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 دعوة والمساجددارة الالخطة التشغيلية إل
 

 الرئيسية: األهداف 

 تعميم التجارب الناجحة على المساجد المستهدفة.  •

 (. ميدانية تبانات ت واسبناء قاعدة بيانات تخدم األئمة والخطباء )بحوث ودراسا  •

 . تفعيل دور المسجد في المجتمع •

 . أذكار الصالة توعيه وتذكير المصلين بآداب المسجد و •

 مساندة ودعم أئمة المساجد من خالل التعاون معهم إلقامة المحاضرات والدروس والكلمات.  •

 

 موقع التنفيذ  المشرف البرنامج اإلجراءات  الهدف العام 
موعد 
 التنفيذ 

 ون يدستفالم المنفذ
موعد 
 التقرير 

 التكلفة 
مؤشر 
 اإلنجاز 

المحافظة على  
المصحف الشريف 

 منه ستفادةواال

  داخل جذاب بتصميم صغيرة خشبية حاوية وضع -1
 والعبارة البرنامج واسم الجمعيةشعار  عليها المسجد

 .للبرنامج الموضحة المناسبة
 . بالمصاحف( )العناية جمعية مع شراكة  عقد -2

  وعند عليه المشروع وعرض المسجد إمام عم قالتنسي -3
 أو رمزي بمبلغ وتكون للمسجد الحاوية تجهيز يتم الموافقة
  الجمعيةعلى  بالمصاحف الحاوية امتالء وعند مجانا

 .للجمعية وتسليمها المسجد من أخذها

  تعظيم برنامج
 عز هللا كتاب

 وجل 

بدر 
 النشوان 

 طوال العام  المسجد

إدارة  
ة  الدعو
وإدارة  

 ع وطتال

جميع  
 الشرائح 

 60000 شهري

أعداد  
المساجد  
المشتركة 
وأعداد  
حف  المصا

 المحدثة 

توعية المريض 
 وارشاده

 المبادرات ببعض المريض يحتاج ما على التركيز

  مواد عدة فيه يوجد صوتي جهاز من والتوعوية التعليمية

  شرعية قيةرو للمريض وفتاوى قرآنية( )مادة مثل صوتية

 ببعض وتذكير للمريض ةصاللاو الطهارة ومسائل

وقصص  واالحتساب  الصبر على تعين التي األحاديث

 المرضى تناسب مسابقة+   للتيمم طهور+ مفيدة ومسلية

  وزارة مع بالتنسيق المرضى جميع فيها ونخاطب)

 المستشفيات  مع كاتاشر  واقامة الدينة والتوعية( الصحة

 الروح دواء
بدر 

 شوان الن

  تتشفيابالمس
  دله،) مثل
 يب،حبال

  التخصصي،
  الحمادي،
 (المملكة

 أشهر أربعة

إدارة  
ة  الدعو
وإدارة  
 التطوع 

منومي  
 المستشفيات 

 75000 شهري

أعداد المواد  
الموزعة  
واعداد  
المساجد  
 المشتركة
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التنوع بالبرامج 
 العلمية

 ي. الشرع  العلم خدمة في التقنية وسائل استغالل -1
  مة قاإب اضريلا شمال ومساجد جوامع استهداف -2

  ومحاضرات علمية وأيام دروس  من الدعوية المناشط
 .دعوية وكلمات

 المناشط
 الدعوية

بدر 
 النشوان 

 الجامعات
 المساجدو

 العام  لاطو

إدارة  
الدعوة  

 التطوع و

طالب العلم  
 والمصلين 

 300000 شهري

أعداد البرامج  
قامة وعدد  الم

  المساجد
 المشاركة

مواكبة وسائل  
داف  التواصل واسته
 ا همرتادي

"  جرافيك موشن"  بطريقة وموسمية دعوية المأف عن عبارة
  لكل قصيرة أفالم بسلسلة مجموعة مواضيع عدة تتضمن
  صناعة من بدء متكامل وبرنامج وحملة مسمى سلسلة

  للسلسة وشعار الصوتية والهندسة واإلنتاج المحتوى
  وسائل في هتفاعلي ومسابقة زمنية لفترة للبرامج وتسويق

 ماعي تاالج التواصل

 أثر
 )أفالم دعوية( 

بدر 
 النشوان 

وسائل 
 التواصل 

 متفرق 
إدارة  
 الدعوة 

  مليون 4
 مشاهده
 بتويتر 

 150000 شهري
عدد األفالم  
 وتعزيز القيم 

 
غرس القيمة لدى  

ب المجتمع وفق  شبا
 هج النبويالمن

 : عدة برامج ويتخللها  شهر  كل في  قيمة تعزيز

 . القيمة  باسم  تسيديها توزيع -1

 . الجوامع من مجموعة  في  المحاضرات من موعة جم  تنسيق -2

 . القيمة  باسم كلمة 100 تنسيق -3

 . القيمة باسم  مسابقة إقامة -4

 . القيمة عن بروشورات  أو بوسترات طباعة  -5

 . الجوامع خطباء   مع تنسيقل -6

 . القيمة   باسم لألسر  حقائب  وضح -7

 . القيمة باسم  الطرق على لوحات  -8

 . تويتر رسائل  -9

 . آب واتس ل ئ رسا -10

 . القيمة عن الشاشات  محتوى  -11

 . القيمة عن رسائل  بمجموعة  بالمكت  سناب  تفعيل -12

 . لديهم القيمة  وتفعيل  المدارس  إلى  الوصول  -13

+   القيمة  لتعزيز المسجد ة اعجم  على األئمة  قراءة -14

  توالكافيها للمطاعم مناسبة وملصقات +  للسيارات  ملصقات

  +  التفتيش ونقاط والكافيهات  للمطاعم ةاإلعالمي  التغطية  وكذلك

 الحملة  نفس  على  جرافيك موشن أفالم  تفعيل +  المدارس  تفعيل

 

