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املشاريع  اهلدف االسرتاتيجي
جهة  األنشطة األهداف الفرعية التنفيذية

امليزانية  مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ التنفيذ
 مالحظات التقديرية

 يف اجلمعية إدارات بتفعيل الدعوي التكامل حتقيق.2
 الضالة األفكار فنت من اجملتمع فئات كافة حتصٌن

 . الوسطي املنهج على وتربيتهم
 فاعلية أكثر شراكات وبناء احلالية الشراكات تفعيل.3

 .اجلمعية ورسالة رؤية لتحقيق
 مبختلف الفاعلٌن املتطوعٌن وتأهيل استقطاب.5

 .واجتماعًيا ودعويًا إداريًا ومتكينهم التخصصات
 والدعوية اإلدارية اجلوانب مجيع يف التقين التحول تبين.6

 . املختلفة اجملتمع لشرائح للوصول واالعالمية
 واإلدارية الدعوية اجملاالت كافة يف االحرتافية حتقيق.7

 . الريادي اجلمعية بدور لالرتقاء واملالية

 ميثاق
 
 

إمداد املكتبة الشرعية مبواد  -1
فكرية مؤصلة بأسلوب جاذب 

 مقنع.
اليت تكثر حوهلا حترير املسائل  -2

 الشبهات بطريقة منهجية.
إجياد مرجع للشباب الذي تطرأ  -3

عليه الشبهة ميكنه الوصول للجواب 
 الصحيح بسهولة.

 

 اإلعالن عن انطالق املوقع.(1
 إنتاج وبث أربعٌن مقطع فيديو.(2
 مقااًل. (99)حترير وحتكيم ونشر (3
إنشاء موسوعة معجم املصطلحات (4

 -إجنليزي-لغات )عريبالفكرية بثالث 
 فرنسي(

 إطالق وتفعيل املدونة.(5
مؤثرات فكرية  (4)رصد وحبث (6

 وسبل عالجها.

فريق 
 ميثاق

 سنة كاملة

 انطالق املوقع. -1
بث أربعٌن مقطع  -2

 فيديو.
نشر تسعٌن  -3

 مقااًل.
انطالق املرحلة  -4

 األوىل من املوسوعة
 ةاملدون تفعيل -5

 (4)رصد وحبث   -6
مؤثرات فكرية وسبل 

 عالجها.

  

 يف اجلمعية إدارات بتفعيل الدعوي التكامل حتقيق.2
 الضالة األفكار فنت من اجملتمع فئات كافة حتصٌن

 . الوسطي املنهج على وتربيتهم
 مبختلف الفاعلٌن املتطوعٌن وتأهيل استقطاب.5

 .واجتماعًيا ودعويًا إداريًا ومتكينهم التخصصات
 والدعوية اإلدارية اجلوانب مجيع يف التقين التحول تبين.6

 . املختلفة اجملتمع لشرائح للوصول واالعالمية
 واإلدارية الدعوية اجملاالت كافة يف االحرتافية حتقيق.7

 . الريادي اجلمعية بدور لالرتقاء واملالية

 إبراق
 

تقدمي برنامج تفاعلي يراعي  -1
 خصائص العمر واحتياجاته.

اإلسالم يف  ترسيخ أساسيات -2
 النشء بأسلوب جاذب.

استثمار أحدث التقنيات يف  -3
 صناعة بيئة علمية تربوية.

 

 هنائية.ة إطالق تطبيق إبراق بصور *
 إطالق الربنامج التعليمي مبسارين:*
 نظاميالتعلم ال (2   ذايتالتعلم ال (1
دورات ألولياء األمور تعىن بتعزيز  (4)*

 التعاون الرتبوي وحتقيق أهداف الربنامج.
متابعة أهم البحوث الرتبوية وإنزاهلا يف *

 مستوى الوعي. لرفعحساب ويل األمر 
إقامة لقائٌن يف العام لطالب الربنامج  -

 ممن يقيمون يف املنطقة.

