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 اخلطة االسرتاتيجية 
 الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالربوة جلمعية

 

 .مصدر دعوي موثوق للدعوة إىل اهلل والتعريف بدينه

تعاىل وتعليم دينه والتعريف به، وفق أفضل املمارسات؛ من  الدعوة إىل اهلل

خالل األداء املؤسسي املتميز والشراكات الفاعلة وحتقيق التكامل بني 

 الداعمني واملتطوعني.

مبييا ققييق  وحتسييني املجرتييات، األداء كفيياءة : نعمييل علييع رفيي املؤسسييية .1

بييني العيياملني، وتييوف    دوارواأل املهييا  توزييي  إىل فنسييعع أهييدافنا كامليية،

 فيييرق تشيييكيل إىل باإلضيييافة اإلمكانيييات الالزمييية لقييياا القيييرار املناسييي ، 

املتجصصييية الييي  تعميييل عليييع تطيييوير العميييل وحتسيييينه   واإلدارات العميييل

 بصورة مستمرة.

: نلتييييز  بليصييييال رسييييالتنا إىل الف ييييات املسييييتهدفة أينمييييا كييييا  النتشييييار .2

عيييدد املسيييتفيدين مييين ا يييدمات  ميييومعهم، ونعميييل داىميييا عليييع مضييياعفة  

الدعوية للمكت ، من خالل النتشار األفقي اجلغرايف، أو النتشار الرأسيي  

 من خالل تطوير مشروعات املكت  وزيادة وحتسني خمرتاتها.

: نشيييا  العييياملني واملتطيييوعني واملتعييياونني عليييع تطيييوير األفكيييار    اإلبيييدا  .3

عايييية تليييا األفكيييار  اإلبداعيييية ا ادمييية ألهيييداو املكتييي ، ونعميييل عليييع ر   

 وحتويلها إىل ابتكارات خادمة لرسالة املكت  وحتقيق أهدافه.

: حنييرع علييع حتقيييق أعلييع درتييات الوفيياء باللتزامييات  ييا    املصييدامية .4

واألداء املؤسسيي للمكتي     -املستفيدين، وأ  تكو  القرارات املنظمة للعميل  

 موافًقا للجطط املوضوعة. -بشكل عا  

تيونيني ا ييةات املتنوعيية واملتمييزة، سييواء عيين نيريييق   : نعمييل علييع ا يةة  .5

السييتقطاا الكليييي بتوويييف اوي ا يييةات، أو السييتقطاا اجلزىيييي مييين    

خيالل التعياو  ميي  املستشيارين املجتصييني، مبيا يسيهم يف تعييل املكتي  بييي        

 خةة يف جماله. 

: نؤمن أ  حتسني عمليات التواصل بني كافية ف يات املسيتفيدين    التواصل .6

ني وا ييارتيني هييي السييميل األماييل لتمييادل ا راء وتالميي  األفكييار   الييداخلي

 والتغل  علع مشكالت العمل.
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اللتيزا  بحككيا  الشير     إىل  ودعيوتهم العامية  نشر العليم الشيرعي بيني     .1

 لديهم. ا اني ةالدينية  وتصحي  املفاهيم
 أمور دينهم.وتعليمهم باجلاليات املسلمة غ  العربية  العناية .2

 .لدخول فيهإىل اغ  املسلمني باإلسال  ودعوتهم  تعريف .3
 تطوير اجلوان  التنظيمية واملوارد املالية والمشرية للمكت . .4

 األهداو التنفيذية األهداو السرتاتياة

نشر العلم الشرعي بني  .1

إىل  ودعوتهمالعامة 

اللتزا  بحككا  الشر  

 املفاهيموتصحي  

 لديهم ا اني ةالدينية 

 العناية بالتعليم الشرعي: 1/1
 العناية بالدعوة العربية: 1/2
 العناية بتعليم املرأة والطفل: 1/3
 تطوير احملتوى الدعوي الرممي: 1/4

