
 م0202( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية هلدف االصرتاتيجيا
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. تٗيئة بيئة دعوية وتسفيٗية جاذبة 1

 ادتُعيةيًُطتفيدئ َٔ ْػاطات 

 ايدعوية

. تهجيف ايرباَج ايػبابية وتطويس 2

 آييات ايتعاٌَ َع ايػباب

. تأٖيٌ نوادز دعوية وإدازية قادزة 3

عًى إدازة وتوجي٘ املٓػط ايدعوية 

 .يًجُعية

. حتكيل أعًى املطتويات َٔ ايتواصٌ 4

َع مجيع ايكطاعات اذتهوَية واألًٖية 

 ذات ايعالقة

بني غسائح  حتكيل ايتعاوٕ واملؤاخاة-5

ادتُعية املدتًفة َٔ عاًَني 

 وَتعاوْني و َطتفيدئ .

 ادتٓة( )زياض

 

 عًُية.دوزات -1

 

دزوع -2

 وغٗسية.أضبوعية 

 

 ستاضسات-3

 نًُات-4

ْػس ايعًِ ايػسعي َٔ خالٍ ستاضسات  -1

 .ونًُاتعًُية  ودوزات ودزوع

 

اضتكطاب واالضتفادة َٔ ايدعاة داخٌ -2

 وخازج احملافظة

غسانات زتتُعية َع جٗات ذات عكد -3

 عالقة إليصاٍ زضايتٓا بطسم َتعددة

دعِ وَطاْدة يًدعاة يًخصوٍ عًى تصسيح -4

 يًدعوة َٔ خالٍ ْظاّ تيطري

وايدزوع  تٓطيل ايدوزات-1

 ايعًُية.

 

 تٓطيل احملاضسات-2

بٗا يًجٗات  وايهًُات وايسفع

 عًيٗا. وأخر املوافكةاملطؤوية 
 

 تهوٕ األْػطة َتٓوعة -3

املطاجد وعرب وضائٌ  َا بني

 ايتواصٌ االجتُاعي

 

 اإلعالٕ.-4

 

 ايتوثيل .-5

 عاّ ناٌَ ادازة ايدعوة

عدد ايدزوع -

 واحملاضسات

 

 عدد املطتفيدئ-

 

عدد َواقع -

 ايتٓفير

 

عدد ايدعاة -

 املػازنني

 زياٍ 60.000

 

 وٖي نايتايي:

 زياٍ 36.000

ضيافة وترانس وضهٔ يًدعاة 

 3000َعدٍ َٔ خازج املٓطكة 

 زياٍ غٗسيا

 زياٍ 24.000

طباعة َرنسات وضيافة 

 2000يطًبة ايعًِ  مبعدٍ 

 زياٍ غٗسيًا

حتكيل ايتعاوٕ واملؤاخاة بني غسائح -1

املدتًفة َٔ عاًَني  ادتُعية

 .وَطتفيدئوَتعاوْني 

 

حتكيل أعًى املطتويات َٔ -2

ايتواصٌ َع مجيع ايكطاعات 

 .اذتهوَية واألًٖية ذات ايعالقة 

 شاد املصًي

 ايػسعي.ْػس ايعًِ -1

 

 تفعيٌ أئُة املطاجد .-2

تصُيِ صٓدوم ييتِ وضع -1

ايهتب املطُوح يإلَاّ بكساءتٗا 

 )زياضعًى املأَوَني وٖي 

 –ايرتغيب وايرتٖيب –ايصاذتني 

 –ايكواعد األزبعة –ثالثة األصوٍ 

تفطري ابٔ –نتاب ايتوحيد 

 .اجمليد(فتح  –نجري 

توشيع ايهتب املطُوح يإلَاّ -2

 30بكساءتٗا عًى املأَوَني عًى 

 احملافظة.َطجد يف 

تصُيِ منوذج ملتابعة املطاجد -3

 املػسوع.املػازنة يف 

تهسيِ األئُة ايفاعًني يف -4

 ايربْاَج .

 عاّ ناٌَ إدازة ايدعوة

عدد ايهتب -1

 املوشعة.