 
 توعوية حمالت

  القيم ببعض
  اإلسالمية

  12 تعزيز)
 ( السنة في قيمة

 

بدر 
 شوان الن

 المساجد
ووسائل 
 التواصل 

 طوال العام 

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

 74000 شهري الشباب
عدد  
 ينالمشارك
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التواصل مع  
الجمعيات المهتمة 
بعالج من ابتلي بآفة 

 محرمة

 وكرت مسواك بداخلها ويكون جميل بشكل هدية توفير
  التدخين خطر من المدخن وتحذير وتوعية جميلة بعبارات

  التنسيق التدخين + عن  للتائبين مخصص بعنوان يسيد+ 
 الصحة   لوزارة لتابعةا التدخين ةافحومك( نفي) جمعية مع

 محب  ةيده
بدر 
 النشوان 

أماكن تجمعات  
 الشباب

 العام  لاطو

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

 37000 شهري المدخنين
عدد الهداية  
 المقدمة

صناعة القدوة 
من خالل   الحسنة

ف  ابراز مواق
 مشرفة للصحابة 

  بداية م وسل هعلي هللا صلى النبي حياة من جزء توصيف
  غزوات من الملسوا الصالة  عليه  وفاته إلى والدته من

 وقابل المكتب في للتثبيت قابل المعرض ويكون وغيرها
  من مجموعة  على ويحتوي آخر مكان في يعرض أن

  مجسم إلى إضافة ومرئية مسموعة بمواد مجهزة الشاشات
  الصالة عليه النبي حياة واقع تحكي بنرات شكل على

 والسالم

 ضالمعر
 النبوي 

بدر 
 النشوان 

 الجمعية
 والمدارس 

 ام الع لاطو

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

الطالب 
 والزائرين

 64000 شهري
عدد زيارات  
 المستفيدين 

التواصل الهادف  
ة وجماع مع اإلمام
 جدالمس

  رمضان شهر قبيل لإلمام تسليمها يتم الهدايا من مجموعة
 المصلين وألسر ولإلمام وللمصلين دجمسلل شاملة وهي

  المسجد هدية
 الرمضانية

بدر 
 اجدمسال ن النشوا

شهر 
 رمضان 

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

 45000 شهري المصلين 
عدد الهداية  
 الموزعة 

 تذكير المصلين
أثورة باألدعية الم
 بعدة لغات 

 وكتابة( إكريليك)  المقوى البالستك لوحات تجهيز
  الحاجة وقضاء للمسجد المهمة اآلداب من موعةمج

  ءخالوال المسجد من والخروج الدخول ودعاء والوضوء
 التصميم مع لغات بأربع البرامج هذه الصالة كل وأذكار

 الجذاب 

 المصلي برنامج
بدر 
 الدعوة  العام  لاطو المساجد النشوان 

 استهداف
 مسجد  500

 62000 شهري
عدد المساجد  

اللوحات و
 الموزعة 

 توعية الشباب

 الكافيهات  إحدى مع بالتعاون اسبوعين كل يقام برنامج
 ومحافظين، هادفين مشاهير مع لقاء لهليتخ الرياض بشمال

 تهلعاوتط اتهاهتمام وتوافق الشاب تأصل تدريبية ودورات
  مع يتناسب المختصة وبطرح الجهات مع بالتعاون

 المستهدفة الشريحة

 اللقاء برنامج
 الشبابي

اماكن تجمع  متعاون 
 الشباب

 اإلجازات
الوحدة  
 الشبابية

 125000 شهري الشباب

عدد اللقاءات  
ت  دوراوال

 والمستفيدين 
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مبادرة مجتمعية  
سائل ووسيلة من و

 الراحة لطالب العلم 

  جامع ولكل األولى المرحلة في جامعا ثالثون تهدافسا -1
 . كرسي عشرون

 من بالمشاركة يرغب  لمن الوقف عن اإلعالن يتم -2 
 . التجار من وكذلك  الناس عامة من المحسنين

 يعبل صة الخا المؤسسات أحد مع لالتواص يتم -3 
 . الصين من جلبها أو البضاعة

  ويلصق صقلم عن عبارة المبادرة باسم تصميم يصمم -4
  عن عبارة وهي الجمعية وشعار باسم الكرسي ظهر على
 . مجتمعية خدمة
 وتوفير الجوامع أئمة مع التنسيق يتم الكمية توفر عند-5

 .جامع لكل المناسب العدد
 وقع.بالم ص الخا والباركود الجمعية رقامأ وضع -6

  وقفي برنامج
  للكرسي
 األرضي 

بدر 
 دالمساج النشوان 

 أول شهرين
  إذا توفر
 الدعم 

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

جماعة  
المسجد  

 وطالب العلم

 32000 شهري
عدد المساجد  
 المشتركة

احتواء الشباب 
وتوعيتهم ودعوتهم 

وحثهم إلى الخير 
 عليه 

أحد    فيباب شلا وإرشادي مع فئة برنامج اسبوعي توعوي
نامج بعض المسابقات  لجمعية ويتخلل البرل المقرات التابعة

ر يسيايا وإقامة دوري رياضي كل ستة أشهر وتوالهد
 رحالت عمرة كل اربعة أشهر

 مسك الشمال 
بدر 
 طول العام  استراحة  النشوان 

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

 عدد الحضور  100000 شهري فئة الشباب

جد تفعيل مسا
ومساجد  قوااألس

 المستشفيات 

اجد األسواق والمستشفيات موعة من مساستهداف مج
ببرامج دعوية من الدروس والمحاضرات والدورات 
العلمية ولوحات إرشادية وتوعوية يتخللها مسابقات  