باجلاليات  العناية .2

املسلمة غ  العربية 

 وتعليمهم أمور دينهم

من اجلالية العناية بالتعليم الشرعي لدى الرتال : 2/1

 املسلمة غ  العربية
العناية بالتعليم الشرعي لدى املرأة والطفل من : 2/2

 اجلالية املسلمة غ  العربية
 تطوير احملتوى الدعوي الرممي: 2/3

تعريف غ  املسلمني  .3

إىل باإلسال  ودعوتهم 

 لدخول فيها

باإلسال  ودعوتهم من الرتال  تعريف غ  املسلمني: 3/1

 للدخول فيه
 نباإلسال  ودعوتهمن النساء  تعريف غ  املسلمني: 3/2

 هللدخول في

تطوير اجلوان   .4

التنظيمية واملوارد املالية 

 والمشرية للمكت 

 تطوير العالمات العامة واملوارد املالية: 4/1
 تطوير ا دمات املساندة: 4/2
 تطوير عمليات التجطيط واجلودة: 4/3
 المشريةتطوير عمليات املوارد : 4/4
 تطوير العمليات املالية: 4/5
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

(1) 

نشر العلم الشرعي 

 ودعوتهمالعامة بني 

اللتزا  بحككا  إىل 

الشر  وتصحي  

الدينية  املفاهيم

 لديهم ا اني ة

 

 ممادرة( 35)

الشرعية باللغة تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .1

 العربية
تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية باللغة  .2

 اإلجنليزية
تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية باللغة  .3

 األوردية
تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية باللغة  .4

 المنغالية
تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية باللغة  .5

 الفلمينية
لعلمية الشرعية باللغة تنفيذ برنامج الدورة ا .6

 ةاإلندونيسي

تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية باللغة  .7

 امليليمارية
تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية باللغة  .8

 التاميلية
تنفيذ برنامج الدورة العلمية الشرعية بلغة  .9

 التيلغو
 مشرو  رسالة املساد .11

إلعال  برنامج النشر الدعوي عة وساىل ا .11

 احلديث

 الطالبي يف املكت  املعرضإمامة  .12

م  الشراكة برنامج اجلولت الدعوية ب .13

 شركاتوال ستشفياتامل

 الربوةمكت   يو  م برنامج  .14

 كي الفيصليةدعاة  برنامج .15

 ي الفيصليةالدعوي حبالةنامج  .16

برنامج تزويد كتابات العدل واحملاكم  .17
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

 مبطموعات املكت  الدعوية

 برنامج بوصلة العقدي للفتيات .18

 برنامج بينة للفتيات .19

 برنامج سراج للناش ة .21

 برامج غرس القيم لألنيفال .21

 هيز وتطوير حمتوى موم  دار اإلسال  بلغات  .22

 خمتلفة

موسوعة ترمجات معاني القرآ  تطوير حمتوى  .23

 الكريم

موسوعة ترمجات األكاديث تطوير حمتوى  .24

 النموية

موسوعة ترمجات املصطلحات تطوير حمتوى  .25

 اإلسالمية

األس لة املتكررة من املسلمني ترمجات تطوير  .26

 وإتاباتها وغ  املسلمني

 إدارة وإثراء املستود  الدعوي الرممي .27
 تنفيذ برنامج النشر اإللكرتوني .28

 إصدار سلسلة الدراسات الدعوية .29
 إصدار سلسلة الكت  الدعوية .31
 إنتاج سلسلة األفال  الدعوية .31
 إنتاج سلسلة الكت  الصوتية .32
 إعداد اللوكات الدعوية .33
 بناء منصة اإلااعات الدعوية .34
 تشغيل املوام  الدعوية باللغات .35
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

(2) 

باجلاليات  العناية

املسلمة غ  العربية 

وتعليمهم أمور 

 دينهم
 

 ممادرة( 29)
 
 

تنفيذ مسابقة كفظ القرآ  الكريم للااليات  .1

 املسلمة غ  العربية
تنفيذ مسابقة كفظ السنة النموية للااليات  .2

 العربيةاملسلمة غ  
تنفيذ الةنامج الدعوي الرمضاني للااليات  .3

 املسلمة غ  العربية
 تنفيذ برنامج تعليمي للمسلم اجلديد .4
تنفيذ برنامج علمين الفاحتة خالل رمضا   .5

