمؤشرات
الهدف
منع العباءة المخ�صرة في جميع
المدار�س المتو�سطة و الثانوية
بالمحافظة .
الق�ضاء على بيع العباءات المخ�صرة في
الأ�سواق.
توعية الرجال و الن�ساء بالحجاب
ال�شرعي و �أنه عبادة ال عادة .
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امل�ؤ�شر
الق�ضاء على العباءة المخ�صرة في المدار�س
الحد من انت�شار ما ي�سمى بالنقاب الملكي
 توعية الرجال ب�أهمية الحفاظ على
من يلي �أمرهن من الن�ساء و الحر�ص على
ارتدائهن الحجاب ال�شرعي

طرق وو�سائل الت�أكد
 التقرير من م�شرفة الق�سم الن�سائي . �صور من فواتير عباءات اال�ستبدال . ا�ستمارة بيانات كل مدر�سة و ن�سبة العودة للحجاب ال�شرعي فيها . العباءات الالتي تم ا�ستبدالها من الطالبات . �أ�سماء الإخوة من رجال الهيئة المتعاونين في البرنامج. ا�ستمارة تبين عدد الم�ساجد التي تعاونت مع الحملة في �إلقاء الدرو�س وتوحيد خطبة الجمعة.
 توثيق �صور لكلمات الم�شايخ في الأ�سواق . �صور البو�سترات التي تم تعليقها . -نماذج من الأ�شرطة و الكتيبات التي وزعت على �أ�صحاب المحالت

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
-1التن�سيق مع مديرات المدار�س و م�شرفات الم�صلى لمنع العباءة المخ�صرة
-2التن�سيق مع المتطوعات لحملة الحجاب في الأ�سواق .
الق�سم الن�سائي بمكتب الدعوة
-3التن�سيق لإلقاء المحا�ضرات في الدور الن�سائية
�-4شراء العباءات المخ�ص�صة لال�ستبدال و �إعداد �سندات بالم�صروفات .
-1منع العباءة المخ�صرة في المدار�س
مديرات و م�شرفات الم�صليات في المدار�س -2ا�ستبدال العباءة للطالبات الالتي ال ي�ستطعن �شراء عباءة �شرعية بعد الت�أكد من م�صداقية عجزها عن ال�شراء.
-3متابعة الطالبات با�ستمرار عن طريق الحمالت التفتي�شية .
المتو�سطة و الثانوية
-4تقديم تقرير �شهري عن ن�سبة العودة للحجاب ال�شرعي في المدار�س .
-1زيارة المحالت التي تبيع العباءات المخ�صرة و توعية �أ�صحابها بحرمتها .
-2تكثيف جوالت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالأ�سواق في �أيام الحملة
رجال الهيئة
�-3إلقاء الكلمات في المدار�س �أثناء هذة الحملة
• ت�صميم بو�سترات تخ�ص مو�ضوع الحجاب و تعليقها في الأ�سواق و المدار�س .
ق�سم العالقات العامة والإعالم

ن�ساء متطوعات للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الأ�سواق القيام بجوالت في الأ�سواق للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
-1توزيع الكتيبات و الأ�شرطة على �أ�صحاب المحالت التي تبيع العباءة المخ�صرة.
ق�سم الو�سائل الدعوية
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ممثلة ب�إدارة الم�ساجد في المحافظة -1تكليف �أئمة الم�ساجد بالتعاون مع هذه الحملة -2 .تكليف خطباء الجوامع بتوحيد الخطبة في هذه الحملة .
م�شرفات الدور الن�سائية في المحافظة وقر�آها

-1تكثيف المحا�ضرات في الدور الن�سائية �أثناء هذه الحملة .
-2تقديم تقارير عن المحا�ضرات التي �ألقيت في الدور.

املخرجات

الق�ضاء على العباءة المخ�صرة في الأ�سواق والمدار�س و العودة للحجاب ال�شرعي .

املدخالت

الم�شايخ و الداعيات من داخل المحافظة وخارجها .
م�شرفة الق�سم الن�سائي بالمكتب .
ق�سم الكتاب و ال�شريط بالمكتب .
 ق�سم العالقات العامة والإعالم بالمكتب .
الن�ساء المتطوعات للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الأ�سواق  .م�شرفات الدور الن�سائية برفحاء.