فريق 
 إبراق

مومسٌن كل 
موسم 

 ثالثة أشهر

مقطع  (48انتاج )-
 فيديو وصويت

 5999استهداف -
 طفل لكل موسم
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امليزانية  مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ التنفيذ
 مالحظات التقديرية

 يف اجلمعية إدارات بتفعيل الدعوي التكامل حتقيق.2
 وتربيتهم الضالة األفكار فنت من اجملتمع فئات كافة حتصٌن

 . الوسطي املنهج على
 فاعلية أكثر شراكات وبناء احلالية الشراكات تفعيل.3

 .اجلمعية ورسالة رؤية لتحقيق
 مبختلف الفاعلٌن املتطوعٌن وتأهيل استقطاب.5

 .واجتماعًيا ودعويًا إداريًا ومتكينهم التخصصات
 والدعوية اإلدارية اجلوانب مجيع يف التقين التحول تبين.6

 . املختلفة اجملتمع لشرائح للوصول واالعالمية
 واإلدارية الدعوية اجملاالت كافة يف االحرتافية حتقيق.7

 . الريادي اجلمعية بدور لالرتقاء واملالية

 بصائر

ربط اجليل الشبايب بقيم القرآن  -1
 وآدابه ومعانيه.

الرد على التصورات املشوهة  -2
 لسماحة اإلسالم واعتداله.

بناء بيئة قرآنية لتلقي هدايات  -3
 الوحي.

استثمار التقنية يف بناء ثقافة  -4
 مؤصلة.

 املنصات التعليمية
 االجتماعية املختلفةوسائل التواصل -

 مقاطع الفيديو-
 الدورات التدريبية -
 اللقاءات اإلثرائية.-
 الرحالت العلمية.-

 

فريق 
 الربنامج

 سنة كاملة

( لقاء علمي 49)
 وتربوي عن بعد.

 ( دورات تدريبة.4)
 ( لقاءات حضورية4)

 .يف السنة
 رحلة علمية للمتميزين.

  

 يف اجلمعية إدارات بتفعيل الدعوي التكامل حتقيق.2
 وتربيتهم الضالة األفكار فنت من اجملتمع فئات كافة حتصٌن

 . الوسطي املنهج على
 فاعلية أكثر شراكات وبناء احلالية الشراكات تفعيل.3

 .اجلمعية ورسالة رؤية لتحقيق
 والدعوية اإلدارية اجلوانب مجيع يف التقين التحول تبين.6

 . املختلفة اجملتمع لشرائح للوصول واالعالمية
 واإلدارية الدعوية اجملاالت كافة يف االحرتافية حتقيق.7

 . الريادي اجلمعية بدور لالرتقاء واملالية
 الفاعلٌن العاملٌن أداء تطور مؤسسية حتفيزية بيئة توفًن.8

 . انتماءهم وتعزز

 
 ميادين

بناء قدرات الشباب وإكساهبم -1
املعارف واملهارات والقيم 

 االجيابية.واالجتاهات 
استثمار طاقات الشباب -2

 وتوجيهها يف خدمة الدين والوطن
االسهام يف إجياد فرص تساعد  -3

على استكشاف ميوالت الشباب 
 2939ومواهبهم حسب رؤية 

محاية الشباب من الغلو  -4
 .حنراف والسلوكيات السلبيةواال

غرس روح الوالء واحلب للدين -5
 والوطن ووالة االمر

 
 التدريبية.الدورات -

 ورش العمل.-
 الربامج الثقافية.-
 املسابقات املتنوعة.-

 ةالقراء-
 الربامج الرياضية.-
 الربامج االجتماعية.-
 الرحالت الرتفيهية.-
 املشاركات امليدانية-

 
فريق 
 الرواد
 

 فريق كيان
 

 فريق قمم
 
 

 
 سنة كاملة

 
إقامة الدورات  -

والربامج املعززة للقيم 
األمر والوالء لوالة 
 والوطن.

  

 


