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 َبم ِّػين اإلضالً       املػسٔع األٔه: 

 بٕضاٟنٔ تكسٖبّي إلْٗ   دعٕٚ غري املطمىني إىل اإلضالً 

 .وتٍٕعٛ اجتىاعٗٛ ٔ دعٕٖٛ 

 املػسٔع الجاٌ٘ :   أضمىُت َفَعم ِّىين

 املطمىني ادتدد بٕضاٟن وتٍٕعٛ زعاٖٛ ٔ وتابعٛ  عبازٚ عَ  

 عَ طسٖل  أنادميٗٛ زعاٖٛ املطمي ادتدٖد ٔ تأِٗن الدعاٚ .

َُِمىُّٕا !  ٌؤوَ ضاعٛ  املػسٔع الجالح :   

                         .تٕعٗٛ ٔتعمٗي ادتالٗات املطمىٛ بٕضاٟن وتٍٕعٛعبازٚ عَ 

 الكطي الٍطٕٙ لمجالٗات

 ٖٔػىن :

 9تألٗف نتٗب دعٕٙ وٕحد لػري املطمىني ب -1

 جديد( نوعي برنامج) لػات 

 . التٕاصن التكين االجتىاع٘ الدعٕٙ-2

(whatsapp , facebok , youtube , 

telegram , imo , zoom) 

  لػري املطمىني االلهرتٌٔٗٛ املطابكات الدعٕٖٛ-3

 االلكترونية( األنشطةنوعي و من أنفع  برنامج)

     غري املطمىني دعٕٙ وع ِاتف٘تٕاصن -4

 (جديد ،ةسياحيدعوية )حقيبة حكٗبٛ عامل-5

 لكاٞات دعٕٖٛ فسدٖٛ وع غري املطمىني -6

 ٖٔػىن :

، وتابعٛ ،حكٗبٛ املطمي ادتدٖد وتابعٛ  فتح ومف-1

 ، دزاضٛ حالٛ... اخل ِاتفٗٛ، شٖازٚ، وطابكٛ

 لكاٞات دعٕٖٛ فسدٖٛ وع املطمىني ادتدد -2

 املطمي ادتدٖدوٍتدٝ -3

 التهافن االجتىاع٘-4

 ٔ ٖػىن :

  الدٔزات الػسعٗٛ عَ بعد-1

 ِادفٛ ٔتسبٕٖٛ ٔ ثكافٗٛ وكاالتإعداد -2
 

تطجٗن وكـاطع إمياٌٗٛ ٔ وٕمسٗٛ وـسٟٗٛ ٔ صـٕتٗٛ ٔ -3

 ,whatsapp, facebok, youtube)ٌػسِا عرب 

telegram, imo, zoom)  

تصنيف المقاطع موضوعيا و لغويا و )

 جديد(، الرابط الخاص بكل لغةعمل 
 

 العاوٛ. املطابكات الجكافٗٛ االلهرتٌٔٗٛ-4

 االلكترونية األنشطةنوعي و من أنفع  رنامجب)
 

 ٔ ثكافٗٛتٕشٖع وٕاد دعٕٖٛ  -5

 ٖٔػىن :

 املطمىٛ ادتدٖدٚ زعاٖٛ -1

)داخن  دعٕٖٛ ٔتسبٕٖٛلكاٞات -2

 (ادتىعٗٛ

 15وَ خالهلا:   التعاون وع ادتالٗاتتي ٖالمػات اليت 

ٔ الطٍّالٗٛ ٔالبػتٕ ٔ الفازضٗٛ  االصتمٗصٖٛ ٔ األزدٖٛ ٔ اهلٍدٖٛ ٔ التجالٕج ٔ البٍػالٗٛ ٔاملمٗبازٖٛ ٔاالوّسٖٛ  ٔاالٔزٔوٗٛ  ٔالٍٗبالٗٛ ٔ التاوٗمٗٛ ٔاإلٌدٌٔٗطٗٛ 

 ٔالرتنٗٛ 
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 .وتٍٕعٛدعٕٖٛ  بٕضاٟنٔ تكسٖبّي إلْٗ   دعٕٚ غري املطمىني إىل اإلضالً َبم ِّػين اإلضالً:     األٔه :   املػسٔع 

 وطميغري  210,300تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً إىل أنجس وَ    اهلدف العاً :      

 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الفسعٗٛ

 التٍفٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلصتاش

 املدٚ رـاملٍف

7- 

 نٕادز تأِٗن 

 قادزٚ ٔإدازٖٛ دعٕٖٛ

 ٔتٕجْٗ إدازٚ عمٜ

 الدعٕٖٛ املٍاغط

 .جىعٗٛلم

 