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت




عدم تعاون بع�ض المدار�س في الحملة .
عدم م�صداقية من ال ت�ستطيع �شراء عباءة �شرعية.



عدم تعاون بع�ض الجهات الحكومية .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي
 المكتب التعاوني للدعوة و الإر�شاد.
 الق�سم الن�سائي بالمكتب
الم�ؤ�س�ســـــــــــات ال�شريكة




المتعاونات مع الق�سم الن�سائي
الم�شايخ و الدعاة

 مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء الن�سوي  وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ممثلة ب�إدارة الم�ساجد في المحافظة .
 الجمعية الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم في محافظة رفحاء ممثلة بالدور الن�سائية.
 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات




الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
تعاون هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و
الدور الن�سائية و مديرات المدار�س لتفعيل الحملة.
�إح�صائية عن مدار�س البنات في المحافظة وقراها




توفر الدعم المادي .
توفير و�سائل الموا�صالت للمتطوعات للأمر بالمعروف
و النهي عن المنكر في الأ�سواق.
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تاسع ًا  :المتابعة والتقويم


متابعة الق�سم الن�سائي للم�شروع .



التقرير الختامي للحملة

عاشراً  :مدة البرنامج



حملة الأ�سواق و الم�ساجد ( �أ�سبوع واحد )
حملة الدور الن�سائية  /ثالثون يوم ًا



حملة المدار�س /عام درا�سي كامل .

الحادي عشر :الميزانية
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الربنــامج

مالحظات

عباءات �إ�سالمية لال�ستبدال

100عباءة ×  80ريال = 8000ريال

حجاب �شرعي كامل لل�سحب اليومي بالأ�سواق

 7عباءات×  120ريال = 840ريال

بو�سترات لتعليقها بالأ�سواق و الأماكن العامة

 1000ريال

الإجمايل

 9840ريال.

ا�سم امل�شروع

الدرو�س واملحا�ضرات يف املحافظة وقراها
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير




حاجة المحافظة والفري للمحا�ضرات المتنوعة
توفر طالبات العلم المهي�آت لإلقاء المحا�ضرات
تف�شي المخالفات ال�شرعية في الأوا�سط الن�سائية

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 ن�ساء محافظة رفحاء و القرى التابعة لها.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :


�إعداد داعيات �إعدادا متكامال ل�سد حاجة المحافظة و القرى التابعة لها من الداعيات و االرتقاء بالعمل الدعوي الن�سوي

ب األهداف التفصيلية :

�إقامة  16محا�ضرة للهجر بواقع محا�ضرتين لكل هجرة
		
�إقامة  3محا�ضرات داخل رفحاء ( في الدور الن�سائية ).
القيام بجوالت ميدانية للم�شاغل الن�سائية
			
�إقامة محا�ضرات للم�ستو�صفات الأهلية
�إقامة م�سابقة لحفظ القر�آن خا�صة بالم�ستو�صفات الأهلية �إقامة دورات في الطهارة و ال�صالة في الدور الن�سائية بالقرى .
�إقامة الدرو�س الرم�ضانية في الم�صليات
		
�إقامة (برنامج منوع) �سنوي ل�صاحبات الم�شاغل
برنامج خا�ص لطالبات المرحلة المتو�سطة

رابع ًا  :الهدف التفصيلي والمؤشرات
الهدف

امل�ؤ�شر

�إقامة  3محا�ضرات داخل رفحاء ( في الدور الن�سائية ).
�إقامة  16محا�ضرة للهجر بواقع محا�ضرتين لكل هجرة
�إقامة محا�ضرات للم�ستو�صفات الأهلية

ح�ضور الن�ساء للمحا�ضرة
و التفاعل معها
تفاعل الأخوات العمالت في الم�ستو�صفات

القيام بجوالت ميدانية للم�شاغل الن�سائية

ترحيب �صاحبات الم�شاغل بذلك و تفاعل

�إقامة م�سابقة لحفظ القر�آن خا�صة
بالم�ستو�صفات الأهلية
�إقامة دورات في الطهارة و ال�صالة
في الدور الن�سائية بالقرى .
�إقامة (برنامج منوع) �سنوي ل�صاحبات الم�شاغل

طرق وو�سائل الت�أكد
الأ�سئلة التي ت�س�ألها الحا�ضرات للداعية
� صورة من �إعالن المحا�ضرة التي �ألقيت.
جدول الزيارة ي�شمل على بيانات الم�شغل و عدد العامالت و الجن�سيات