 عدة لغاتويستهدف جميع المصلين ب وجوائز،

تفعيل مساجد  
األسواق  

 والمستشفيات 

بدر 
 العام ل طو المساجد النشوان 

إدارة  
الدعوة  
وإدارة  
 التطوع 

ة  جماع
مسجد  ال

والمتسوقين 
من الرجال  
 والنساء

 55000 شهري
عدد المساجد  
 المشتركة

 1179000 ي ـــــــلاــــــــاإلجم
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 دارة الجالياتالخطة التشغيلية إل
 

 الرئيسية: األهداف 

 للقياس.  م وجعله قابالا ليتع جة المن خالل منه ين بالعربية ر الناطق تعليم غيتطوير   •

 وتعريفهم به. ودعوتهم إليه    لمين بالدين الحنيف ير المستبصير غ  •

 دينهم. الجدد أمور  تعليم المسلمين •

 .  الجدد ورعايتهم نفسياا واجتماعياا متابعة تعليم المسلمين  •

ا للدعوة • ا وإداريا ا وتربويا  جلدتهم. إلى هللا بين أبناء  تأهيل الدعاة علميا

 وتعليمهم العقيدة الصحيحة.   الفاضلة لدعوة غير المسلمين اسم موالر ثمااست •

 م. دينهم، وتعريف غير المسلمين باإلسالأمور  تعليم المسلمين الجدد استثمار التقنية في  •
 

 المشرف  البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
موقع 
 التنفيذ 

موعد  
 التنفيذ 

 يدون المستف  المنفذ 
موعد  
 التقرير 

 زنجااإل مؤشر لفة التك 

تعليم المسلمين 
 دينهمالجدد أمور 

 . مستويات 4 من يتألف البرنامج •

الواحد لجميع تين في العام  يتم تقديم دور •
 .أشهر 3ستغرق ت دورةكل المستويات، 

الدورة األولى: تنطلق مع بداية شهر  •
 محرم وتنتهي منتصف شهر ربيع اآلخر.

ية شهر الدورة الثانية: تنطلق مع بدا •
 ان.نهاية شهر شعبتهي ب ولى وتنجمادى األ

 ينهي الطالب المنتظم البرنامج في سنتين. •

 يوما 14بارة عن: الدورة الواحدة ع •
نتصف الدورة  دراسيا، منها يومان في م

وآخرها إلجراء امتحان للطالب فيما تم 
 تحصيله. 

 وع.تقدم الدروس يوم الجمعة من كل أسب •

الة الجمعة يبدأ اليوم الدراسي عقب ص •
 ن صالة المغرب.اي مع أذوينته

محاضرات في اليوم الدراسي،   5تقديم م يت •
 دقيقة.  40مدة كل محاضرة 

 تبصرة 
 بندر

 الزهراني 

جامع ابن 
ي بحي سعد

 الفالح

يناير  
2021 

دعاة  
 الجمعية
 ومتعاونون 

)فلبيني  الجاليات
 بنغالي(  -أردو  -

نهاية 
 لدورة ا

160688 

عدد الدورات   •
 نفذةالم

 عدد المستفيدين  •

ات  ارتبج اخنتائ •
 الطالب
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تأهيل الدعاة  
ا   ا وتربويا علميا
ا للدعوة   وإداريا
إلى هللا بين أبناء 

 جلدتهم.

لى مستوى مدينة  ( ملتقيات للدعاة ع 3إقامة )
 أردو( - سريالنكي -يني اض )فلبالري

لتأهيلهم وتحصينهم بالعلم الشرعي وتبادل 
 لخبرات.ا

قى  ملت
 الدعاة 

بندر 
 الزهراني 

 الجمعيةمقر 
حدى  أو إ

 ستراحاتالا

يناير  
2021 

دعاة  
 الجمعية

الدعاة الفلبينيين  
 والسريالنكيين
 واألردو

نهاية كل 
 ملتقى 

50000 

رات  عدد الدو •
 فذةالمن

 تفيدين عدد المس •

نتائج اختبارات   •
 الدعاة 

تبصير غير 
المسلمين بالدين  

هم ودعوت الحنيف
 ه وتعريفهم به.إلي

التعريف باإلسالم عبر اإلنترنت والدعوة  
كة )بالتعاون مع ن طريق الشبة عرونيلكتاإل
 ركز ركن الحوار للتعريف باإلسالم(م

الدعوة  
 اإللكترونية

 بندر
 الزهراني 

 الجمعيةمقر 
يناير  
2021 

دعاة  
 الجمعية

غير  الجاليات 
مة عبر  المسل

 الشبكة
 127120 كل أسبوع 

 عدد المستفيدين  •

الداخلين  عدد  •
 في اإلسالم 

)بما   نةجولة في الس  80القيام بأكثر من 
لتعريف غير  في األسبوع(يعادل جولتين 
إلسالم من خالل محاضرات  المسلمين با

وإقامة أنشطة رياضية  تعريفية باإلسالم
 وترفيهية مصاحبة

الجوالت 
 الدعوية

 متعاون 
شركات في 
نطاق 
 الجمعية

طوال 
 العام

دعاة  
 ونون متعا

الجاليات غير  
 المسلمة

 96250 كل أسبوع 

عدد مرات   •
 نامجتنفيذ البر

 ستفيدين عدد الم •

 ئج كل جولةنتا •

تعليم المسلمين 
دينهم، الجدد أمور 

تعليم   متابعةو
مسلمين الجدد  ال
رعايتهم نفسياا و

 واجتماعياا 

عة لجميوم افي السنة ) ملتقى 40إقامة 
لدعوة غير المسلمين وتعليم   أسبوعياا(

يحة واألحكام المسلمين الجدد العقيدة الصح
 اإلسالمية 

ر  بشائ
 ر خيال

 متعاون 
إحدى  

 االستراحات

طوال 
العام ما  
عدا  
شهر 
 رمضان 

دعاة  
 الجمعية
 ومتعاونون 

جاليات المسلمة  ال
 وغير المسلمة 

 174240 كل أسبوع 

 عدد الملتقيات  •

 عدد المستفيدين  •

 نتائج كل ملتقى  •

تعليم المسلمين 
 مدينهالجدد أمور 

يوم دة لم سياحية لمعالم الرياض إقامة رحلة
إبقاء ( بهدف رواحد )رحلة كل شه

إخوانهم  المستفيدين في أجواء إيمانية مع
 ن فيها على تعلم أمور دينهم ركزوالمسلمين ي