 .لػات  9تألٗف  نتاب دعٕٙ ب-1

 غري وطمي 100,000اضتّداف دعٕٚ -2

لػري  وٕحد  تألٗف نتٗب دعٕٙ -1

  املختمفٛ بالمػات املطمىني
 

 9 ب لمدعٕٚ إىل اإلضالً ب بإعداد نتٗدعاٚ التٕجْٗ -1

 حتت عٍٕاُ وٕحد: "تعسف عمٜ اإلضالً" لػات

 . إعداد وفسدات الهتاب ٔالفّسع-2

 .إزضاه املطٕدٚ لدٝ جّٛ وٕثٕقٛ ملساجعتّا-3

 أخر إذُ طبع وَ ٔشازٚ الجكافٛ ٔاإلعالً. -4

 .لمهتاب ٔ ٌػسٓ عرب التٕاصن االلهرتٌٔ٘ pdfعىن -5

 الدعاٚ

عمٜ 

وداز 

 العاً

      

 التكسٖس-

 املطٕدٚ-

 

 

تأليف 
كتاب لغير 
المسلمين 

 لغات  9ب 

 
 (جديد)

 ابتهاز-10

 دعٕٖٛ ٔضاٟن

 وَ ٔفاعمٛ جرابٛ

 اضتخداً خاله

 التٕاصن طسم

 .اذتدٖجٛ

 

 100.000اضتّداف وا ٖكازب  -1

 غخصا يف أضتاٞ العامل

ٔإعادٚ  دعٕٖٛ زضالٛ 4,000تٍفٗر -2

 لػري املطمىني. تدٖٔس وػازنٛ أخسٝ

وكطع صٕت٘ دعٕٙ  2.000تٍفٗر -2

لػري املطمىني عرب بالمػات املختمفٛ 

 التٕاصن

ٌػسِا  زضالٛ ٔ 1,000سمجٛ ٔ إعداد ت -3

 ملطمىني عرب ٔضاٟن التكٍٗٛ.ػري ال

 .التٕاصن التكين االجتىاع٘ الدعٕٙ-2
(whatsapp,  facebook,  youtube, telegram, imo, 

zoom) 

ٚ غري املطمىني إىل اإلضالً دعٕاضتكباه بالغات دعٕٖٛ  ل-1

 الٕضاٟن التكٍٗٛ  عرب 

 بكٗاً املّاً تمفٛ وَ جٍطٗات شت  تهمٗف الدعاٚ-2

 وتابعٛ دٔزٖٛ ٔمجع التكازٖس عَ املٍجصات-3

اختٗاز بعض السضاٟن اهلادفٛ الٍافعٛ بالعسبٗٛ  ٔ تسمجتّا إىل -4

 لػات شتتمفٛ، ثي ٌػسِا عرب الٕضاٟن التكٍٗٛ

عىن زابط وطتكبن ملكاطع الدعاٚ ارتاصٛ بدعٕٚ غري -5

 الٕضاٟن االلهرتٌٔٗٛ.عرب املطمىني ٔ ٌػسِا 

الدعاٚ   ٔ 

  املتعإٌُٔ

 

عمٜ 

وداز 

 العاً

 

 زضالٛ 4,000 . إزضاه 1

 وتابعا (20,000.زبط)2

 ( وػازنا.5,000. تطجٗن)3

 اإلضالً . حاالت قبٕه4

 التكازٖس .-5

 عدد املػاِدَٖ-6

 السدٔد .-7

 تطجٗالت اإلعجاب.-8

 

تصٍٗف 

املكاطع 

وٕضٕعٗا ٔ 

لػٕٖا ٔ عىن 

السابط 

ارتاص 

 بهن لػٛ

 )جديد(
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 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الفسعٗٛ

 التٍفٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلصتاش

 املدٚ املٍفر

(    تٕفري ب٠ٗٛ دعٕٖٛ 1)

جاذبٛ ٛ ٔتسفّٗٗ

لمىطتفٗدَٖ وَ 

ىعٗٛ ٌػاطات ادت

 الدعٕٖٛ

 ٔغري وطمي  4,000اضتّداف -1

 دَٖ اهلل عصٔجن. إبالغّي

غخص   150-100 قٍاع إ    2-

 ضالً.باإل

لػري  االلهرتٌٔٗٛ املطابكات الدعٕٖٛ-3

 املطمىني

 لػات. 9 ب  دعٕٖٛ ٛوطابك عىن  -1

 ضّمٛ. ٔبطسٖكٛ وػٕقٛ  دعٕتّي إىل اإلضالً -2

 جتّٗص جٕاٟص قٗىٛ لمفاٟصَٖ. -3

  الدعاٚ

 
 زبٗع الجاٌ٘

 املػازنني عدد-1

  اإلجابات-2

  عدد الرَٖ اضمىٕا-3

 زٖاه 9.000

 )جٕاٟص ٌكدٖٛ(

 )جديد(
 

من أنفع 
األنشطة 
 االلكترونية

 أعمٜ حتكٗل - 8

 وَ املطتٕٖات

 مجٗع وع التٕاصن

 الكطاعات

  ٔاألِمٗٛ اذتهٕوٗٛ

غري  5.000تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً لـ -1

 وطمي

اتصاالت  وتعأُ لعىن 10تفعٗن   -2

 .المػات مبختمف

 ػاتمبالاتصاال  4.800تٍفٗر  -3

 غري املطمىني  وعدعٕٙ  ِاتف٘تٕاصن  -4

 عىن دلٗن خاص بهن جالٗٛ. -1

 ٌػس أزقاً ِٕاتف الدعاٚ  حطب المػات. -2

 املباغس.تهمٗف الدعاٚ بالكٗاً بالتٕاصن اهلاتف٘   -3

ٔ الدعاٚ   

  املتعإٌُٔ

 