العامالت مع الكلمة التي �ألقيت
�صورة من الكلمة التي �ألقيت .
�إقبال الأخوات العامالت بالم�ستو�صفات �صور ال�شيكات التي قدمت للفائزات .
�صورة ا�ستمارات الت�سميع

 ن�شر العلم ال�شرعي و التخل�ص من بع�ض البدع
الدورات � صورة من �إعالن الدرو�س التي �ألقيت.
 رغبة الن�ساء لمثل هذه الدرو�س و
 توثيق ال�صور.
 ترحيب �صاحبات
الم�شاغل بمثل هذه � إ�سالم العامالت في الم�شاغل .
البرامج
 التقرير ال�شامل للبرنامج .

�إقامة الدرو�س الرم�ضانية في الم�صليات

اهتمام الن�ساء الحا�ضرات

برنامج خا�ص لطالبات المرحلة المتو�سطة

رغبة هذه الفئة ببرنامج خا�ص بهن

 تقرير عن �أعداد الدرو�س و الأخوات الملقيات
وعدد الم�ساجد التي �أقيمت فيها الدرو�س.
توثيق بال�صور  .فواتير الجوائز .
�صورة من البرنامج و الفقرات التي قدمت .

هذه الم�صادر �شاملة لجميع منا�شط البرنامج:
 التقارير ال�شهرية من م�شرفة الق�سم الن�سائي  .التقرير ال�شامل للبرنامج من م�شرفة الق�سم الن�سائي في نهاية البرنامج  .اال�ستبانات
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خامس ًا  :خطة العمل
املدخالت
(املنفذ)

الن�شاطات

الق�سم الن�سائي
بمكتب الدعوة

.1تقديم التقارير ال�شهرية عن �سير العمل و �سندات بالم�صروفات .
�.2إعداد و �إلقاء بع�ض المحا�ضرات و الدرو�س .
.3و �ضع خطة المحا�ضرات ال�سنوية .
.4الإ�شراف على البرنامج الخا�ص بالم�شاغل .
.5التن�سيق للمحا�ضرات العامة في القرى و الم�ستو�صفات و الدور و الدورات العلمية في
القرى �أي�ضا .
.6الت�صفية النهائية لم�سابقة الم�ستو�صفات لحفظ القر�آن و اختيار الفائزات .
.7تقديم التقرير ال�شامل لجميع الدرو�س و المحا�ضرات و الجوالت في نهاية العام للإدارة
.8تن�سيق البرامج و �إعداد الفقرات و تق�سيم العمل على الأخوات المتعاونات مع الق�سم.
.9رفع �سندات الم�صروفات .

ق�سم المحا�ضرات �-1إلقاء المحا�ضرات داخل المحافظة و الهجر التابعة لها.
و الدعوة العامة -2 .تقديم تقرير عن كل محا�ضرة يتم �إقامتها
الدور الن�سائية
.1م�ساعدة الق�سم الن�سائي في �إقامة برنامج الم�شاغل في مقر الدار .
لتحفيظ القر�آن
.2تعاون الأخوات في الدار في �إعداد الفقرات للبرنامج و تقديمها.
الكريم بالمحافظة
املخرجات -1محا�ضرات منا�سبة لل�شريحة الم�ستهدفة �شاملة للمجاالت المذكورة .
�-3إبراز �أن�شطة الق�سم الن�سائي .

.1الق�سم الن�سائي التابع لمكتب الدعوة.
.2الأخوات الداعيات المتعاونات مع الق�سم الن�سائي .
.3دار خديجة لتحفيظ القر�آن الكريم برفحاء .
.4دار �سمية لتحفيظ القر�آن الكريم برفحاء .

-2ن�شر العلم ال�شرعي في الأو�ساط الن�سائية .
-4عودة كثير من الن�ساء لأمور دينهن .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



قلة الداعيات و الدعاة من داخل المحافظة .
عدم ح�ضور الداعيات ب�سبب م�شاكل حجوزات الطيران



قلة الح�ضور في بع�ض الدورات في بع�ض القرى.

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي





المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي
الأخوات المتعاونات مع الق�سم الن�سائي
دور التحفيظ الن�سائية داخل رفحاء و القرى التابعة لها .
مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء الن�سوي .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات



الإذن من الجهات ذات العالقة .
توفر الداعيات المتعاونات .