 

عدد األئُة -2

 ايفاعًني

 

 عدد املطاجد-3

 زياٍ 25.000

تػٌُ قيُة ايهتب وايصٓاديل 

وايطباعة عًى ايصٓاديل 

وتهسيِ يألئُة ايفاعًني 

 واملطاجد ايفاعًة



 م0202( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية هلدف االصرتاتيجيا
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

حتكيققققققققققققل ايتعققققققققققققاوٕ واملؤاخققققققققققققاة  -1

املدتًفقققققققققة  ادتُعيقققققققققةبقققققققققني غقققققققققسائح  

َقققققققققققققققققققٔ عقققققققققققققققققققاًَني وَتعقققققققققققققققققققاوْني   

 وَطتفيدئ.

تأٖيقققققققٌ نقققققققوادز دعويقققققققة وإدازيقققققققة   -2

ققققققققادزة عًقققققققى إدازة وتوجيققققققق٘ املٓاغقققققققط    

 .يًجُعيةايدعوية 

حتكيقققققققل أعًقققققققى املطقققققققتويات َقققققققٔ   -3

ايتواصقققققققققٌ َقققققققققع مجيقققققققققع ايكطاعقققققققققات 

 اذتهوَية 

 واألًٖية ذات ايعالقة

ابتهققققققققاز وضققققققققائٌ دعويققققققققة جرابققققققققة  -4

وفاعًقققققققققققة َقققققققققققٔ خقققققققققققالٍ اضقققققققققققتدداّ   

 طسم ايتواصٌ اذتديجة

 

 

َا ال يطع املطًِ 

 جًٗ٘

 ) ايعًِ ايواجب (

ايواجب َٔ خالٍ بساَج  ْػس ايعًِ ايػسعي-1

 .ايهرتوْية

تصويس وتصُيِ َكاطع -1

قصرية ألحد ايدعاة املصسح 

ال يطع املطًِ  )َاهلِ يػسح 

 جًٗ٘(.

تصُيِ َكاطع قصرية -2

 جسافيو(.)َوغٔ 

عٌُ َطابكات ايهرتوْية -3

 عًى املكاطع

إقاَة دوزات عًُية -4

املٓصات  –َهجفة ) املطاجد 

 ايتعًيُية ( 

 إدازة ايدعوة

+ 

إدازة ايدعوة 

 اإليهرتوْية

 ٌَعاّ نا

 املكاطععدد -1

عدد املػاٖدئ -2

 واملطتفيدئ

عدد ايدعاة -3

املػازنني يف 

 ايربْاَج

100.000 

 زياٍ

تػٌُ قيُة عٌُ تطبيل 

ايهرتوْي خاص باملػسوع َع 

تصويس وَوْتاج َكاطع 

 وتصاَيِ دعوية

نُا تػٌُ عًى قيُة إقاَة 

دوزات عًُية خاص باملػسوع 

 غاًَة ايطيافة وادتوائص 

وضائٌ دعوية جرابة وفاعًة ابتهاز -5

َٔ خالٍ اضتدداّ طسم ايتواصٌ 

 اذتديجة

 دعوية تشتتازا

 )َهاضب (

 ْػس ايعًِ ايػسعي -1

ْػس ضٓة ايٓيب صًى اهلل عًي٘ وضًِ -2

 تصدي يًخُالت املعادية ي٘ ويطٓت٘واي

 اذتح عًى فطائٌ األعُاٍ-3

 ْكٌ فتاوى وأقواٍ ايطًف وايعًُاء-4

تصويس وَوْتاج َكاطع -1

 فيديو قصرية

ْػس َكاطع ايدعاة -2

 وايعًُاء

 َطابكات ايهرتوْية-3

 اخترب َعًوَاتو

ْػس وتعسيف -4

بايتطبيكات ايدعوية 

 املوجودة 

 

 إدازة ايدعوة

+ 

ايدعوة 

 االيهرتوْية

+ 

 املصُِ

 عاّ ناٌَ

 عدد املكاطع

عدد ايتصاَيِ 

 ايدعوية

 عدد املطابكات

 عدد ايتطبيكات

 عدد املطتٗدفني

 زياٍ 50.000

 جوائص يًُطابكات االيهرتوْية

 وايتصاَيِ واملوْتاج

 ) َوغٔ جسافيو ...اخل



 م0202( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية هلدف االصرتاتيجيا
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

 

تٗيئة بيئة دعوية وتسفيٗية جاذبة  1

 ادتُعيةيًُطتفيدئ َٔ ْػاطات 

 ايدعوية.