الرحالت  
 الشهرية

بندر 
 الزهراني 

الم عم
 الرياض 

 الطو
العام ما  
عدا  
شهر 
 رمضان 

دعاة  
 الجمعية
 ومتعاونون 

 لجدد المسلمون ا
(  20قرابة )
 شهر مستفيد كل

نهاية كل 
 رحلة 

41415 

الت  عدد الرح •
 فذةالمن

 عدد المستفيدين  •

ر كل تقاري •
 رحلة 

المواسم استثمار 
الفاضلة لدعوة 
غير المسلمين  
وتعليمهم العقيدة  
 الصحيحة. 

 ى أكثر من( كلمة عل300) من إلقاء أكثر
( داعية  20موقع من خالل التعاقد مع )  32

 رمضان شهر لقاء الكلمات في على األقل إل
 موعظة

بندر 
الزهراني  

ظهير   -
 أحمد

مساجد 
اقع في ومو

نطاق 
 لجمعيةا

شهر 
 رمضان 

دعاة  
 الجمعية
 ومتعاونون 

 الصائمة  الجاليات

في  
منتصف  
رمضان  
 وآخره

41800 
عدد الكلمات  •

 المنفذة

 ن عدد المستفيدي •
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متابعة تعليم 
المسلمين الجدد  
ورعايتهم نفسياا 

 .تماعيااواج

ا بمقر المكتب  3امة )قإ ( دروس أسبوعيا
 ( سريالنكي -بنغالي  -بلغات مختلفة )أردو 

الدروس  
 التوجيهية 

ر بند
 الزهراني 

 الجمعيةمقر 
طوال 

 لعاما

دعاة  
 الجمعية
 ومتعاونون 

  -أردو 
  - سريالنكي
 بنغالي 

نهاية كل 
 شهر

0 
دروس  عدد ال •

 لمنفذةا

 د الحضور دع •

رحلة عمرة للمسلمين الجدد   (15إقامة )
ا والجالي ي شهر وتتركز أكثر ف ات عموما

 رمضان المبارك 

ت الرح
 العمرة

ندر ب
 الزهراني 

تنطلق من 
 الجمعيةمقر 

طوال 
 لعاما

دعاة  
 الجمعية

ا  الجاليات  عموما
نهاية كل 
 شهر

127500 
عدد الرحالت   •

 المنفذة

 عدد المستفيدين  •

ة  تأهيل الدعا
ا  ا  وتعلميا ربويا

ا للدعوة   وإداريا
إلى هللا بين أبناء 

 جلدتهم

لجاليات ا دورة علمية متخصصة لدعاةقامة إ
 ق مع الجمعية السعودية للعقيدة نسي التب

في   دورة
 العقيدة 

 الجمعية متعاون 
شهر 
 شعبان

 دعاة الجاليات دعاة
نهاية 

 سابقةالم
 عدد المشاركين • 100000

لهم لمكافحة  ورات لطالب المنح لتأهيإقامة د
 التشيع والتصوف

دورات 
طالب 
 المنح

بندر 
 زهراني ال

 الجمعية
طوال 

 لعاما
 نحطالب الم مدربون

اية هن
 الدورة 

 عدد المشاركين • 100000

 1019013 ي ـــــــلاــــــــاإلجم
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 غيلية لإلدارة النسائيةالخطة التش
 

 

 : الرئيسيةاألهداف 

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

 وتعريفهن بهدي الرسول صلى هللا عليه وسلم.  الوافدات مات لمسلتصحيح العقيدة والعبادة لدى ا •

 ا لبالدها. عودتهحتى  متابعة المسلمة الجديدة •

 هللا. تاب لى حفظ كشجيعهن عحيح قراءة القرآن لدى المسلمات وتتص •

 لمجتمع والكوادر المؤهلة لالستفادة من خبراتهن ودعمهن. استقطاب سيدات ا •

 

 

 

 المشرف  البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
موقع 
 التنفيذ 

 المستفيدات  المنفذ  موعد التنفيذ 
موعد  
 التقرير 

 زنجامؤشر اإل التكلفة 

 تأليف القلوب 

وإدخال  
 السرور 

 ديدة ة الجة المسلمهدي

 ثبات 

مسؤولة 
الشؤون  

 عليمية الت

 زينب 

داخل  
وخارج 
 الجمعية

 عند نطق الشهادة
داعية  
 الجمعية

المسلمات 
 الجدد 

نهاية كل 
 35000 شهر

 حلفرور اظه -
 والسرور

تفاعل  -
الكفيالت مع  

 الجمعيةبرامج 

الرغبة بإكمال   -
 سة الدرا

 نفيذقبول وت -
التعليمات  
ات  والتوجيه
 رحببصدر 

 