تاسع ًا  :المتابعة والتقويم
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الإ�شراف على الأن�شطة والمحا�ضرات .
ا�ستالم التقارير الدورية من الأخوات الداعيات .
ا�ستبيانات الح�ضور .
التقرير الختامي من م�شرفة الق�سم الن�سائي .

توفر الدعم المادي
توفر و�سائل النقل للداعيات .




ا�ستالم التقارير الدورية من م�شرفات الدور .
ا�ستبيانات الح�ضور .
االجتماع الدوري للداعيات .

عاشراً  :مدة البرنامج

� سنة كاملة من تاريخ � 1-1إلى 12-30

الحادي عشر :الميزانية
الربنــامج

التكلفة

محا�ضرات رفحاء و قراها و الم�ستو�صفات

 1290ريال
 1600ريال
 980ريال
 800ريال .

م�سابقة حفظ القر�آن الكريم للم�ستو�صفات.
الجوالت الميدانية للم�شاغل و البرنامج المنوع و�سط الم�شاغل .
الدورات العلمية للقرى .

برنامج الفتيات الأول برفحاء.
الإجمايل

 2000ريال

 6670ريال .
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ا�سم امل�شروع

م�شروع نربا�س الن�سائي
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير

كثرة �أعداد الطالبات في الكلية في الأق�سام المختلفة .
تف�شي المخالفات ال�شرعية ب�شكل وا�ضح
عدم وجود جهة تعنى بدعوة هذه الفئة في الكلية .









�أهمية هذه الفئة في المجتمع .
وجود وقت فراغ كبير بين المحا�ضرات .
�إقبال الطالبات على الأن�شطة الدعوية

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة
 طالبات الكلية البالغ عددهن 5000طالبة تقريبا

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام :
رفع م�ستوى الطالبات في جميع جوانب ال�شخ�صية



ب .األهداف التفصيلية :



�إن�شاء جيل ي�ساهم في �صالح المجتمع
�إقامة محا�ضرة عامة لجميع معلمات الكلية �شهريا.
�إقامة در�سين يوميا في وقت الف�سحة ما عدا يوم الأربعاء .

�إقامة محا�ضرة عامة لجميع طالبات الكلية و العامالت �شهريا.
�إقامة برنامج (ن�شاط) منوع كل �أ�سبوع (يوم الأربعاء)
�إقامة حمالت دعوية في ال�ساحات الخارجية مرة كل �شهر .
زيارة القاعات الدرا�سية و �إلقاء كلمة وعظية �أو در�س تربوي لمدة ال تتجاوز 10دقائق بواقع قاعتين يوميا.
�إقامة م�سابقة لحفظ القر�آن للمعلمات ف�صلية .
		
�إقامة حلقات لحفظ القر�آن للطالبات ف�صلية.
�إقامة م�سابقة على �شريط عام لطالبات الكلية ف�صلية .

رابع ًا  :المؤشرات
الهدف
�إقامة محا�ضرة عامة لجميع طالبات الكلية و العامالت �شهريا.

�إقامة محا�ضرة عامة لجميع معلمات الكلية �شهريا.

�إقامة برنامج (ن�شاط) منوع كل �أ�سبوع (يوم الأربعاء)
�إقامة در�سين يوميا في وقت الف�سحة ما عدا يوم الأربعاء .

امل�ؤ�شر
ح�ضور المعلمات للمحا�ضرات و التفاعل معها.
ح�ضور الطالبات للبرنامج الأ�سبوعي
والتفاعل مع الفقرات المقدمة .
ح�ضور الطالبات للدرو�س اليومية .

�إقامة حمالت دعوية في ال�ساحات الخارجية مرة كل �شهر  .تقبل الطالبات للحمالت الدعوية و الجل�سات الأخوية
زيارة القاعات الدرا�سية و �إلقاء كلمة وعظية �أو در�س تربوي لمدة
تقبل الطالبات للكلمات التي تقدم في القاعات
ال تتجاوز 10دقائق بواقع قاعتين يوميا.
ا�شتراك الطالبات بالحلقات و حفظ القر�آن .
�إقامة حلقات لحفظ القر�آن للطالبات ف�صلية.
�إقبال المعلمات لال�شتراك بالم�سابقة و حفظ القر�آن .
�إقامة م�سابقة لحفظ القر�آن للمعلمات ف�صلية .
�إقامة م�سابقة على �شريط عام لطالبات الكلية ف�صلية .

