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 التعريف : 

لدعْٗ ّاإلرشاد ّتْعٔ٘ اجلالٔات يف الباذ٘ : مؤصض٘ خريٓ٘ دعْٓ٘ تَته بالدعْٗ إىل اهلل باحلهن٘ ّاملْعظ٘ احلضي٘ جلنٔع مجعٔ٘ ا

ّتارٓذ  3070بزقه  نحنعٔ٘ دعْٓ٘ اّاليت اعتندتَ العنل ّالتينٔ٘ االجتناعٔ٘شزاٜح اجملتنع مً مضلنني ّغري مضلنني بإشزاف ّسارٗ 

 صالمٔ٘ إىل ّسارٗ العنل ّالتينٔ٘ ّاالجتناعٔ٘شزاف علٙ اجلْاىب االدارٓ٘ ّاملالٔ٘ مً ّسارٗ الشؤٌّ اإلبعد إىتكال اإلٍـ  1441/  3 / 20

ربعات احملضيني ّجَْد علٙ ت اّأىشطتَ ايف بزادلَ  –بعد اهلل  –عتند ت، ّ  شزاف الفين لْسارٗ الشؤٌّ اإلصالمٔ٘بكاٛ اإلإمع 

 املتعاّىني.

 رؤية  :ال

 . ّفزٓل عنل اذرتايفبربامخ ىْعٔ٘ يطك٘ الباذ٘ مبزٓادٗ الدعْٓ٘ ال 

 

 الرشالة :

رتكاٛ مبحتنعيا عكاٜدٓا إللالدعْٗ إىل اهلل تعاىل باحلهن٘ ّاملْعظ٘ احلضي٘ بزّح الفزٓل الْاذد جلنٔع فٝات اجملتنع مبدٓيُ الباذ٘ 

 . ّفهزٓا ّاجتناعٔا
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 األٍداف العامة : 

  األمز ّّالٗ ّرصْلُ اهلل طاع٘ مً املبارن٘ البالد ٍذِ علُٔ امتما ق تزصٔذ  . 

 امليرزف٘ ّاألفهار املياٍخ مً ّالترذٓز الْصطٔ٘ ميَخ تزصٔذ  . 

 ٘املتطْعني ّاصتكطاب التطْع ثكاف٘ ّىشز الضعْدٓ٘ العزبٔ٘ املنله٘ رؤٓ٘ مْانب  . 

 ّّار  ّمكٔنني مْاطيني)  اجملتنع فٝات جلنٔع اهلل إىل الدعْٗ ىشز  (ّ غري مضلنني مضلنني ّنبارا صػارا ّىضاٛ رجاال ّ س

 ّإرشادٍه لتْعٔتَه امليطك٘ علٙ الضٔاح تْافد اصتجنار  . 

 ّ٘اإلرشاد الدعْٗ بزامخ تيفٔذ يف ّالتطْعٔ٘ ّاألٍلٔ٘ احلهْمٔ٘ ّاملؤصضات اهلٔٝات مع الشزان  . 

 ّاإلرشاد الدعْٗ يف اإلتصال ٜلّّصا ّاحلدٓج٘ التكلٔدٓ٘ ّالْصاٜل األصالٔب مجٔع اصتجنار  . 

 هله املياصب٘ األّقات ّيف أمانيَه يف املضتفٔدًٓ إىل ّاإلرشاد الدعْٗ إٓصال . 

 ّاخلطباٛ ّاألٜن٘(  ّىضاٛ رجاال)  الكطاع اخلريٖ يف ّالعاملني ّاملتطْعني الدعاٗ ّتدرٓب تأٍٔل  . 
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 ٍـ :0204ٍـ  إىل 0202األٍداف االشاراتييية للينعية خالل الفارة مً عاو  

 .ىشز العله اليافع ، ّتبصري املضلنني بأمْر دٓيَه عكٔدٗ ّعبادٗ ّمعامل٘ ّأخالقًا .1

 .دعْٗ غري املضلنني للدخْل يف اإلصالو ،ّتعزٓفَه بُ ، ّبٔاٌ ذلاصيُ هله .2

 رعآ٘ مً ٓدخلٌْ يف اإلصالو ،ّتعلٔنَه أصْلُ . .3

 . تكدٓه بزامخ ىْعٔ٘ للشباب .4

 . للنزأٗتكدٓه بزامخ ىْعٔ٘  .5

 تكدٓه بزامخ ىْعٔ٘ ليشالٛ الضحً ّاملفزد عيَه . .6
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 قصه الدعوة  

 .اهلدف االشاراتييي:  ىشر العله اليافع ، وتبصري املصلنني بأمور دييَه عكيدة وعبادة ومعاملة وأخالقًا