 ZOOM 15/7/1442 فيالتهنلقاء بالمسلمات الجدد وك

موظفات       -
 الجمعية

 المعلمات  -

المسلمات 
الجدد  
 وكفيالتهن 

 بعد اللقاء

30000 
 ات حفل تكريم الدارس

 الملتحقات بالدورات التعليمية 
ZOOM 25/10/1442 

المعلمات 
 والمتعاونات 

 بعد الحفل سات لدارا

لقاء اسبوعي يوم السبت من كل  
 اسبوع 

ZOOM  المعلمات  يوم سبت كل 
  الدارسات -

 وغيرهن
 نهاية الفصل 
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 البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
 

 المستفيدات  المنفذ  فيذ موعد التن  ذ موقع التنفي المشرف 
موعد  

 قرير تال
 مؤشر اإلنجاز تكلفة ال

عليم المسلمة  ت
م ما الجديدة أه

يجب عليها  
معرفته من  
 أمور دينها 

 الدورات التمهيدية للمسلمة الجديدة

 ثبات 

مسؤولة 
الشؤون  
 التعليمية 

 زينب 

ZOOM 

WhatsApp   بداية العام
 الدراسي 

داعيات 
ومعلمات  
 الجمعية

سلمة  مال
 جديدةال

نهاية 
 الدورة 

40000 

ل الواجبات  ح -
 المطلوبة

 الدوراتنتائج  -

 عدد الملتحقات -

 المجتازات عدد -

 ا تعلمتهم تطبيق -

 (3-2-1الدورة المتقدمة )مستوى 
ZOOM 

WhatsApp 

معلمات  
 الجمعية

 دارسة متقدمة 
ية نها

 الدورة 

 مهارات دعوية
ZOOM 

WhatsApp 

صل  الف
ي  الدراس
 الثاني

اذة األست
 ة شهيد

 الدارسات 
نهاية 
 10800 الدورة 

 نماء ثقافيمسابقة 
بارة عن أربعة  اإلنجليزية ع ةباللغ

أسئلة سوف   10أسئلة في فيديو 
 يسألك هللا عنها 

 عن بعد
 رابط المسابقة

 المعلمات  نوفمبر 

 الدارسات  -
المتحدثات  -

باللغة  
 االنجليزية

تقرير  
 25000 المسابقة

 لمشاركات راء اآ

 وتفاعلهن 

 

 ةمة الجديدتقييم ثقافة المسل
وثيقة إثبات الدخول في الستخراج 
 ثيقتي( و)امج برن اإلسالم

 الجمعيةداخل 
برنامج 
ZOOM 

االستعداد عند 
 لالختبار

داعيات 
ومعلمات  
 الجمعية

المسلمات 
 الجدد 

فور انهاء 
 15000 االختبار 

دد المجتازات ع
 جللبرنام

 المسلمة  ثبات
عودتها  عد ب

 بالدها إلى 

 حي على الفالححقيبة 

 بلدها(غادر إلى لكل من ست )إهداء
 الجمعيةداخل 

حين العلم  
 بسفرها 

موظفات  
 الجمعية

المسلمة  
 الجديدة

اية كل نه
 15000 شهر

أثر الهدية على  
درة  المسلمة المغا

لبالدها وعلى  
 والديها

بلغة  عنايةال
 القرآن الكريم 

 تعليم اللغة العربية 
ZOOM 

 
5/6 /1442 

أستاذة سعاد 
 جواد

المسلمات  -
 الجدد 

غبات  الرا -
في تعلم اللغة  

 العربية

 

نهاية 
 الدورة 

7500 

معرفة اساسيات  -
 يةاللغة العرب

قراءة القرآن   -
الكرم باللعة  
 العربية

ة والكتابة قراء -
لكلمات العربية 

 شكل جيدب
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 موقع التنفيذ  المشرف  البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
موعد  
 التنفيذ 

 المستفيدات  المنفذ 
موعد  
 التقرير 

 مؤشر اإلنجاز التكلفة 

 تصحيح
العبادة  
 والعقيدة 

لتشجيع ا -
على حفظ  

 هللا كتاب 

  كتاب هللاتشجيع على حفظ 
  )بالقرآن القرآنية  عبر الحلقة 

 ( نحيا

 
 
 
 
 
 
 
 

دعوة العامالت  
في المشاغل  

 النسائية 

مسؤولة البرامج  
 الخارجية 

 سائلر
WhatsApp 

 
 (1شهر )

معلمات  
 متطوعات 

 المسلمات من
العرب وغير 

 عربال

نهاية كل 
هرش  

35000 

تفاعل  -
الطالبات في  
 الحلقة. 

عدد الخاتمات  -
 لجزء عم  

حسنى عبر  هللا ال أسماء دروس
 هو هللا" نمجموعة "م

العامالت 
 العربيات في
المشاغل  
 النسائية

عدد   -
المشاركات 

 جنسيات وتعدد ال
نتائج   -

 االستبيان 

ل لحفظ بقة السنوية تراتيالمسا
 ه وتفسيرالقرآن الكريم 

 7- 6شهر  الهاتف

 ات متطوع

العامالت في 
المشاغل  
النسائية 
 والدارسات 

حفلبعد ال  

نتائج   - 35000
 االستبيان. 

