
 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

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

 التقديزية
 مالحظات

حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي . 1

بتفعيٌ إدازات اجلُعية يف حتصني 

نافة فئات اجملتُع َٔ فنت 

األفهاز ايطاية وتسبيتِٗ عًى 

 املٓٗج ايوضطي .

تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء . 2

ًية يتخكيل غسانات أنجس فاع

 زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني اضتكطاب وتأٖيٌ . 3

ايفاعًني مبدتًف ايتدصصات 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

ايتخوٍ ايتكين يف مجيع تبين . 4

اجلواْب اإلدازية وايدعوية 

ًوصوٍ يػسائح يواإلعالَية 

 .اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

املتيٓة اجلُعية عالقة توطيد . 6

بأضاييب إبداعية غسنائٗا َع 

 يف ايكطاع اخلرييحتكل ايتُيص 

 اجلٓة( )زياض

 

دوزات -1

 عًُية.

 

دزوع -2

أضبوعية 

 وغٗسية.

 

 ذلاضسات-3

 نًُات-4

ْػس ايعًِ ايػسعي َٔ  -1

ودوزات خالٍ ذلاضسات 

 ونًُاتعًُية  ودزوع

 حطوزيًا وعٔ بعد

اضتكطاب واالضتفادة َٔ -2

 ايدعاة داخٌ وخازج احملافظة

عكد غسانات دلتُعية -3

إليصاٍ  َع جٗات ذات عالقة

 زضايتٓا بطسم َتعددة

دعِ وَطاْدة يًدعاة -4

يًخصوٍ عًى تصسيح يًدعوة 

 َٔ خالٍ ْظاّ تيطري

 تهسيِ ايدعاة املتفاعًني-5

 تٓطيل ايدوزات-1

 وايدزوع ايعًُية

وايهًُات  احملاضساتو

بٗا يًجٗات املطؤوية  وايسفع

 عًيٗا. وأخر املوافكة

 

تهوٕ األْػطة َتٓوعة  -2

املطاجد وعرب وضائٌ  َا بني

 ايتواصٌ االجتُاعي

 

ايًكاء ايسبع ضٓوي -3

 يًُتطوعني يف إدازة ايدعوة

 

 اإلعالٕ.-4

 

 ايتوثيل .-5

 ادازة ايدعوة

+ 

إدازة 

 املتطوعني

+ 

ايعالقات 

 ايعاَة

 عاّ ناٌَ

عدد -

ايدزوع 

 واحملاضسات

 

عدد -

 املطتفيدئ

 

عدد َواقع -

 ايتٓفير

 

عدد ايدعاة -

 املػازنني

 

 عدد-

 املتطوعني

  



 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

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

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي 1

بتفعيٌ إدازات اجلُعية يف حتصني 

نافة فئات اجملتُع َٔ فنت 

األفهاز ايطاية وتسبيتِٗ عًى 

 املٓٗج ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل 

 زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

مبدتًف ايتدصصات ايفاعًني 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع 4

اجلواْب اإلدازية وايدعوية 

واإلعالَية يًوصوٍ يػسائح 

 .اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

القة اجلُعية املتيٓة . توطيد ع6

َع غسنائٗا بأضاييب إبداعية 

 حتكل ايتُيص يف ايكطاع اخلريي

 شاد املصًي

 ايػسعي.ْػس ايعًِ -1

 

 تفعيٌ أئُة املطاجد .-2

 

منرجة املػسوع -3

يالضتفادة َٓ٘ يف اجلٗات 

 األخسى

تصُيِ صٓدوم ييتِ -1

وضع ايهتب املطُوح يإلَاّ 

بكساءتٗا عًى املأَوَني 

–ايصاحلني  )زياضوٖي 

ثالثة  –ايرتغيب وايرتٖيب 

 –ايكواعد األزبعة –األصوٍ 

تفطري –نتاب ايتوحيد 

 .اجمليد(فتح  –ابٔ نجري 

توشيع ايهتب املطُوح -2

يإلَاّ بكساءتٗا عًى 

جد يف ااملأَوَني عًى َط

 احملافظة.

تصُيِ منوذج ملتابعة -3

املطاجد املػازنة يف 

 املػسوع.

تهسيِ األئُة ايفاعًني -4

 يف ايربْاَج .

رلاطبة اجلُعيات يف -5

املٓاطل األخسى يتفعيٌ 

املػسوع يف َطاجد 

 َٓاطكِٗ

 إدازة ايدعوة

+ 

إدازة 

 املتطوعني

 عاّ ناٌَ

عدد ايهتب -1

 املوشعة.