�إجابة الطالبات على الم�سابقة و التفاعل معها

طرق وو�سائل الت�أكد
الأ�سئلة التي ت�س�ألها الحا�ضرات للداعية

� صورة من المحا�ضرة التي �ألقيت.
فواتير الجوائز المقدمة.
�صورة من الدرو�س المقدمة.
فواتير جوائز الحمالت .
�صورة من الدرو�س التي �ألقيت.
فواتير جوائز الطالبات .
فواتير جوائز المعلمات .
 فواتير الجوائز  .فواتير الأ�شرطة
� صورة من �أ�سئلة الم�سابقة
 نماذج من �أجوبة الطالبات

هذه الم�صادر �شاملة لجميع منا�شط البرنامج:
 التقارير ال�شهرية من م�شرفة م�صلى الكلية  - .التقرير ال�شامل للبرنامج من م�شرفة الق�سم الن�سائي -اال�ستبانات.� -صور من المحا�ضرات و الكلمات التي �ألقيت� - .صورة من جدول الدرو�س اليومية الذي يعلق في الم�صلى .
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خامس ًا  :خطة العمل
املدخالت
(املنفذ)

الن�شاطات
 -1تقديم التقارير ال�شهرية عن �سير العمل و �سندات بالم�صروفات .
� -2إعداد و �إلقاء المحا�ضرات و الدرو�س .
 -3و �ضع خطة الم�صلى الف�صلية لكل ف�صل .
م�شرفة
 -4الإ�شراف على طالبات الم�صلى و متابعة �سير بقية الأن�شطة .
البرنامج
 -5التن�سيق للمحا�ضرات العامة في الكلية .
 -6تنظيم جميع �أن�شطة الم�صلى .
 -7االحتفاظ بمفاتيح الم�صلى و ت�سليم العهدة التي و فرها المكتب للم�صلى (مكتبات  ،فر�ش  ،كتب� ،سماعات )
م�شرفة
الق�سم
الن�سائي

-1رفع التقارير ال�شاملة لأن�شطة الم�صلى للمدير التفيذي للمكتب .
-2رفع �سندات الم�صروفات .
-3ت�سليم م�شرفة الم�صلى الميزانية الف�صلية .
-4تن�سيق لمحا�ضرات للداعيات من داخل المحافظة .

املخرجات

.1م�شرفة على هذا البرنامج متفرغة
( تح�ضر يومي ًا للكلية ) .
.2م�شرفة الق�سم الن�سائي
 (.3طالبات م�صلى كلية التربية للبنات
برفحاء )

.2توعية الطالبات عن طريق طرح موا�ضيع اجتماعية ح�سا�سة.
.1دعوة الطالبات لح�ضور مجال�س الذكر .
�.3إ�شغال وقت الطالبات بما يعود عليهن بالنفع و الفائدة �.4 .إنكار المنكرات المنت�شرة في �أو�ساط الطالبات و الحد من انت�شار المعا�صي و المجاهرة بها.
.5الترفيه المباح �شرعا�.6 .إبراز �أهم �أن�شطة المكتب لأو�ساط الن�ساء .7 .العودة لدين اهلل و توبة الكثير من الطالبات .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



عدم موافقة العميدة على �إقامة المحا�ضرات العامة .
تعار�ض الأن�شطة مع وقت محا�ضرات الطالبات .



عدم توفر الدعم المادي .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي




المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي
م�شرفة البرنامج في الكلية(م�شرفة الم�صلى).
الأخوات المتعاونات من طالبات الكلية .

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :



موافقة العميدة على الخطة الف�صلية لم�صلى الكلية .
توفر الدعم المادي

تاسع ًا  :المتابعة والتقويم




الزيارة الميدانية من رئي�سة الق�سم الن�سائي .
رفع التقارير الدورية من م�شرفة الم�صلى .
اال�ستبيانات الموزعة في الم�صلى

عاشراً  :مدة البرنامج
 ف�صل درا�سي كامل .