عدد   -
 المشاركات

المسابقة اإللكترونية "حملة 
محمد رسول هللا سيرته نور 

 ياة"ومنهاج ح

رابط 
 ي الكترون

 25000 10شهر 

تعريف غير 
 المسلمات
باإلسالم 
ومحاسنه 
ودعوتهن  

 إليه

 هداية رسائل 

مسؤولة البرامج  
 الخارجية 

ان  نة / أفنلمتعاوا
 العلوال

رسائل 
SMS 

WhatsAp
p 

 متعاونة مستمر 

الجدد  المسلمات 
في  العامالت

المشاغل  
 الممارسات
 الصحيات

 6000 شهري
رسائل  التفاعل و

 ر واالمتنان شكال
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 يدات المستف  ذ المنف  موعد التنفيذ  موقع التنفيذ  المشرف  البرنامج  اإلجراءات  ف العام الهد
موعد  
 التقرير 

 مؤشر اإلنجاز التكلفة 

االحتفاء 
الوطن  بضيوف 

  وتعريفهم
 بثقافة البالد 

 مجتمعية )شكراا لكم(الة حملالتنفيذ 
نصية   شكر سال رسائل عبر إر
يض  لتمراليوم العالمي لبمناسبة 

بالمسابقة السنوية  وتعريفهن
 "اإللكترونية

 بشرى

مسؤولة 
برامج  ال

 الخارجية 

رسائل نصية  
SMS 

WhatsApp  
من أرقام  
 الجمعية

اليوم العالمي  
 للتمريض

 متعاونات 
الممارسات 
 الصحيات

نهاية 
 الحلة 

30000 

التفاعل مع  
الرسائل وعدد  
المشاركات في 

 سابقةالم

لركن  التذكير با 
من  الثالث

 أركان اإلسالم
)شهر 
 رمضان( 

ة  رات قصيرظ وتدبمواع إرسال
 باللغة العربية واإلنجليزية

 (9شهر )
مسؤولة 
المشاريع 
 الخارجية 

العامالت في 
المشاغل  
 النسائية

الممارسات 
 ياتالصح

نهاية 
 6000 الشهر

التفاعل مع  
التدبرات وطلب 

المزيد 
 ستمرار واال

تعظيم أعياد  
 ينالمسلم

وب غير المسلمات وإدخال  تأليف قل
شعار المسلمات عليهن وإلسرور ا

من خالل تقديم  باألخوة في الدين
الُمَماِرَسات الصحيات هدية معايدة 
ع بعد التنسيق م العيد خالل أيام

 . إدارة الجهة

 لقاء عبر

zoom 

 

عيدي الفطر  
 واالضحى

 متعاونات 
الممارسات 

 صحياتال
نهاية 
 اللقاء

15000 
  فرح والسرورال

لدى الفئة  
 دفةالمسته
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 يذ ع التنفموق ة المشرف البرنامج  اإلجراءات  الهدف العام 
موعد  
 التنفيذ 

 ات المستفيد المنفذ 
موعد  
 التقرير 

 مؤشر اإلنجاز كلفة الت

تنمية الموارد   -
 . جمعيةالمالية لل

تغطية تكاليف  -
البرامج والمشاريع  

 النسائية.
إقامة جسر   -

 معتواصل 
 عيةجملات لالمرتاد

زائرات(  ،كفيالت)
 جمعية وإدارة ال

 العضوية: 
 إحدى الفئاتوي في اشتراك سن

ا  250عضوية طالب /ة    لاير سنويا
 سنوياا  لاير 500منتسب/ة عضوية 

لاير   1500عضوية األسرة /
 سنوياا 
 لاير سنوياا 3000عضوية فاعلة / 

 روافد 

 مريم
 داخل الجمعية
رسائل 

WhatsApp 

ر  مستم
ل سائر
ترسل   يومية

من للقوائم  
 المضافة 

 مريم
مع  سيدات المجت

كفيالت  و
 المسلمات الجدد 

نهاية كل 
 شهر

10000 

اإلقبال على   -
  االشتراك في

 بأنواعها العضوية
تجديد العضوية  -

 ألعوام متتالية

تعريف المجتمع  -
 .هبالجمعية وإنجازات

 ب النخب. استقطا-
تكريم منسوبات  -

 الجمعية

 : عيةصديقة الجم
يتم فيه عرض إلنجازات  اء لق

النسائية وتكريم منسوبات اإلدارة 
فات، داعيات، الجمعية )موظ

معلمات متعاونات( بحضور نخب 
 نسائية. 

 شهر رجب zoom المديرة
الموظفات  
والمتعاونا 
 ت

 سيدات المجتمع 
 أكاديميات 

مديرات الدور  
ائية النس

 المدارس و

نهاية 
 الحفل 

15000 

 عدد الحضور -
 المادي  م عالد -
الراغبات في  عدد -

 التطوع 

توعية شابات 
المجتمع بدورهن 

سالة اإلسالم  في ر
 وشحذ هممهن 

 االسالم رسالة بلغيها معنا: 
برنامج وثائقي ثقافي يٌعرض فيه   -

مواقف لشخصيات عظيمة  
ٌمعاصرة خدمت اإٌلسالم وأثرت  

 العالم في 
 امش البرنامج: على ه -

ن )معية تجربة دا  -إشهار إسالم 
قصة مسلمة   -لجمعية( اداعيات 

 جديدة.

 zoom متعاونة
من حين 
 التنسيق 

 متعاونات 
الفتيات وسيدات  

 المجتمع 
نهاية 
 اللقاء

10000 
 

 عدد المشاركات-
 والتفاعل العام 

 الرغبة في التطوع 

رفع مستوى  -
الوعي الديني لدى  

 منسوبات 

القرآن واألربعين بقة حفظ مسا -
 النووية

 المديرة
 الجمعية داخل

 ال اتص
WhatsApp 

 متعاونات  مستمر 

منسوبات  
 الجمعية
عاو )موظفات/مت 
 نات( 

شهر ذو 
 القعدة

15000 
عدد المشاركات في  

 المسابقة

 اير   380300 ي ــــــالــــــــــاإلجم
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 المالية الموارد وتنميةالخطة التشغيلية إلدارة العالقات العامة واإلعالم 
 

 األهداف الرئيسية: 

 . جمعيةللة ة الموارد الماليتنمي •

 . اومنجزاته  ،اوجهوده   الجمعية،بوالمتجدد    المستمرالتعريف  •

 . لجمعيةلتعزيز الصورة الذهنية اإليجابية  •

 . الجمعيةتوظيف اإلعالم لخدمة رسالة  •

 وتعزيزها.   الجمعيةتنمية العالقات الداخلية لمنسوبي  •

 المجتمع.  أفراد  مع كافةارجية ات الختنمية العالق •

 