اتصاه  400

  غّسٖا

 

ٔ وتعأٌا ( 20.تفعٗن )-1

 وطتفٗدَٖ وَ أزقاً وٍخّي 

 .الربٌاوج

 3,000تدَٖٔ   -2

 .عمٜ اهلاتف اضتجابٛ

- - - - -  

 أعمٜ حتكٗل - 8

 وَ املطتٕٖات

 مجٗع وع التٕاصن

 الكطاعات

 ٔاألِمٗٛ اذتهٕوٗٛ

 العالقٛ ذات

غخصا وَ األطباٞ  300اضتّداف -1

تٕعٗٛ  ٔ ٔاألنادميٗني غري املطمىني

بأوٕز دٍّٖي بطسٖكٛ باألصن  املطمىني 

 عمىٗٛ وتطٕزٚ.

 

عبازٚ عَ حكٗبٛ حتتٕٝ عمٜ نتب  حكٗبٛ عامل-5

      : ٖٔػىن عمىٗٛ ٔ ثكافٗٛ ٔتسبٕٖٛ بالمػات
 وطبٕعٛ بػعاز ادتىعٗٛ  حكٗبٛ وَ الػسنٛ  200غساٞ -1

 حكٗبٛ ضٗاحٗٛ فاخسٚ  وطبٕعٛ بػعاز ادتىعٗٛ 100غساٞ   -2

  ٛ.دعٕٖجتّٗص اذتكاٟب  باملٕاد ال - 3

 إزضاه خطابات إىل  ادتّات املطتفٗدٚ لتصٖٔد املهتب بأمساٞ ٔ -4

  املطتّدفني. اتٔ جٍطٗات دٖاٌ

 خاص باملػسٔع عىن اضتبٗأُ املطتفٗد جتّٗص خطاب باضي-5

 الدعاٚ
عمٜ وداز 

 العاً

  عدد املطتفٗدَٖ -1

 مناذج تطمٗي -2

  اذتكاٟب.

 حتمٗن االضتباٌٛ -3

 .املسفكٛ

 زٖاه 9,000

 300)لػساٞ 

الهتب  ٔ  حكٗبٛ

 الالشوٛ(

 

 حكٗبٛ دعٕٖٛ ضٗاحٗٛ 

 

 (ديدـج)

 نٕادز تأِٗن-7

 قادزٚ ٔإدازٖٛ دعٕٖٛ

 ٔتٕجْٗ إدازٚ عمٜ

 الدعٕٖٛ املٍاغط

 .جىعٗٛلم

 وطمي غري 1,000تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً لــ -1

يف غري املطمىني وع  دعٕٙ لكاٞ  700 تٍفٗر-2

  ٔغريِا ٔالػسنات املطتػفٗات

لكاٞ  300ٔ   صتمٗصٖٛلكاٞ باإل  200

لكاٞ   50 ٔ  ٍدٖٛلكاٞ باهل  50 ٔ  فمبٍٗٗٛبال

  لكاٞ 50ٔ  مٗبازٖٛ لكاٞ بامل  50 ٔ  ٍٗبالٗٛبال

 .ٗٛثٕٗبباأل

   غري املطمىنيفسدٖٛ وع  لكاٞات دعٕٖٛ-6

 تهمٗف الدعاٚ بعىن الالشً. -1

 تٕفري وٕاد دعٕٖٛ بالمػات. -2

 ادتّات. وط٠ٕل٘بٍاٞ جطٕز تٕاصن وع   -3

 ضٗافٛ اذتطٕز. -4

  ِٔداٖا . نتبتٕشٖع  -5

 

 

الدعاٚ ٔ 

 املتعإٌُٔ

 

 

60 

  لكاٞ

 " غّسٖا" 

 

 تطجٗن شٖازات ٔ -1

 لكاٞات

قبٕه اإلضالً  حاالت  -2

 التكازٖس-3

 

- - - 
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   .ٔ تأِٗن الدعاٚعَ طسٖل أنادميٗٛ زعاٖٛ املطمي ادتدٖد  زعاٖٛ املطمىني ادتدد بٕضاٟن وتٍٕعٛ ٔ وتابعٛ عبازٚ عَ ىينم َِّعَف أضمىُت :   الجاٌ٘املػسٔع 

 تأِٗمّي لمدعٕٚ إىل اهلل . -5                     تألٗف قمٕبّي .   -4                           السد عمٜ غبّاتّي . -3      تعمٗىّي وبادئ اإلضالً.    -2       الطع٘ لجباتّي عمٜ اإلضالً .  -1    األِداف العاوٛ :