 

عدد األئُة -2

 ايفاعًني

 

عدد -3

 املطاجد

 

عدد -4

اجلٗات 

املطتٓطدة 

 يًُػسوع

  



 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

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

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي 1

اجلُعية يف حتصني بتفعيٌ إدازات 

نافة فئات اجملتُع َٔ فنت 

األفهاز ايطاية وتسبيتِٗ عًى 

 املٓٗج ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل 

 زؤية وزضاية اجلُعية

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع 3

اجلواْب اإلدازية وايدعوية 

واإلعالَية يًوصوٍ يػسائح 

 .دتًفة اجملتُع امل

. حتكيل االحرتافية يف نافة 4

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة 5

َع غسنائٗا بأضاييب إبداعية 

 حتكل ايتُيص يف ايكطاع اخلريي

 

 

 

َا ال يطع املطًِ 

 جًٗ٘

 ) ايعًِ ايواجب(

 ْػس ايعًِ ايػسعي-1

ايواجب َٔ خالٍ بساَج 

 .ايهرتوْية

تصُيِ َكاطع قصرية -1

 جسافيو(.)َوغٔ 

عٌُ َطابكات -2

 ايهرتوْية عًى املكاطع

إقاَة دوزات عًُية -3

املٓصات  –َهجفة ) املطاجد 

 (وعٔ بعد ايتعًيُية 

منرجة املػسوع -4

 ييطتفيد َٓ٘

 جٗات أخسى

 إدازة ايدعوة

+ 

إدازة ايدعوة 

 اإليهرتوْية

+ 

إدازة 

 املتطوعني

 

 عاّ ناٌَ

عدد -1

 املكاطع

عدد -2

املػاٖدئ 

 واملطتفيدئ

املػازنني يف و

 ايربْاَج

عدد األئُة -3

املتعاوْني يف 

 ْػس ايربْاَج

عدد -4

املدازع 

املتعاوْة يف 

 ْػس املػسوع

  



 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

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

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي بتفعيٌ 1

إدازات اجلُعية يف حتصني نافة 

فئات اجملتُع َٔ فنت األفهاز 

ايطاية وتسبيتِٗ عًى املٓٗج 

 ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل 

 زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

ايفاعًني مبدتًف ايتدصصات 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع 4

ية اجلواْب اإلدازية وايدعو

واإلعالَية يًوصوٍ يػسائح 

 .اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة َع 6

غسنائٗا بأضاييب إبداعية حتكل 

 ايتُيص يف ايكطاع اخلريي

 دعوية ترلتازا

) ايدعوة 

 رتوْية (اإليه

 ْػس ايعًِ ايػسعي-1

ْػس ضٓة ايٓيب صًى اهلل -2

تصدي عًي٘ وضًِ واي

 يًخُالت املعادية ي٘ ويطٓت٘

احلح عًى فطائٌ -3

 األعُاٍ

ْكٌ فتاوى وأقواٍ ايطًف -4

 وايعًُاء

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

+ 

ايعالقات 

 ايعاَة

 عاّ ناٌَ

 عدد املكاطع

عدد ايتصاَيِ 

 ايدعوية

 عدد املطابكات

عدد 

 ايتطبيكات

عدد 

 املطتٗدفني
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ايكطِ 

 ايٓطائي
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 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية التنفيذيةاملشاريع  اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي بتفعيٌ 1

إدازات اجلُعية يف حتصني نافة 

فئات اجملتُع َٔ فنت األفهاز 

ايطاية وتسبيتِٗ عًى املٓٗج 

 ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل 

 زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

ايفاعًني مبدتًف ايتدصصات 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع 4

اجلواْب اإلدازية وايدعوية 

واإلعالَية يًوصوٍ يػسائح 

 .اجملتُع املدتًفة 

يف نافة . حتكيل االحرتافية 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة َع 6

غسنائٗا بأضاييب إبداعية حتكل 

 ايتُيص يف ايكطاع اخلريي

 ضهٔ

 اضسي(/)تسبوي

توعية ودعوة وحتصني  -1

 األضس املطًُة

ْػس ايعًِ ايػسعي َٔ  -2

ودزوع  خالٍ ذلاضسات ودوزات

عًُية ونًُات حطوزيًا وعٔ 

 بعد

اضتكطاب عدد َٔ -3

ايداعيات املتدصصات يف بساَج 

االضسة إَا عٔ تيطري أو بعكد 

غسانات َع جٗات تدزيب 

 َعتُدة

 

 بساَج أضسية-1

 يكاءات تسبوية -2

اضتػازات ديٓية يف -3

 دلاٍ ايرتبية واألضسة 

 َطابكات أضسية -4

تصاَيِ وَكاطع -5

 فيديو

فسيل 

يعٌُ ا

 باجلُعية

+ 

فسيل 

 ايتطوع

+ 

داعيات 

 وَطتػازات

+ 

جٗات 

 ايػسانة

عاّ 

 ناٌَ

األضس عدد  -1

َٔ  املطتفيدة

 . ايربْاَج

عدد األْػطة  -2

 املكدَة هلِ.