 مؤشر اإلنجاز التكلفة  المستفيدون  المنفذ  موعد التنفيذ  موقع التنفيذ  المشرف  البرنامج  اءات اإلجر لعام الهدف ا

تنمية الموارد   -
 لجمعية. لالمالية 

  ةـــيـطـغـت -
مشــاريــع   مصاريف

 .الجمعية

الشركات ذات المسؤولية انات بإعداد قاعدة بي
زيارة   المجتمعية 

سات مؤسال
ت ذا والشركات

مسؤولية ال
 معية مجتال

مدير 
 اإلدارة

 الجمعيةداخل 

 الموارد  تنمية محرم

 الجمعية

3000 
( 30زيارة )

 شركة ومؤسسة

ت خاصة بالشركات التي لديها أقسام  إعداد ملفا
 مسؤولية مجتمعية 

 اإلعالم صفر

ا ( شركات 3يارة )ز  الجمعيةخارج  شهريا
 مستمر 

 الجمعيةوخارج داخل  هاسات المقدم عليمتابعة المؤس الموارد  تنمية

إعداد وتحديث قاعدة بيانات المؤسسات المانحة 
 ارجها وإضافة ما يستجد إليها داخل الرياض وخ

زيارة  
 اتمؤسسال

 مانحةال

 الجمعيةداخل 

 محرم

3000 
( 30يارة )ز

 مؤسسة

 )كفالةإعداد ملفات المشاريع التسويقية ملف 
 -ة النسائية شاريع اإلدارم -العمرة  -داعية 

 (.. إلخ-بشائر الخير  -التفطير  -الوقف 
 اإلعالم صفر

ا  (3زيارة )  الجمعيةخارج  مؤسسات مانحة شهريا

 الموارد  تنمية مستمر 

 الجمعيةوخارج داخل  سسات المانحةة للمؤمتابعة الملفات المقدم
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تنمية الموارد   -
 جمعية. للالمالية 

ــع  يـمـة جـيـطـغـت -
 جمعية.لا ع ـــريمشــا

 بالتجار ةخاص وتجهيز قاعدة بياناتإعداد 

 رة التجارزيا
 عمال األل اورج

مدير 
 اإلدارة

 اإلعالم محرم الجمعيةداخل 

 الجمعية

3000 
( 30)زيارة 

اجر ورجل ت
 أعمال 

 الجمعيةخارج  شهرياا عمال األ( تجار ورجال 3زيارة )

 ارد تنمية المو مستمر 

 الجمعيةوخارج داخل  ة التجار بعد الزيارة متابع

جديد  شراء وقف 
 الجمعية

 الوقف( بروشور عن  5000طباعة )
جمع مليون 
 الجمعيةخارج  اير للوقف 

شهر ربيع  
 اآلخر

 عالماإل

2650 

زيادة دخل  
حساب الوقف  
مليون لاير عن  
 العام الماضي 

اكز بنر على المر (15) وتوزيعطباعة 
 االعالمية

 شهر رجب
العالقات 
 واإلعالم

ية الموارد  تنم  -
 المالية 

 الجمعيةبالتعريف  -
 . اوإنجــــازاتـه

( بروشورات تعريفية  8إعداد وطباعة )
 ل بروشور( من ك5000)

التسويق 
لمشاريع 
 المكتب

 الجمعيةخارج وداخل 

شهر جمادى 
 اآلخرة

 اإلعالم
 

جميع أفراد  
 المجتمع 

5600 
(  5000توزيع )
 وشور بر

 لجمعيةل سنوي ( تقرير1000) طباعة وتوزيع

 طوال العام 

8000 
(  1000)توزيع 

 تقرير 

 الجمعية نشر أخبار -
عبر وسائل التواصل  

 اعــي. تـمـــاالجـ
تســويــق مشـروع  -

الـوقـف بشكـل خاص  
 الجمعية وبرامج

بشكل عـام وحـث  
دعـم  المتـابعين علـى 
 الجمعية.

 الجمعية بموقع هريا  ش أخبار( 3) شرن

النشر 
روني عبر االلكت

 التقنية 
 الجمعية داخل

30000 

 ( خبر36نشر )

ا  منشورات( 3) نشر  الجمعيةحساب في  شهريا
 فيس بوك بال

( 36نشر )
 منشور 

 الجمعيةحساب في شهريا   ة( تغريد80) نشر
 تويتر ب

(  960)نشر 
 تغريدة 

واتس  عن طريق  شهريا   ئل( رسا10)ارسال 
 الجمعيةاب 

(  120ارسال )
 رسالة 

 عن طريق الرسائل النصية  ةشهري لةرسا ارسال
(  12ارسال )
 رسالة 

ا  ( صور3نشر )  الجمعيةحساب في  شهريا
 باإلنستغرام

( 36نشر )
 صورة

زيادة عدد متابعين 
 الجمعيةحساب 

 تويتر ر ترويجية عب تنفيذ حملتين
رمضان   شهر

 وذو الحجة 
16000 

وصول عدد  
المتابعين إلى 

 ألف متابع 35
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تسويق مشروع  
تفطير الصـائميـن فـي  
شهـر رمضـان  

 المبـارك

( بنراا 15تصميم وطباعة ) " رمضان الخير" 
، لمجموعة من مشاريع ( بروشور5000و)

 وتوزيعها على المراكز اإلعالمية المكتب

الحملة 
 التسويقية

 لشهر رمضان 

ير مد
 اإلدارة

 شهر رجب 
العالقات 
 واإلعالم

 الجمعية

2650 
(  5000توزيع )