 الدعٕٖٛ.% ممَ أضمىٕا ضابكا لمىػازنٛ يف األٌػطٛ 10اضتكطاب  -7                     تكٕٖٛ السٔابط بني املطمىني ادتدد ٔ املطمىني باألصن.  -6                          

 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الفسعٗٛ

 التٍفٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلصتاش

 املدٚ املٍفر

تٕفري ب٠ٗٛ دعٕٖٛ    .1

ٛ جاذبٛ ٔتسفّٗٗ

لمىطتفٗدَٖ وَ ٌػاطات 

  ىعٗٛادت
 

 

 دعٕٖٛ نٕادز تأِٗن-7

 إدازٚ عمٜ قادزٚ ٔإدازٖٛ

 الدعٕٖٛ املٍاغط ٔتٕجْٗ

 .جىعٗٛلم

 وطمي جدٖد 400 تطجٗن بٗاٌات  -1

وطمي جدٖد بأِي  400تصٖٔد  -2

 الهتب 

 ِدٖٛ وتهاوم400ٛ جتّٗص  -3

 لمىتابعٛ  اتصاه 1000تٍفٗر  -4

 شٖازٚ لمىتابعٛ  400تٍفٗر  -5

 غخص  400دٔزات لتعمٗي  4تٍفٗر  -6

 وؤاخاٚ. 400تٍفٗر  -7

ستتاجا   وطمىا جدٖدا 50وٍح   -8

 وطاعدٚ والٗٛ لتألٗفّي

  :ػىنت ٔ ،ادتدد نياملطمىزعاٖٛ - 1

 وٍح املطمي ادتدٖد حكٗبٛ تعمٗىٗٛ-2

 يف الربٌاوج بٗاٌاتال ٔ إدخاهفتح ومف وتابعٛ -2

 يف الدٔزٚ التأضٗطٗٛتطجٗمّي -3

 وتابعٛ ِاتفٗٛ لتجبٗتّي عمٜ اإلضالً-4

 تهمٗف الدعاٚ بعىن شٖازات هلي-5

 صنباألزبط املطمي ادتدٖد وع وطمي -6

 دزاضٛ حالٛ املطمي ادتدٖد االجتىاعٗٛ-7

 

اإلدازٚ ٔ الدعاٚ  

 ٔ املختصُٕ

  املتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

أعداد املطمىني  -1

 ادتدد

تعب٠ٛ الٍىٕذج ٔ -2

 إدخاه الٗاٌات يف املٕقع

 التصٕٖس ٔ التٕثٗل-3

 التكازٖس -4

 زٖاه   18.000

 8.000ب حكٗبٛ  400لػساٞ

  زٖاه
 

  زٖاه 4.000ضجادٚ ب  400
 

  زٖاه 3.500عطٕز ب  400
 

  زٖاه 1.000طاقٗٛ ب   400
 

 زٖاه. 400 ضٕاك ب 400

 ِداٖا وتٍٕعٛ لمىطمىات

 زٖاه. 1100ب  ادتدٖدات 
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ٛ جاذبٛ ٔتسفّٗٗ

لمىطتفٗدَٖ وَ ٌػاطات 

  ىعٗٛادت
 

 دعٕٖٛ نٕادز تأِٗن-7

 إدازٚ عمٜ قادزٚ ٔإدازٖٛ

 الدعٕٖٛ املٍاغط ٔتٕجْٗ

 .جىعٗٛلم

وكطع  300تػرٖٛ املٍتدٝ ب -1

 ػات املختمفٛموسٟ٘ ٔ صٕت٘ بال

تعمٗى٘  300تػرٖٛ املٍتدٝ ب  -2

 ػات املختمفٛمبال

نتاب  100تػرٖٛ املٍتدٝ ب  -3

pdf ػات املختمفٛمبال 

زد عمٜ  5,000تٍفٗر -4

 اضتفطازات املطتفٗدَٖ

وادٚ خاصٛ  100تػرٖٛ -5

 لمٍطاٞ بالمػات

 

عبازٚ  اإللهرتٌٔ٘ وٍتدٝ املطمي ادتدٖد-2

عَ تكدٖي املٕاد الدعٕٖٛ ٔالتعمٗىٗٛ املكسٔٞٚ ٔاملطىٕعٛ ٔ املسٟٗٛ 

 لمسجاه ٔالٍطاٞ عرب املٍتدٝ االلهرتٌٔ٘

شتاطبٛ اإلدازٚ االلهرتٌٔٗٛ لعىن وٍتدٝ املطمي ادتدٖد  -2

 عمٜ وٕقع ادتىعٗٛ 

 بالمػات املتٍٕعٛتهمٗف الدعاٚ بتٕفري املٕاد التعمٗىٗٛ  -2

 عىن جدأه لمدعاٚ ارتاص هلرا املٍتدٝ-3

 وتابعٛ املٍتدٝ باضتىساز-4

 .ختصٗص زنَ خاص لمىطمىات ادتدٖدات يف املٍتدٝ-5

 