الحادي عشر  :الميزانية:
الربنــامج

التكلــفة

حلقات تحفيظ القر�آن الكريم للطالبات
م�سابقة حفظ القر�آن الكريم للمعلمات
م�سابقة ال�شريط
مكافئة م�شرفة البرنامج خالل الف�صل الدرا�سي الواحد
الأن�شطة الأ�سبوعية
جوائز الحمالت الدعوية

 1000ريال
3000ريال
500ريال
2400ريال
 4000ريال
800ريال

الإجمايل

11700ريال
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ا�سم امل�شروع

دورة م�شكاة الـنـبـوة
أو ً
ال  :الخلفية والتبرير



قلة المهتمين بعلم الحديث .
حاجة المنطقة لوجود طالبات علم متخ�ص�صات .



�شغل �أوقات فراغ الن�ساء بما يعود عليهن بالنفع .

ثاني ًا  :المجموعة المستهدفة

 طالبات العلم و الحافظات في المحافظة وقراها.

ثالث ًا  :الهدف العام واألهداف التفصيلية
أ .الهدف العام


�إيجاد حافظات للحديث ال�شريف في المحافظة وقراها.

ب .األهداف التفصيلية :
�إقامة دورة لحفظ الأربعين النووية.
�إقامة دورة لحفظ بلوغ المرام.

�إقامة دورة لحفظ عمدة الأحكام.
�إقامة حفل لتكريم الحافظات بالق�سم الن�سائي .

رابع ًا  :المؤشرات
امل�ؤ�شر

الهدف

طرق وو�سائل الت�أكد

�إقامة دورة لحفظ الأربعين النووية
هذه الم�صادر �شاملة لجميع منا�شط البرنامج:
 التقارير من م�شرفات الدورة كل فرع على حده .�إقامة دورة لحفظ عمدة الأحكام
�إقبال طالبات العلم على الدورة  -التقرير ال�شامل للبرنامج من م�شرفة الق�سم الن�سائي .
 اال�ستبيانات.�إقامة دورة لحفظ بلوغ المرام
 �صور من �شيكات الفائزات بالدورة.�إقامة حفل لتكريم الحافظات بالق�سم الن�سائي  .تكريم الحافظات و توزيع الجوائز عليهن  -ا�ستمارة بيانات الم�شاركات بالدورة من كل فرع.

خامس ًا  :خطة العمل
الن�شاطات
م�شرفة البرنامج
م�شرفة الق�سم الن�سائي

-1تقديم التقارير الأ�سبوعية عن م�ستويات الم�شاركات و �سير البرنامج .
-2عمل اختبار نهائي لت�صفية الم�شاركات و اختيار الفائزات الثالثة لكل فرع .
-3رفع التقرير النهائي عن الدورة و الفائزات بها .
-4الت�سميع اليومي و متابعة الم�شاركات بالدورة .
-1اختيار الم�شرفات على البرنامج-2 .رفع التقارير ال�شاملة للبرنامج.
�-3إقامة حفل لتكريم الفائزات بالدورة -4 .ت�سليم ال�شيكات للفائزات .

-1ت�صميم الإعالن الخا�ص بالدورة .
ق�سم العالقات العامة والإعالم -2توزيع الإعالن في الأ�سواق و الأماكن العامة و في الأوا�سط الن�سائية .

املدخالت (املنفذ)

-1م�شرفات على هذا البرنامج من الأخوات
الداعيات المتعاونات من داخل المحافظة .
-2م�شرفة الق�سم الن�سائي التابع لمكتب الدعوة.
 -3ق�سم العالقات العامة والإعالم بالمكتب
 -4ق�سم المحا�ضرات و الدعوة العامة

ق�سم المحا�ضرات و الدعوة العامة  -1اختيار المتون التي �ستقام فيها الدورة .

املخرجات
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�إيجاد حافظات للأحاديث في الفروع الثالثة ( الأربعين النووية  ،عمدة الأحكام  ،بلوغ المرام ) .

سادس ًا  :االفتراضات واالحتماالت



ت�أخر الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة
قلة الدعم المادي .



عدم ت�ؤفر المتعاونات .

سابع ًا  :البنية التنظيمية  /اإلطار النظامي



المكتب التعاوني للدعوة والإر�شاد وتوعية الجاليات برفحاء ممث ًال بالق�سم الن�سائي
 ق�سم العالقات العامة والإعالم
ق�سم المحا�ضرات و الدعوة العامة

ثامن ًا  :الشروط والمتطلبات :



الف�سح من فرع الوزارة بالمنطقة .
توفر الم�شرفات ,



تاسع ًا  :المتابعة والتقويم



زيارة م�شرفة الق�سم .
التقرير النهائي من م�شرفة الق�سم .