 بروشور 

سفر  ورات لتصميم وطباعة بنرات وبروش 
 التفطير 

 2650 شهر رجب خارج الجمعية
( بنر 15تنفيذ )

 للسفرة

بين  تنمية العـالقـات 
،  اومنسوبيه الجمعية

وتـعزيز األخوة بين 
 الجمعية  موظفـي

 لجمعيةا اء اعضلقاء اقامة 
 - المتطلبات وشراء تجهيز – االستراحة)حجز 

 (االستراحةإعداد برنامج 

العالقات العامة  
 الداخلية 

 عام ين بالمرت استراحة 

 العالقات

  وموظف
 الجمعية

 اقامة لقاءين  6000

 معايدةاقامة حفلين 

 الجمعيةداخل 

عيد الفطر/  
 األضحى

 اقامة حفلين  6000

وعائالتهم  الجمعية ييا العيد لموظفهدا
 الجمعية  والمتعاونين مع

 السكرتير

5000 
( 100توزيع )
 هدية

 الجمعيةلموظفي  هدية مولود

 طوال العام 

 هدايا 5توزيع  2500

تجـهـيـز المـراكـز  
اإلعـالمـيـة بكـل  
 مستلزماتها.

من   متابعة وشراء احتياجات المراكز االعالمية
 وغيرها. ،اتالمطبوع

 - 5000 الجمعية 

  لجمعيةباالتعريف 
 ا وإنجازاته

 الجمعيةإنجازات إعداد مقطع فيديو عن 

امة  العالقات الع 
 خارجيةال

 شهر صفر الجمعيةخارج 

 اإلعالم
جميع أفراد  
 المجتمع 

5000 
تحقيق أكثر من 

آالف   10
 مشاهدة

 الجمعيةداخل  اخبار صحفية شهريا   3 نشر

 طوال العام 

 خبر (36نشر ) 0

 لجمعيةباالتعريف  -
 . اوإنجــــازاتـه

االستفـادة مـن  -
بعض الشـخـصـيــات 

عم  فــي تسويق ود
 الجمعية.مشاريع 

ربط الشخصيات  -
 بالجمعية.الهامة 

  في شمال مسؤولين (10)عن  لال يقزيارة ما 
شمال  خارج نطاق نمسؤولي (4)و ،الرياض

 الرياض 

 الجمعية العالقات الجمعيةداخل 

1400 
( 14زيارة )

 مسؤول 

لزيارة شخصيات  (6ن )استضافة ما ال يقل ع 
 الجمعية

2000 
(  6ة )استضاف

 شخصيات
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 الجمعيةبالتعريف  -
 .اوإنجازاته

االستفادة من بعض   -
الشخصيات في  

مشاريع  تسويق ودعم 
 الجمعية.

ربط الشخصيات  -
 .الجمعيةبالهامة 

المشاركة في  ) عريفية خارجيةت ( برامج3)اقامة 
 المعارض(

العالقات العامة  
 الخارجية

مدير 
 اإلدارة

 الجمعيةخارج 

 طوال العام 

 الجمعية العالقات

9000 
المشاركة في  

 ( معارض3)

 الجمعية اصدقاء تفعيل برنامج 

 الجمعيةداخل 

10000 
(  100تفاعل )

 عضو 

 وار الزو د وتنفيذ هدايا لكبار الداعمين إعدا 
شهر جمادى 

 ولىاأل
7000 

( 30توزيع )
 هدية

سـهـولـة وصــول   -
المستفيد لما يحتاجـه 

وجعله  ـوقع، فـي الم
ا لتكـرار زيارته.   جذابا

شـمــوليـة المــوقـع   -
بـعــرض مشـــاريـع  
الـمـكـتـب بالصـور،  
بــاإلضــافـة لـنـشـر  

 بـــاره. أخـ

على شبكة   للجمعيةتطوير الموقع االلكتروني 
 االنترنت 

 اإلعالم ربيع اآلخر
جميع أفراد  
 المجتمع 

3000 
زيادة عدد زوار  

 المكتب 

 اير   138450 ي ـــــــــالــــــــــاإلجم
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 قسم المكتبة 

 موقع التنفيذ  المشرف لبرنامجا اإلجراءات  الهدف العام  م
موعد 
 التنفيذ 

 التكلفة  المستفيدون  المنفذ

1 

 لجمعية ازيادة إيرادات 

ت لدعوة غير  تسجيل محاضرا
المسلمين وتوعية المسلمين بأساسيات  

 دعاة المكتب بعدة لغات الدين مع 

الصوتية   األقراص
 والمرئية

مدير 
  إدارة
تنمية 
الموارد  
 المالية 

االستديو  
 بالجمعية 

شهر 
جمادى 
 األولى

إدارة الجاليات وقسم  
 بالجمعيةاإلعالم 

 الجاليات المسلمة 
 وغير المسلمة 

50000 

 جهة خارجية  الصعيد الطيب ة تيمم تجهيز علب 2
شهر ربيع  
 اآلخر

 شركة خارجية 
المرضى  
 بالمستشفيات 

36000 

3 
 الماء سقيا  -
إنشاء وقف لدعم   -

 المشروع
 لماء سقيا ا توزيع الماء في المساجد والمستشفيات 

المساجد  
 والمستشفيات 

 إدارة المكتبة  طوال العام 
المصلين وزوار  
 المستشفيات 

0 

 الجمعية ادات زيادة إير 4
لمصاحف طباعة وشراء الكتب وا

 المترجمة وتفسير العشر األخير 
المطبوعات 
 واإلصدارات 

 500000 جميع أفراد المجتمع عدة جهات خارجية طوال العام  جهات خارجية

 586000 ي ــــــال ـــــــــاإلجم