اإلدازٚ ٔ الدعاٚ  

املختصُٕ 

  ٔاملتعإٌُٔ

 

عمٜ وداز 

 العاً

 التكسٖس-1

 أعداد املطتفٗدَٖ -2

3- 

- - - - - - - - 

برنامج 
 نوعي

 

ٖالٟـي 

الٕضع 

 اذتال٘
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 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الفسعٗٛ

 التٍفٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلصتاش

 املدٚ املٍفر

 دعٕٖٛ نٕادز تأِٗن-7

 إدازٚ عمٜ قادزٚ ٔإدازٖٛ

 الدعٕٖٛ املٍاغط ٔتٕجْٗ

 .جىعٗٛلم

 جدٖد وطمي  400تعمٗي -1

 املطمىني لكاٞ وع  1800 تٍفٗر-2

 وَ جٍطٗات شتتمفٛ.ادتدد 

 ادتدد  املطمىنيفسدٖٛ وع  لكاٞات تعمٗىٗٛ -3

 عىن جدٔه ٔ تهمٗف الدعاٚ بعىن الالشً.  -1

 تٕفري وٕاد دعٕٖٛ بالمػات.  -2

 ادتّات. وط٠ٕل٘بٍاٞ جطٕز تٕاصن وع  -3

  ِٔداٖا . نتبتٕشٖع  -5       ضٗافٛ اذتطٕز. -4

 

عاٚ ٔ الد

 املتعإٌُٔ
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  لكاٞ

 " غّسٖا" 

 عدد اذتطٕز -1

 التكازٖس-2

 

- - - - 
 

 ٔضاٟن ابتهاز-10

يف  ٔفاعمٛ جرابٛ دعٕٖٛ

 التٕاصن اضتخداً

 .اذتدٖجٛ

عمىٗٛ ت اتوطابك 3 عىن-1

 حفظ-2يف  وطمي جدٖد 500لـــ

  الطّازٚأحهاً  از الطٕز ٔـقص

 الصالٚ. ٔ

 الهرتٌٔٗٛ لمىطمىني ادتدد تعمٗىٗٛوطابكٛ -4

  بالمػات اختٗاز وٕاد تعمٗىٗٛ  -1

 google driveتهمٗف الدعاٚ بتجّٗص املطابكٛ يف   -2

  جتّٗص جٕاٟص قٗىٛ لمفاٟصَٖ  -3

 ٔ اإلدازٚ 

 الدعاٚ

    
 

عمٜ وداز 

 اًـــالع

 الصٕز -1

 التكازٖس-2

 عدد املطتفٗدَٖ-3

 زٖاه 10,000

 ٔ ِداٖا  ضٗافٛ +
 

 ٔضاٟن ابتهاز-10

يف  ٔفاعمٛ جرابٛ دعٕٖٛ

 التٕاصن اضتخداً

 .اذتدٖجٛ

وكطع صٕت٘  1,000تطجٗن -1

 بالمػات

وكطع فٗدٖٕ  500تطجٗن  -2

 بالمػات

وطمي جدٖد عرب  500تعمٗي -3

 الٕضاٟن االلهرتٌٔٗٛ

  التٕاصن االجتىاع٘عربإعـداد وكـاطع وـسٟٗٛ ٔ صـٕتٗٛ ٔ ٌػسِا -5

(whatsapp, facebook, youtube,telegram, imo, zoom) 

 جىٗع معىن جدٔه الدعاٚ ٔاختٗاز وٕضٕعات وٕحدٚ ل-1

 تهمٗف الدعاٚ باصتاش املطمٕب.-2

 وتابعٛ وٍجصات الدعاٚ.-3

عىن زابط وطتكبن ملكاطع الدعاٚ ارتاصٛ بتعمٗي املطمىني -4

 ادتدد ٔ ٌػسِا عرب الٕضاٟن االلهرتٌٔٗٛ.

 ٔ اإلدازٚ 

 الدعاٚ

    
 

 

 

 

عمٜ وداز 

 اًـــالع

 الصٕز -1

 التكازٖس-2

 عدد املطتفٗدَٖ-3

- - - - 

برنامج 
 نوعي

 

ٖالٟـي 

الٕضع 

 اذتال٘

 ٔضاٟن ابتهاز-10

يف  ٔفاعمٛ جرابٛ دعٕٖٛ

 التٕاصن اضتخداً

  .اذتدٖجٛ

 

 

 300ـ. تعمٗي وبادئ اإلضالً لـ1

 وطمي جدٖد.

 لمىطمىني ادتدد ٗمٗٛـتأِالأضٗطٗٛ ـتالدٔزات ال_6

 . تهمٗف الدعاٚ بإقاوٛ ِرٓ الدٔزات-1

 . عىن جدأه الدٔزات-2

 . داد وفسدات الدٔزاتـإع-3

 اإلدازٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 اضتبٗاُ-1

 سالتكازٖ -2
2,000  

 ٔاملؤاخاٚ التعأُ حتكٗل-2

 املختمفٛ ىعٗٛادت غساٟح بني

 ٔ ٔوتعأٌني عاومني وَ

 .وطتفٗدَٖ

ستتاجا  جدٖداا وطمى 50وٍح  

وطاعدٚ والٗٛ وَ وطتخك٘ الصناٚ  

 لتألٗفّي.