توفر الدعم المادي

تقارير م�شرفات الم�شروع .

عاشراً  :مدة البرنامج
 من تاريخ � 8-5إلى . 8-25

الحادي عشر  :الميزانية
الفرع

الفائزة الأوىل

الثانية

الثالثة

الأربعين النووية
عمدة الأحكام
بلوغ المرام

 500ريال
 1500ريال
 2500ريال

 350ريال
 1000ريال
 2000ريال

 200ريال
 800ريال
 1800ريال

الإجمايل

 10650ريال
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ملخ�ص مل�شاريع املكتب
ا�سم امل�شروع
الدورات الأولية في القرى
الدورات العلمية ال�صيفية
الــرواد
المحا�ضرات العامة
دورة م�شكاة النبوة
مناديب الكتب
ورثة الأنبياء
ا�ستراحة الدعوة
م�سابقة البحوث العلمية
الطالب المتفوق
ملتقى طريق الخير
رحالت عمرة �شبابية
ل�ست وحدك
م�سابقة ال�شباب الكبرى
بناء التربوي
�إخــاء
يابنى لقد �أ�صبحت رج ًال
عيدكم معنا
الم�صليات الم�ؤقتة
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اجلهة املنفذة

تعريف خمت�صر

دورات �شرعية �أولية تقام في البوادي والقرى لتعليمهم ما يجب عليهم من �أمور
دينهم 0
دورة �شرعية متقدمة لطالب العلم ال�شرعي0
كفالة الطالب الم�ؤهلين للدرا�سات العليا0
ق�سم المحا�ضرات
محا�ضرات �شهرية في المحافظة والقرى التابعة لها0
والدعوة العامة
دورة مكثفة في حفظ ال�سنة النبوية0
برنامج توجيهي وتدريبي وتطويري لمناديب المكتب في القرى والهجر0
�أربعة ع�شر دورة علمية متقدمة في العلم ال�شرعي مدة الدورة الواحدة �أ�سبوع
مح�ضن تربوي ودعوي لل�شباب حديثي اال�ستقامة لحمايتهم من الأفكار
المنحرفة0
م�سابقة بحثية علمية ليتعرف ال�شباب على المراجع العلمية ومهارات البحث
العلمي
جائزة للطالب المتفوق وهى عبارة عن دورات تربوية و�شرعية ومهارية0
محا�ضرات وندوات وم�سابقات خالل الإجازة ال�صيفية
رحالت جماعية لأداء �شعيرة العمرة في �شهر رم�ضان المبارك
دورات تدريبية لطالب المراحل الدرا�سية المتو�سطة واالبتدائية لتجنب التحر�ش
الجن�سي0
ق�سم دعوة ال�شباب م�سابقة لفئة ال�شباب لتعليمهم ما يجهلون من �أمور دينهم وتوعيتهم بما ينفعهم
في دنياهم0
برنامج تربوي �شامل مدة تنفيذه ثالث �سنوات ي�ستهدف مجموعة من طالب
المرحلة الثانوية0
لقاء دعوي وتوجيهي ل�شباب محافظة رفحاء �أثناء انتقالهم �إلي مناطق �أخرى
للدرا�سة الجامعية0
دورات تدريبية لطالب المرحلة الثانوية لتعريفهم وتهيئتهم لتجاوز مرحلة
المراهقة0
مهرجان يقام خالل �أيام عيد الفطر المبارك يحوي مجموعة من البرامج
الهادفة
تجهيز �أماكن لأداء ال�صالة في الم�سطحات الخ�ضراء

التكلفة
30000ريال
51680ريال
68000ريال
57750ريال
19229ريال
23600ريال
186000ريال
53800ريال
31900ريال
141400ريال
196500ريال
12000ريال
35000ريال
49050ريال
122800ريال
لمدة عام
23200ريال
27500ريال
27580ريال
 9730ريال

الهدايا المو�سمية
كتاب الأ�سرة
ميراث الأنبياء
هدية الم�سافر
اال�سطوانات الدعوية
تقويم �آذان ال�صالة
بــالغ
ت�أهيل الجاليات الم�سلمة من
ناحية حفظ القر�آن الكريم