 -األٍداف الفرعية : 

 تيفٔذ اثيتا عشزٗ ذلاضزٗ عام٘ نل عاو مبعدل ذلاضزٗ ّاذدٗ شَزًٓا . .1

 يف نل عاو . نٔ٘قام٘ ثالث دّرات علإ .2

 سٓادٗ الْعٕ الشزعٕ مً خالل تْسٓع الهتب ّاملطْٓات ّاألقزاص املطػْط٘ مبا الٓكل عً عشزٗ آالف ذكٔب٘ صيًْٓا . .3

 يف نل عاو ) دّرٗ ، ملتكٙ ، سٓارات ...(ىْعٕ العيآ٘ خبطباٛ املضاجد مً خالل إقام٘ بزىامخ  .4

 نل عاو مزتني . تيفٔذ بزىامخ تبادل اخلطباٛ يف .5

 العيآ٘ بالكزٚ ّاهلحز مً خالل الكٔاو ظْالت دعْٓ٘ مبعدل جْلتني يف نل عاو . .6

 تيفٔذ بزىامخ الكْافل الدعْٓ٘ يف مْاقع جتنع املصطافني يف الػابات ّغريٍا . .7
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 َاو:امل 

 ية.ىصز العله الصزعي جلنيع فئات اجملتنع مً املواطيني واملكينني الياطكني باللغة العزب 

 لكل فئات اجملتنع باللغة العزبية. دعوية مصاريع إعداد 

 الدعوية  امللتكيات على واإلشزاف التيفيذ. 

 املتيكلة املصليات على واإلشزاف التيفيذ. 

 الدعوية للنصاريع الصزاكات تفعيل. 

 واخلطباء لألئنة تطويزية ودورات تواصل بزامخ إعداد. 

 العلنية لدوراتوا واليدوات احملاضزات إلقامة التيشيل . 

 علنية.الاملومسية واالياو  الدورات إلقامة التيشيل  
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 قصه اجلاليات 

 .: دعوة غري املصلنني للدخول يف اإلشالو ،وتعريفَه بُ ، وبياٌ حماشيُ هلهاألول  اهلدف االشاراتييي 

 -األٍداف الفرعية : 

 دخْل ما الٓكل عً صبعني شدصًا يف اإلصالو صيًْٓا . .1

 دّرتني أّلٔتني بأربع لػات للتعزٓف باإلصالو ّمبادُٜ ّأصاصاتُ يف نل عاو . إقام٘  .2

 تيفٔذ بزىامخ إفطار صاٜه خالل شَز رمطاٌ ٓصاذبُ بزامخ دعْٓ٘ . .3

 تهزٓه الداخلني يف اإلصالو مزتني يف العاو .  .4

 إقام٘ ذفل للنعآدٗ للحالٔات ّالداخلني يف اإلصالو ذدٓجًا . .5

 تيفٔذ ذخ للنضلنني اجلدد مزٗ ّاذدٗ نل عامني . .6

 

 : رعاية مً يدخلوٌ يف اإلشالو ،وتعلينَه أصولُ . الثاىي اهلدف االشاراتييي

 -األٍداف الفرعية : 

 تيفٔذ ملتكٙ أصبْعٕ لهل جالٔ٘ مً اجلالٔات . .1

 تيفٔذ عشزًٓ رذل٘ عنزٗ يف نل عاو . .2
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 تيفٔذ ثالث سٓارات للندٓي٘ يف نل عاو . .3

 ٔاو ظْالت دعْٓ٘ يف األصْام ّأمانً جتنع اجلالٔات أصبْعًٔا .الك .4

 تيفٔذ صت رذالت تزفَٔٔ٘ ّتزبْٓ٘ نل عاو . .5

 تْسٓع ما الٓكل عً ثالثني ألف مادٗ إعالمٔ٘ نل عاو . .6

 تيفٔذ مضابك٘ لهل جالٔ٘ يف نل عاو . .7

 : َاوامل

  ىل اإلسالو.إدعوة غري املشلنني 

 .العياية باملشلنني اجلدد 

 اجلاليات املشلنة مبادئ دييَه. تعليه 

 .تأٍيل املتنيزيً مً اجلاليات ليكوىوا دعاة 

 إيصال الدعوة إىل اجلاليات يف أماكيَه. 
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 والتطوع قصه الشباب 

 . اهلدف االشاراتييي : تكديه برامج ىوعية للشباب

 -األٍداف الفرعية : 