  التهافن االجتىاع٘-7

 عح حالٛ احملتاج وَ املطمىني ادتدد -1

 زفع الطمب إىل ودٖس ادتىعٗٛ ٔ وتابعٛ املالٗٛ-2

 اإلدازٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 اضتبٗاُ-1

 سالتكازٖ -2

 زٖاه 15,000

وطاعدٚ والٗٛ وَ التهافن 

 وطمي جدٖد 50ه  االجتىاع٘
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 تٕعٗٛ ٔتعمٗي ادتالٗات املطمىٛ بٕضاٟن وتٍٕعٛ.                               عبازٚ عَ   : ! ٌؤوَ ضاعٛ ٕاىُُّمَِ     املػسٔع الجالح:  

تعىٗل التٕحٗد يف ٌفٕضّي بإحٗاٞ الطٍٛ ٔإواتٛ  -4  الػبّات باليت ِ٘ أحطَ.  تصخٗح العكاٟد الفاضدٚ ٔاألفهاز املٍخسفٛ ٔالسد عمٜ  -3  تسغٗبّي يف االضتكاوٛ.    -2    تعمٗي املطمىني وا حيتاجُٕ إلْٗ وَ أوٕز دٍّٖي.  -1أِدافْ:  

 داللتّي إىل وٕاضي ارتري. -5    البدعٛ بالدلٗن وَ الهتاب ٔالطٍٛ . 

 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط ِداف الفسعٗٛاأل

 التٍفٗر
 والحظات املٗصاٌٗٛ التكدٖسٖٛ وؤغس اإلصتاش

 املدٚ املٍفر

 دعٕٖٛ نٕادز تأِٗن-7

 إدازٚ عمٜ قادزٚ ٔإدازٖٛ

 الدعٕٖٛ املٍاغط ٔتٕجْٗ

 .جىعٗٛلم

 6ب   دٔزات 9تٍفٗر - 1

 ."أضباب الطعادٚ" :يف. لػات

 6دٔزات ب  9تٍفٗر  -2

 اهلل "حكٕم "  .يف لػات

 6دٔزات ب  9تٍفٗر  -3

 "حكٕم العباد " لػات.يف

 6ب دٔزات  9تٍفٗر  -4

 عمٜ ""اآلداب اإلضالوٗٛ" لػات

تٍفٗر الدٔزٚ العمىٗٛ  -5

 لػات. 5السوطاٌٗٛ ب 

 اذتجدٔزات يف  9تٍفٗر  -5

 ٖػىن: ٔعَ بعد الدٔزات الػسعٗٛ -1

 .عىن وفسدات املكسز الدزاض٘ -1

 .عَ الدٔزٚ الػسعٗٛ عىن إعالُ -2

 .تهمٗف الدعاٚ املختصني بتدزٖظ املٍاِج -3

 تٕفري ورنسات عمىٗٛ. -4

 ٗٛ بالطخٕبات عمٜ أزقاً.عٍٗوٍح جٕاٟص   -6

 .ات الدازضنيتكدٖي ٔجب -7

 .قٗىٛ تهسٖي املػازنني ظٕاٟص  -8

 الدعاٚ

 

 

عمٜ وداز 

 العاً

 

دزضا(  370تكدٖي )  -1

 ( لػات.5دٔزٚ غسعٗٛ بـــــ )

( غخصا 50تأِٗن )-2

 العىن الدعٕٙ. ملطاٌدٚ

 الطالب اختبازات -3

 زٖاه 30.000

 )ادتاٟصٚ الهربٝ

 جٕاٟص ٌكدٖٛ ٔ ٔ

لمطالب  أخسٝعٍٗٗٛ 

 (املػازنني

 - - - - - - 
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 دعٕٖٛ نٕادز تأِٗن 

 إدازٚ عمٜ قادزٚ ٔإدازٖٛ

 الدعٕٖٛ املٍاغط ٔتٕجْٗ

 .جىعٗٛلم

 

 وكاال (108) نتابٛ

 شتتمفٛ( لػات 9)بـ

ٌعىٛ الصخٛ،   بعٍأَٖ:

 الٕفاٞالدٌٗا فاٌٗٛ، 

بالٕعد، الصدم، 

 ،األواٌٛ، الػفمٛ

التجطظ، حطَ 

 ، ضٕٞ ارتامتٛارتامتٛ 

 ٔحدٚ الهمىٛ. ،

ِادفٛ ٔتسبٕٖٛ ٔ  وكاالتإعداد  -2

   ثكافٗٛ
 غّسٖا يف وٕاضٗع وّىٛ ٔ تٕجْٗ الدعاٚ بهتابٛ وكاه -1

 وعاصسٚ

 .تطمي املكاالت يف ٌّاٖٛ نن غّس حطب ادتدٔلٛ -2

اختٗاز عدد وَ املكاالت ٔ طباعتّا عمٜ بٍسات لتعي فاٟدتّا  -3

 .يف زتاوع الٍاع

 التألٗف تطٕٖس ثكافٛ الداعٗٛ ٔ ممازضتْ لمبخح ٔ-4

 عرب التٕاصن االجتىاع٘  املٕضٕعات ٌػس -5

 الدعاٚ
عمٜ وداز 

 العاً

 التكسٖس-1       

 املطٕدٚ-2

 