 

. حتكيل أعًى املطتويات َٔ ايتواصٌ 2

َع مجيع ايكطاعات اذتهوَية واألًٖية 

 .ذات ايعالقة 

ٖيا بٓا ْؤَٔ 

 ةضاع

 

ايٓدوات واحملاضسات ايديٓية وايهًُات -1

 ايوعظية

 

–ايدزوع ايعًُية املبططة يف )ايفك٘ -2

 ايطرية( يًٓاطكني بايًػة ايعسبية–ايعكيدة 

 

ايدزوع ايعًُية املبططة يًجاييات وَتابعة -3

 املطًِ ادتديد

إقاَة ستاضستني عٔ -

األَٔ ايفهسي واملػهالت 

 األضسية يهٌ عٓرب .

ًُة يف (  ن40إقاَة )-

ايػٗس دتُيع ايعٓابس 

وَصًيات ايعطهس  مبعدٍ 

 ( نًُات نٌ ثالثاء10)

( دوزة  عًُية 12إقاَة )-

دتُيع ايعٓابس بواقع دوزتني 

 يهٌ عٓرب

( شيازات غٗسيا 8إقاَة )-

يًجاييات املدتًفة بواقع 

 نًُة واحدة يهٌ عٓرب

 ٖدية يًُطًُني ادتدد -

 

 

طًبة ايعًِ يف 

 احملافظة

+ 

 املهتبدعاة 

 عاّ ناٌَ

إقاَة ستاضسة -

 واحدة

 

( نًُة يف 20)-

 ايػٗس

 

( دوزات 6إقاَة )-

 عًُية يهٌ عٓرب

 

( 40إقاَة )-

 نًُة يف ايطٓة

  زياٍ 20.000

 

. ابتهاز وضائٌ دعوية جرابة وفاعًة 1

َٔ خالٍ اضتدداّ طسم ايتواصٌ 

 .اذتديجة

 

. حتكيل أعًى املطتويات َٔ ايتواصٌ 2

اذتهوَية واألًٖية  َع مجيع ايكطاعات

 .ذات ايعالقة

دوحة ايكسإٓ 

 وايطٓة

إقاَة حًكات حتفيظ يف نٌ عٓرب يف -1

 ايفرتة ايصباحية يتصخيح ايتالوة واذتفظ .

 

 تصخيح ضوزة ايفاحتة دتُيع ايٓصالء .-2

 

إقاَة َطابكة حفظ ايطٓة َٔ خالٍ توشيع -3

نتاب حصٔ املطًِ وإعداد َطابكة عًى ذيو 

 األزبعني ايٓووية (ونريو ) حفظ 

إقاَة َطابكتني نٌ ضتة -

أغٗس يف حفظ ايكسإٓ ايهسيِ 

 عًى مخطة فسوع :

 ايفسع األوٍ : جصء عِ

 تبازى(-ايفسع ايجاْي : )عِ

 ايفسع ايجايح : ثالثة أجصاء

 ايفسع ايسابع : مخطة أجصاء

 ايفسع ارتاَظ : عػسة أجصاء

 

احملفظني يف 

حًكات 

 ايطجٔ

 عاّ ناٌَ
 واحدةَطابكة 

 نٌ فصٌ دزاضي
  زياٍ 30.000



 م0202( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية هلدف االصرتاتيجيا
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

 