مجموعة حقائب دعوية وعلمية وتوجيهية في المنا�سبات الر�سمية واالجتماعية
والدينية0
كتاب �سنوي يوزع على الأ�سرة الم�سلمة فيما يهمها معرفته من �أمور الدين
والدنيا0
دوالب كتب يوزع على عنابر ال�سجن و�صاالت االنتظار وغرف المر�ضى يحوي عدة
كتب مهمة0
ق�سم الو�سائل الدعوية
حقيبة دعوية توزع على الم�سافرين المارين في محافظة رفحاء �أثناء �إجازة
ال�صيف0
ا�سطوانات دعوية توزع �شهري ًا على المكتبات وم�صادر التعلم في المدار�س
تقويم بمواعيد ال�صالة يوزع على م�ساجد المحافظة والقرى التابعة لها
برو�شور دعوي يوزع كل �شهرين في المنا�سبات والموا�سم

حفل المعايدة للجاليات
�إفطار ال�صائمين في �شهر
رم�ضان
الت�أهيل العلمي للجاليات
الم�سلمة
ت�أهيل م�سلم جديد

ق�سم دعوة الجاليات

الم�سابقة الن�سائية الكبرى
ملتقى منار الهدى
برنامج بناء لإعداد الداعيات

حملة العودة �إلى الحجاب
ال�شرعي
الدرو�س والمحا�ضرات في
المحافظة وقر�آها
م�شروع نبرا�س الن�سائي
دورة م�شكاة النبوة

37000ريال
12000ريال
50000ريال
11000ريال
5300ريال
12300ريال

دورات في حفظ القر�آن الكريم للجاليات الم�سلمة

9800ريال

حفل في �أول �أيام عيد الفطر المبارك ي�شمل مجموعة من البرامج الدعوية
والثقافية

20830ريال

مخيمات لتفطير ودعوة ال�صائمين من الجاليات في المحافظة0

208500ريال

دورات علمية متقدمة للجاليات الم�سلمة في المحافظة بلغة الأوردو والمليباري
والبنغالي واالنجليزي0
30900ريال
الجدد وتوعيتهم ب�أحكام الإ�سالم
ت�أهيل الم�سلمين ُ
برامج علمية وزيارات ميدانية لت�أهيل الدعاه والمترجمين العاملين في دعوة
22500ريال
الجاليات0
22500ريال
م�سابقة تهدف �إلى توعية المر�أة لما يهمها ويفيدها من �أمور دينها ودنياها0
24550ريال
لقاء دعوي وتربوي وتوجيهي وترفيهي موجه للمر�أة وللفتاه الم�سلمة0
برنامج علمي ودعوي وتوجيهي وتدريبي لت�أهيل الداعيات في العمل الدعوي
114000ريال
الن�سائي0
م�سابقة �أ�سبوعية دعوية في الحافالت التي تنقل الطالبات من القرى �إلى الكلية
18460ريال
الجامعية برفحاء
حملة �شاملة عن طريق المحا�ضرات والم�سابقات والندوات في المدار�س
 9840ريال
والكليات للمحافظة على الحجاب ال�شرعي0
30900ريال

ت�أهيل وكفالة دعاة الجاليات

حافلة الخير

70530ريال

الق�سم الن�سائي

درو�س ومحا�ضرات ودورات علمية متنوعة موجهه للمر�أة الم�سلمة0
م�شروع دعوي متكامل للدعوة والتوجيه والإر�شاد في �أروقة كلية التربية للبنات0
دورة مكثفة في حفظ ال�سنة النبوية0
الإجمالي  ( 1906649 :مليون وت�سع مائة و�ستة �أالف و�ست مائة وت�سع و�أربعون ريا ًال )

6670ريال
11700ريال
10650ريال

105

خـاتمة
	�أخي الكريم .:
�إن كل ما ر�أيت وقر�أت في هذا الكتاب هو من
توفيق اهلل تعالى و�إتمام �إح�سانه على عباده .
ثم هو من  :جهد العاملين في الدعوة �إلى اهلل
وثمار دعم المح�سنين من �أهل الخير والبذل في
هذا البلد المعطاء .
�سائلين المولى جلت قدرته �أن يجزى الجميع خير
الجزاء و�أن يعظم لهم الأجر والعطاء .

الطبعة الثانية