عدد  -3

املتطوعات 

وايداٌعيات 

واملطتػازات 

ر فيتٓ واجلٗات يف

 . ايرباَج

عدد املواد  -4

)تصاَيِ  ايتوعوية

َكاطع  -

 ايديٓية وايفيدي

املكدَة  وايرتبوية(

 . هلِ

  



 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية التنفيذيةاملشاريع  اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي بتفعيٌ 1

إدازات اجلُعية يف حتصني نافة 

فئات اجملتُع َٔ فنت األفهاز 

ايطاية وتسبيتِٗ عًى املٓٗج 

 ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل 

 زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

ايفاعًني مبدتًف ايتدصصات 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع 4

اجلواْب اإلدازية وايدعوية 

واإلعالَية يًوصوٍ يػسائح 

 .اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 ايسيادي يالزتكاء بدوز اجلُعية

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة َع 6

غسنائٗا بأضاييب إبداعية حتكل 

 ايتُيص يف ايكطاع اخلريي

 زياض اجلٓة

 )دعوي(

ْػس ايعًِ ايػسعي َٔ  -1

خالٍ ذلاضسات ودوزات ودزوع 

عًُية ونًُات حطوزيًا وعٔ 

 بعد

 

اضتكطاب ايداعيات َٔ -2

داخٌ وخازج احملافظة 

 واالضتفادة َٓٗٔ

 

عكد غسانات دلتُعية -3

َع جٗات ذات عالقة إليصاٍ 

 زضايتٓا بطسم َتعددة

 

دعِ وَطاْدة يًدعاة -4

يًخصوٍ عًى تصسيح يًدعوة 

 َٔ خالٍ ْظاّ تيطري

 ذلاضسات -1

 توعويةْػس َواد  -2

َجٌ ايهتب واملكاطع 

 ألحدىواملطابكات وفتاوى 

 ايداٌعات

تٌٓطل ايدوزات  -3

 ايعًُية وايدزوع

 وايسفع بٗا يف واحملاضسات

 ريطيْظاّ ت

 واالعالٕ ايتصُيِ -4

 يْػس ايعًِ ايػسًع -5

َوظفات 

 اجلُعية

+ 

فسيل 

 ايتطوع

+ 

 داعيات

عاّ 

 ناٌَ

 عدد ايدزوع

 عدد  احملاضسات

 عدد ايطالضٌ

عدد غٗادات 

 حطوز ايدوزات

 املطتفيداتعدد 

ات يعدد ايداع

 املػازنات
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 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية التنفيذيةاملشاريع  اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي بتفعيٌ 1

اجلُعية يف حتصني نافة إدازات 

فئات اجملتُع َٔ فنت األفهاز 

ايطاية وتسبيتِٗ عًى املٓٗج 

 ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل 

 زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

ايفاعًني مبدتًف ايتدصصات 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع . 4

اجلواْب اإلدازية وايدعوية 

واإلعالَية يًوصوٍ يػسائح 

 .اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة َع 6

غسنائٗا بأضاييب إبداعية حتكل 

 تُيص يف ايكطاع اخلريياي

 بسْاَج األطفاٍ

ال يطع  )َا

أطفاٍ املطًُني 

 (جًٗ٘

 ديين /تعًيُي

تعصيص ايعكيدة واآلداب  -1

 يدى االطفاٍ وايكيِ اإلضالَية 

تعًيِ األطفاٍ ايكسإٓ  -2

وايطرية ايٓبوية وايعكيدة 

وايفك٘ واآلداب اإلضالَية 

وحجِٗ باالقتداء بايسضوٍ 

 صًى اهلل عًي٘ وضًِ .