. املطاُٖة يف ختفيف املعاْاة عًى 1

  .ايطجني َٔ خالٍ قطاء دئ املعطسئ

. حتكيل أعًى املطتويات َٔ ايتواصٌ 2

َع مجيع ايكطاعات اذتهوَية واألًٖية 

 .ذات ايعالقة 

. حتكيل ايتعاوٕ واملؤاخاة بني غسائح 3

 ادتُعية

ايربْاَج ايجكايف 

 ايرتفيٗي

يكاء ثكايف َتٓوع  بايػسانة َع جٗات َتعددة 

 وَطابكات خفيفة ودوزات َتٓوعة

 إزغادات أضسية .-1

 دوزات َٗٓية َتدصصة يًٓصالء-2

 إقاَة دوزات َتٓوعة ملعادتة ايطًوى .-3

 َطابكة ملٓطوبي ايطجٔ-4

 يكاء َطائي .-

دوزة فٔ ايتعاٌَ َع -

 اآلخسئ

 ايجكة بايٓفظ .-

اإلقالع عٔ إقاَة دوزة يف -

 ايتدخني.

إقاَة َطابكتني يف -

 تًديص نتيب

 إدازة ايتعًيِ

+ 

َهافخة 

 املددزات

+ 

 ج املًو خايد

 عاّ ناٌَ

إقاَة ايربْاَج -

ملدة أضبوع بواقع يوّ 

 يهٌ عٓرب .

 

دوزة واحدة يهٌ -

 عٓرب .

تٓفير َطابكة -

 واحدة.

  زياٍ 20.000

تٗيئة بيئة دعوية وتسفيٗية -1

جاذبة يًُطتفيدئ َٔ ْػاطات 

 ايدعوية ادتُعية

ابتهاز وضائٌ دعوية جاذبة -2

وفاعًة َٔ خالٍ اضتدداّ طسم 

 ايتواصٌ اذتديجة

 بسْاَج 

 " ضهٔ "
 توعية ودعوة وحتصني األضس املطًُة

َطابكات  -1

ايهرتوْية 

 أضسية

بساَج أضسية  -2

 واضتطافات 

تصاَيِ  -3

وَكاطع 

) عرب  دعوية

وضائٌ 

ايتواصٌ 

 االجتُاعي (

فسيل ايعٌُ 

 بادتُعية 

+ 

فسم 

 ايتطوع 

+ 

 ايداعيات

 عاّ ناٌَ

عدد األضس *

املطتفيدة َٔ 

 ايربْاَج

*عدد ايرباَج 

 املكدَة هلِ 

*عدد 

املتطوعات 

وايداعيات يف 

 تٓفير ايرباَج

*عدد 

ايتصاَيِ 

واملكاطع 

15.000 

تصُيِ 

بساَج 

وجوائص 

يألضس 

املػازنة 

 وايفاعًة
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 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية هلدف االصرتاتيجيا
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

 ايدعوية

تٗيئة بيئة دعوية وتسفيٗية -1

جاذبة يًُطتفيدئ َٔ ْػاطات 

 ايدعوية ادتُعية

تأٖيٌ نوادز دعوية وإدازية  -2

قادزة عًى إدازة وتوجي٘ املٓاغط 

 .يًجُعيةايدعوية 

حتكيل ايتعاوٕ واملؤاخاة  -3

املدتًفة َٔ  ادتُعيةبني غسائح 

 عاًَني وَتعاوْني وَطتفيدئ .

 زياض ادتٓة

ْػس ايعًِ ايػسعي َٔ خالٍ  -1

ستاضسات ودوزات ودزوع 

 عًُية ونًُات

اضتكطاب ايداعيات َٔ داخٌ  -2

وخازج املٓطكة واالضتفادة 

َٔٗٓ 

عكد غسانات زتتُعية َع  -3

جٗات ذات عالقة إليصاٍ 

 زضايتٓا بطسم َتعددة

دعِ وَطاْدة ايداعيات  -4

يًخصوٍ عًى تصسيح يًدعوة 

 َٔ خالٍ ْظاّ تيطري

تٓطيل  -1

ايدوزات 

وايدزوع 

ايعًُية 

واحملاضسات 

وايسفع بٗا يف 

 ْظاّ تيطري

ايتصُيِ  -2

 واالعالٕ

فسيل ايعٌُ 

 بادتُعية 

+ 

 ايداعيات 

 عاّ ناٌَ

 *عدد ايدزوع

 *عدد ايدوزات

*عدد 

 احملاضسات

*عدد ايداعيات 

 املػازنات

*عدد 

 املطتفيدئ

12.000 

 زياٍ 

ختتص 

يسضوّ 

بعض 

ايدوزات 

 َٔ

َسانص 

 ايتدزيب

 

 

 

 

ابتهاز وضائٌ دعوية جرابة -1

وفاعًة َٔ خالٍ اضتدداّ طسم 

 ايتواصٌ اذتديجة

 

 

 

 بساَج األطفاٍ 

 ع) َاال يط

أطفاٍ 

املطًُني 

 جًٗ٘(

اإلضالَية ايعكيدة وايكيِ تعصيص -1

 واآلداب يدى األطفاٍ.