 

 

 

 

 بالمػات:

 ٔاالصتمٗصٖٛ األزدٖٛ 

 ٔاهلٍدٖٛ ٔالبٍػالٗٛ 

ٔالٍٗبالٗٛ ٔالفمبٍٗٗٛ ٔ 

الهريال ٔ االوّسٖٛ 

 ٔاألٔزٔوٗٛ
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 ٔضاٟن ابتهاز-10

يف  فاعمٛ ٔ جرابٛ دعٕٖٛ

 التٕاصن اضتخداً

 .اذتدٖجٛ

وكطع 1,000تطجٗن -1

 صٕت٘ بالمػات

وكطع 500تطجٗن  -2

 فٗدٖٕ بالمػات

وطمي  500تعمٗي -3

عرب الٕضاٟن جدٖد 

 االلهرتٌٔٗٛ

وـسٟٗٛ ٔ ٔ وٕمسٗٛ  إمياٌٗٛوكـاطع  تطجٗن-3

 ,whatsapp, facebook)صـٕتٗٛ ٌٔػسِا عرب 

youtube, telegram, imo, zoom)  

عىن جدٔه الدعاٚ ٔاختٗاز وٕضٕعات وٕحدٚ دتىٗع -1

  .ادتالٗات

 .تهمٗف الدعاٚ باصتاش املطمٕب  -2

 .وٍجصات الدعاٚ وتابعٛ -3

املّىٛ ٔ  بعض املٕاضٗع  عىن زابط لهن لػٛ ٔ ٌػس-4

 .الٕضاٟن االلهرتٌٔٗٛاملٕمسٗٛ عرب 

 

 ٔ اإلدازٚ 

 الدعاٚ

    

 

 
 

   عمٜ وداز 

 اًـــالع  

 عدد املػاِدَٖ-1

 السدٔد ٔالتعمٗكات -2

 التكازٖس -3

- - - - - 
 نوعي برنامج

 ٖالٟي الٕضع اذتال٘

  دعٕٖٛ ب٠ٗٛ ت٠ّٗٛ -1

 جاذبٛ ٔتسفّٗٗٛ

 َٖلمىطتفٗد

 ٛ( وطابك90تٍفٗر )  -1

 ( لػات شتتمفٛ.9) بـ

جاٟصٚ  630إعداد -2

 ٌكدٖٛ  ٔ عٍٗٗٛ لمفاٟصَٖ

ب ٔ ٌػس تٕشٖع نت -3

 املتطابكني عمٜوكاطع 

 العاوٛ  االلهرتٌٔٗٛ الجكافٗٛ اتاملطابك-4

 .ادتىعٗٛ لمخصٕه عمٜ املٗصاٌٗٛ إدازٚ إىلزفع الطمب  -1

 وادٚ عمىٗٛ لمٍػس اختٗاز -2

 google driveتهمٗف الدعاٚ بتجّٗص املطابكٛ يف -3

 .جتّٗص جٕاٟص قٗىٛ لمفاٟصَٖ-4

 اضتالً املٗصاٌٗٛ ٔتصفٗتّا. -5

 الدعاٚ

 

 

     عمٜ وداز 

 العاً   

 عدد املػازنني ٔ-1

 السدٔد

 الهػٕفات-2

 تعب٠ٛ الٍىٕذج-3

63.000 

مفاٟصَٖ وَ لجٕاٟص 

 .جالٗات 7

 

 )جديد(
 

أنفع من 
األنشطة 
 االلكترونية

  أعمٜ حتكٗل -8

 وع التٕاصن وَٝ وطتٕ

 الكطاعات مجٗع

 ذات ٔاألِمٗٛ اذتهٕوٗٛ

 العالقٛ

 

 . تبمٗؼ زضالٛ اإلضالً 1

 غخص 50.000لـــ 

وادٚ  100.000. تٕشٖع 2

 دعٕٖٛ

 ٔ ثكافٗٛ . تٕشٖع وٕاد دعٕٖٛ 5

 اضبٛ لهن جالٗٛ.وٍٍٕعٛ ٔو ٕاد فري  وتٕ -1

 د دعٕٖٛ  ثكافٗٛ بني ادتالٗات.وٕاتٕشٖع  -2

 حطب اذتاجٛ. شتاطبٛ ادازٚ ادتىعٗٛ-3

 وتابعٛ وعسض الهتاب ٔ تستٗبْ-4

 حطب اذتاجٛ املٕاد الدعٕٖٛ طباعٛ ٔ تصٕٖس-5

 