 إقام٘ ملتكٙ أصبْعٕ لطالب املزذل٘ الجاىْٓ٘ ّاجلامعٔ٘ . .1

 شٓش قٔه التطْع ّانتشافات طاقات جدٓدٗتع .2

 تيفٔذ ماال ٓكل عً ثالث دّرات مَارٓ٘  ّتزبْٓ٘ نل عاو . .3

 إقام٘ ما ال ٓكل عً ثالث رذالت عنزٗ نل عاو . .4

 للندٓي٘ نل عاو .ّاذدٗ إقام٘ ما ال ٓكل عً سٓارٗ  .5

 تيفٔذ أربع رذالت تزبْٓ٘ تزفَٔٔ٘ يف نل عاو . .6

 . تيفٔذ أربع مضابكات يف نل عاو  .7

 تيفٔذ محلتني يف نل عاو لتْعٔ٘ عنْو الشباب . .8

 . نيتيفٔذ رذل٘ ذخ نل عام .9
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 :  املَاو 

 عداد شباب يفخزوٌ بدييَه ووطيَه ووالة أمزٍهإ. 

 حتصني الصباب مً االحنزافات الفكزية والشلوكية عً ميَخ سيد املزسلني صلى اهلل عليُ وسله. 

 وتدريب الصباب تأٍيل. 

 اكتصاف مواٍب الصباب. 

 تينية الكيه الشامية يف ىفوس الصباب.  

 ُتكويً فزيل تطوعي خيدو جمتنع. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ملنلكة العربية الصعوديةا 

  االجتناعية والتينيةالعنل وزارة 

 الباحة ب مركس التينية االجتناعية

 ةالباحيف عوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات دمجعية ال

 

 قصه اليصاء 

 . اهلدف االشاراتييي : تكديه برامج ىوعية للنرأة

 -األٍداف الفرعية : 

 تيفٔذ ملتكٔني لعنْو اليضاٛ يف نل عاو . .1

 اقام٘ اربع٘ بزامخ للعيآ٘ باملضلنات اجلدد. .2

 صص٘ يف نل عاو .إقام٘ ثالث دّرات متد .3

 تكدٓه أربع٘ بزامخ للفتٔات يف نل عاو . .4

 تيفٔذ صت سٓارات دعْٓ٘ لألصْام اليضأٜ٘ نل عاو . .5

 تيفٔذ صت سٓارات دعْٓ٘ للنشاغل اليضأٜ٘ يف نل عاو . .6

 إقام٘ ثالث٘ معارض تْعْٓ٘ يف نل عاو . .7

 .يف نل عاوتيفٔذ مضابكتني لليضاٛ  .8

  الكطاع اخلريٖ نل عاو)ملتكٙ ، دّرٗ ، سٓارات  (تكدٓه بزىامخ للداعٔات ّالعامالت يف .9

 

 : املَاو
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   ىصز العله اليافع وتبصري املشلنات بأمور دييَه. 

  سالودعوة غري املشلنات للدخول يف اإل. 

 ساسيات دييَهأسالو وتعلينَه رعاية مً يدخلوٌ يف اإل. 

 تأٍيل وتطويز الفتيات تزبويا وتعلينًا ومَاريًا. 

 صزكات مع االقشاو اليشائية يف اجلَات اخلرييةالتعاوٌ وعكد ال.  

 حتشني الصورة الذٍيية للكشه اليشائي والتعزيف بُ يف اجملتنع.. 
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 قصه توعية ىسالء الصيً واملفرج عيَه 

 اهلدف االشاراتييي : تكديه برامج ىوعية ليسالء الصيً واملفرج عيَه .

 -األٍداف الفرعية : 

 شالٛ الضحً أصبْعًٔا .تيفٔذ درصني علنٔني لي .1

 تيفٔذ بزىامخ تْعْٖ دعْٖ ليشالٛ الضحً شَزًٓا . .2

 إقام٘ صت دّرات ليشالٛ الضحً صيًْٓا. .3

 إقام٘ محل٘ صيْٓ٘ للترذٓز مً التدخني ّاملددرات . .4

 عاو .هزٓه املتنٔشًٓ ّالتاٜبني مزتني نل ت .5

 تيفٔذ ملتكٙ شَزٖ للنفزد عيَه . .6

 ه صيًْٓا.إقام٘ ثالث رذالت عنزٗ للنفزد عيَ .7

 تيفٔذ سٓارتني للندٓي٘ للنفزد عيَه يف نل عاو . .8

 تيفٔذ ثالث رذالت تزفَٔٔ٘ ّتزبْٓ٘ للنفزد عيَه نل عاو . .9
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 : املَاو 

   ىزالء الشحً .توعية 

   املفزد عيَه بعد خزوجَه.وتأٍيل  اذتوى 

 ُسز اليزالء واملفزد عيَه.أ توجي 

 ُاالجتناعية. ذداث يف دار املالذظةوارشاد وتعليه األ توجي 

 .ىصز العله الصزعي للعاملني واليزالء 

 