 تعًيِ ايطرية ايٓبوية-2

 يكاءات -1

تصاَيِ  -2

 دعوية

َطابكات  -3

عرب بسْاَج )

ايتواصٌ 

 (االجتُاعي

فسيل ايعٌُ 

 بادتُعية 

+ 

 واملتطوعات 

  عاّ ناٌَ

*عدد األطفاٍ 

 املػازنني.

*عدد ايكيِ 

املكدَة  واآلداب

 يألطفاٍ

 

10.000 

 زياٍ

تصاَيِ 

 وَوْتاج 

جوائص 

يألطفاٍ 

 املػازنني

                                                                                                                                            

                                                    

              



 م0202( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية هلدف االصرتاتيجيا
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

تأٖيٌ نوادز دعوية وإدازية -1

قادزة عًى إدازة وتوجي٘ املٓاغط 

 .يًجُعيةايدعوية 

إجياد بيئة َؤضطية حاضٓة -2

 يًُٗتُني بايعٌُ ارتريي.

حتكيل ايتعاوٕ واملؤاخاة بني -1

املدتًفة َٔ  ادتُعيةغسائح 

 عاًَني وَتعاوْني وَطتفيدئ .

بسْاَج تأٖيٌ 

 يًُتطوعات 

) دعويا و 

 إدازيا(

تدزيب وتأٖيٌ ايفسيل ايتطوعي ايٓطائي 

 ) دعويا و إدازيا (

 *اضتطافات

*دوزات تدزيبية 

 وتطويسية

 *دوزات عًُية غسعية

فسيل ايعٌُ 

 بادتُعية 

+ 

 ايداعيات

+ 

َسانص 

  تدزيب

 ضٓة 

*عدد 

 املتطوعات

*عدد ايدوزات 

 اإلدازية

*عدد ايدوزات 

ايعًُية 

 ايػسعية

*عدد 

 االضتطافات

*عدد ايداعيات 

 املػازنات

20.000 

 زياٍ
 

. تٗيئة بيئة دعوية وتسفيٗية 1

جاذبة يًُطتفيدئ َٔ 

 ايدعوية . ادتُعيةْػاطات 

. تأٖيٌ نوادز دعوية وإدازية 3

قادزة عًى إدازة وتوجي٘ 

 . يًجُعيةاملٓاغط ايدعوية 

. ابتهاز وضائٌ دعوية جرابة 6

وفاعًة َٔ خالٍ اضتدداّ 

 طسم ايتواصٌ اذتديجة

 األّ

/ تعُيل وعي األّ براتٗا 1

واعتصاشٖا بو ظيفتٗا ومتيصٖا يف 

 أدائٗا.

/زفع َطتوى ايوعي اجملتُعي 2

 بأُٖية ايدوز ايسيادي يألّ.

/ تأضيظ بيت خربة يٗتِ ببٓاء 3

 وتطويس ايرباَج ايٓوعية يألّ

 بٓاء املٓصة. -

 بساَج وجداْية.-

 بساَج َعسفي٘. -

بساَج ْفطية - 

 وصخية

 .بساَج َٗازية -

 

فسيل 

بسْاَج 

 األّ

 ثالثة َواضِ

نٌ َوضِ 

 ثالثة أغٗس.

يطتٗدف يف 

 نٌ َوضِ

 أّ 1000

84000 

 يهٌ َوضِ

زياٍ يػٌُ  25000

املٓصة وبساَج 

 ايتصويس واملوْتاج

 ادتوائص

َوظفة مبهافأة 

 زياٍ 1000غٗسية 

 زياٍ 12000=  12× 

 