الدعاٚ   ٔ 

  املتعإٌُٔ

 

 وداز  عمٜ

  العاً

 التكازٖس-1

 الصٕز-2
-------  
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 القسم النسوي للجاليات
 

 اهلدف االضرتاتٗج٘

 )اهلدف العاً(
 اتالٍػاط األِداف الفسعٗٛ

 التٍفٗر
 وؤغس اإلصتاش

املٗصاٌٗٛ 

 التكدٖسٖٛ
 والحظات

 املدٚ املٍفر

7-  

 ٔإدازٖٛ دعٕٖٛ نٕادز تأِٗن

 ٔتٕجْٗ إدازٚ عمٜ قادزٚ

 جىعٗٛلم الدعٕٖٛ املٍاغط
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  أعمٜ  حتكٗل 

 مجٗع وع التٕاصن وَٝ وطتٕ 

 ٔاألِمٗٛ اذتهٕوٗٛ الكطاعات

 .العالقٛ ذات

 ومف وطمىٛ جدٖدٚ )قاعدٚ بٗاٌات(. 100. فتح 1

 وطمىٛ جدٖدٚ بأِي الهتب هلا. 100. تصٖٔد 2

 ِدٖٛ وتهاومٛ. 100. جتّٗص 3

 لمىتابعٛ ٔالتٕاصن. اتصاه 1000. تٍفٗر 4

 ٔالتجبٗت. شٖازٚ لمىتابعٛ 100. تٍفٗر 5

اوسأٚ  وبادئ  100دٔزات مجاعٗٛ لتعمٗي  4. تٍفٗر 6

 اإلضالً حطب لػاتّي.

قصاز  اوسأٚ يف حفظ 100 . عىن وطابكٛ عمىٗٛ لــــ7

 الصالٚ ٔالطّازٚ. الطٕز ٔ

 ادتدد. حفن تهسمي٘ لمىطمىات _8

املطمىٛ ادتدٖدٚ  زعاٖٛ-1

 اجتىاعٗا ٔ تسبٕٖا ٔ ٖػىن:

 .حكٗبٛ دعٕٖٛ املطمىٛ ادتدٖدٚإِداٞ  -1

اضتىازٚ بٗاٌات  فتح ومف وتابعٛ ٖٔػىن  -2

 .غاومٛ

 .تٕاصن ِاتف٘ لمىتابعٛ  -3

الكٗاً بصٖازات خاصٛ لمىطمىات  -4

 .اتدٖادتد

 مجاعٗٛ تعمٗىٗٛ  عىن دٔزات تأضٗطٗٛ -5

 .تأِٗمٗٛ

 .إعداد وطابكٛ عمىٗٛ غاومٛ -6

 عرب التٕاصن االجتىاع٘. إزضاه زضاٟن   -7

الكطي 

 الٍطٕٙ

 لمجالٗات

عمٜ وداز 

  العاً

 يف  اوسأٚ  100دخٕه -1

 اإلضالً 

وطمىٛ 100وتابعٛ -2

 .جدٖدٚ ِاتفٗا

 شٖازٚ 100 عىن-3

اإلضالً  تعمٗي وبادئ-4

 وطمىٛ جدٖدٚ.100لـــــ 

 100تٍفٗر وطابكٛ لـــ-5

 وطمىٛ جدٖدٚ. 

 التكازٖس -6

 االضتبٗاُ -7

زٖاه  1.000

لمّداٖا ٔ 

 الطٗافٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حتكٗل -8

 وع التٕاصن وَٝ وطتٕ  أعمٜ 

 اذتهٕوٗٛ الكطاعات مجٗع

 .العالقٛ ذات ٔاألِمٗٛ

 بالفمبٍٗٗٛ. اعاو لكاٞا 50

  .باالصتمٗصٖٛ اعاو لكاٞا  30

 .باملمٗبازٖٛ اعاو لكاٞا 10

 باهلٍدٖٛ. اعاو لكاٞا 10

  ٔ تسبٕٖٛ ٗٛاجتىاعلكاٞات -2

 ٔ تػىن:  ()داخن ادتىعٗٛ
 بٗاُ وفًّٕ اإلضالً  - 1

 تٕشٖع الهتب بالمػات .- 2

 تٕشٖع اهلداٖا.-3

 تٕشٖع ادتٕاٟص -4

الكطي 

 الٍطٕٙ

 لمجالٗات

عمٜ وداز 

 العاً

 التكسٖس - 1

 االضتبٗاُ -2

 اإلضالً تبمٗؼ -3

 اوسأٚ 400لـــ

 (50تمكني  ) -4

 اوسأٚ الػّادٚ.

 لكاٞ (100تٍفٗر ) -5

لمّداٖا  3.000

 ٔالطٗافٛ
 

 ودٖس ادتىعٗٛ                                                                                                                   دعٕٚ ادتالٗاتودٖس إدازٚ          
 

  عبد الهسٖي حطَ آه وػّٕز                                                                                                                             د. امحد بَ ضمىاُ الفٗف٘   