 ِيانطاب ايطفٌ ق -3

َٔ خالٍ  بيةاإجيوعادات 

االضتُاع يكصص االٌْباء 

انطاب ايطفٌ اجتاٖات 

اجتُاٌع٘ ٌجدة َجٌ املػازنة ًف 

االيعاب وٌنٌفة ايتصسف ًف 

 بعض املواقف

عكد غسانات َع جٗات  -4

 ذات عالقة

 يكاءات 

 تصاَيِ دعوية

 َطابكات 

 َكاطع فديو

 اوزام عٌُ

َوظفات 

 اجلُعية

+ 

 فسيل

 ايتطوع

+ 

 داعيات

عاّ 

 ناٌَ

االطفاٍ عدد 

 املػازنني

ِ املكدَة يعدد ايك

 يألطفاٍ

 عدد احلصص

 عدد املواد

عدد املعًُات 

 املػازنات

عدد غٗادات 

 احلطوز

  



 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية التنفيذيةاملشاريع  اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي بتفعيٌ 1

إدازات اجلُعية يف حتصني نافة 

فئات اجملتُع َٔ فنت األفهاز ايطاية 

 ايوضطي .وتسبيتِٗ عًى املٓٗج 

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء 2

غسانات أنجس فاعًية يتخكيل زؤية 

 وزضاية اجلُعية

املتطوعني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

ايفاعًني مبدتًف ايتدصصات 

 ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا واجتُاعيًا

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع 4

اجلواْب اإلدازية وايدعوية واإلعالَية 

 .يًوصوٍ يػسائح اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة 5

اجملاالت ايدعوية واإلدازية واملايية 

 يالزتكاء بدوز اجلُعية ايسيادي

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة َع 6

 غسنائٗا بأضاييب إبداعية حتكل

 ايتُيص يف ايكطاع اخلريي

 ايفتيات

 )إيسام (

 _َدازع 

 _جاَعات دعوي 

 تسفيٗي

عكد غسانات َع جٗات -1

 ذات اختصاص 

دعوة وتوصية ايفتيات  -2

وتعصيص ايعكيدة واآلداب وايكيِ 

 يف ْفوضِٗ .

اضتكطاب ايفتيات -3

املتفاعالت واغسانٗٔ يف 

 أعُاٍ تطوعية يف اجلُعية

وَدازع إغساى اجلاَعات -4

ايبٓات يف إيصاٍ زضاية 

 اجلُعية

 َطابكات

 يكاءات

 دوزات

 تصاَيِ دعوية

 َكاطع فيديو

 أعُاٍ تطوعية

َوظفات 

 اجلُعية

+ 

فسيل 

 ايتطوع

+ 

داعيات 

وَدزبات 

 وَطتػازات

+ 

جٗات 

 ايػسانة

عاّ 

 ناٌَ

 عدد ايفتيات

 عدد املدازع

 عدد ايهًيات

عدد ايتصاَيِ 

واملكاطع 

 واالعالْات

 ايتوعويةعدد املواد 

  

 



 م2022( لعامالدعوة لـ ) إدارة ةالتنفيذياخلطة  

 
 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. حتكيل ايتهاٌَ ايدعوي بتفعيٌ إدازات 1

اجلُعية يف حتصني نافة فئات اجملتُع َٔ 

فنت األفهاز ايطاية وتسبيتِٗ عًى املٓٗج 

 ايوضطي .

. تفعيٌ ايػسانات احلايية وبٓاء غسانات 2

 أنجس فاعًية يتخكيل زؤية وزضاية اجلُعية

املتطوعني ايفاعًني . اضتكطاب وتأٖيٌ 3

مبدتًف ايتدصصات ومتهيِٓٗ إدازيًا ودعويًا 

 واجتُاعيًا

. تبين ايتخوٍ ايتكين يف مجيع اجلواْب 4

اإلدازية وايدعوية واإلعالَية يًوصوٍ 

 .يػسائح اجملتُع املدتًفة 

. حتكيل االحرتافية يف نافة اجملاالت 5

ايدعوية واإلدازية واملايية يالزتكاء بدوز 

 اجلُعية ايسيادي

. توطيد عالقة اجلُعية املتيٓة َع 6

ايتُيص يف  غسنائٗا بأضاييب إبداعية حتكل

 ايكطاع اخلريي

 باضكات

/ تعُيل وعي األّ 1

براتٗا واعتصاشٖا بو 

ظيفتٗا ومتيصٖا يف 

 أدائٗا.

/زفع َطتوى ايوعي 2

اجملتُعي بأُٖية ايدوز 

 ايسيادي يألّ.

/ تأضيظ بيت خربة 3

يٗتِ ببٓاء وتطويس 

 ايرباَج ايٓوعية يألّ

 بٓاء املٓصة. -

 بساَج وجداْية.-

 بساَج َعسفي٘. -

بساَج ْفطية - 

 وصخية

 بساَج َٗازية. -

 

فسيل 

بسْاَج 

 باضكات

ثالثة 

 َواضِ

نٌ 

َوضِ 

ثالثة 

 أغٗس.

يطتٗدف يف 

 نٌ َوضِ

 أّ 1000

  

 