 للمسلم اجلديد
تنفيذ برنامج الدورات الشرعية النساىية  .6

 للااليات املسلمة غ  العربية
 اجلديدتنفيذ برنامج هدية العيد للمسلم  .7
 تنفيذ برنامج زيارة املسلم اجلديد .8

تنفيذ برنامج الزيارات امليدانية للمسلمني  .9

 األصليني

تنفيذ برنامج ركلة العمرة للمسلمني اجلدد  .11

 ونيالا إدارة التعليم باملكت 
تنفيذ برنامج ركلة احلج للمسلمني اجلدد  .11

 ونيالا إدارة التعليم باملكت 
ليات املسلمة تنفيذ برنامج اجلوال التوعوي للاا .12

 غ  العربية
تنفيذ املسابقة الاقافية الرمضانية للااليات  .13

 املسلمة غ  العربية
 تنفيذ الدورة العلمية للمسلمة اجلديدة .14

تنفيذ الدروس العلمية باللغة الفلمينية )عقيدة  .15

 فقه( -

 تنفيذ حماضرات املناسمات الشرعية .16

تنفيذ برنامج بليغ لتعليم اللغة العربية والعلو   .17
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

 الشرعية

 تنفيذ الدورة التعليمية للنانيقات بالمنغالية .18

 تنفيذ الدورة التعليمية للنانيقات باألوردية .19

 تنفيذ مشرو  احلوار الدعوي باللغات .21
 تنفيذ برنامج إثراء الويكيميديا .21

 تطوير وتشغيل منصة تاء التعليمية .22
 تطوير وتشغيل موم  الفقه .23
 (Hour Islamبناء منصة ) .24
 شرعية عن بعدإنشاء األكادميية ال .25
 إنشاء أكادميية نور لتحهيل الدعاة عن بعد .26
 إمامة مشرو  التدري  الدعوي .27
 بناء مقررات مشرو  ما ل يس  املسلم تهله .28
 بناء املناهج التعليمية الشرعية لقسم التعليم .29
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

(3) 

تعريف غ  املسلمني 

باإلسال  ودعوتهم 

 لدخول فيهإىل ا
 

 (اتممادر 9)

املسابقة الاقافية الرمضانية لغ  تنفيذ  .1

 املسلمني
 ترمجة املواد العلمية لغ  املسلمني .2
 تنفيذ برنامج الدعوة امليدانية لغ  املسلمني .3
 تنفيذ برنامج إنتاج املواد املرىية لغ  املسلمني .4
 تنفيذ برنامج إنتاج املواد السمعية لغ  املسلمني .5
جلديد تنفيذ برنامج الدعوة عة وساىل اإلعال  ا .6

 لغ  املسلمني

 تنفيذ برنامج اجلوال الدعوي لغ  املسلمني .7
 تنفيذ دورة التعريف باإلسال  باللغة الفلمينية .8

تنفيذ برنامج استقمال غ  املسلمات وتعريفهن  .9

 باإلسال 
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

(4) 

تطوير اجلوان  

التنظيمية واملوارد 

املالية والمشرية 

 للمكت 

 

 ممادرة( 27)
 

 مطموعات اجلمعية املجتلفة بي  .1

إعداد امللفات التسويقية ملشاري  اجلمعية  .2

 املقدمة للاهات املاحنة

 تسويق مشروعات ممتكرة .3

 تسويق الستقطا  اللكرتوني .4

 تنفيذ برنامج شراكات الدعم العيين .5

 تسويق ومف تديد .6

 ( sms تسويق برنامج هلالتا كسنات )رساىل  .7

إجنازات  تنفيذ برنامج الرساىل الشهرية عن .8

 اجلمعية

تطوير سياسة النشر يف وساىل التواصل  .9

 التتماعي وآليته

تنفيذ برنامج النشر اليومي يف وساىل التواصل  .11

 التتماعي

زيادة عدد املتابعني يف تويرت وانستغرا  ويوتيوا  .11

 وسناا شات

 زيادة املشرتكني يف واتس اجلمعية التطوعي .12

اء ملقر تنسيق زيارات ملسؤولني أو علماء أو وته .13

 اجلمعية

 استقمال وفود اجلهات ا  ية والدعوية .14

 تنسيق استضافات مشاه  اإلعال  للامعية .15

 تصميم الوساىل الدعوية ونيماعتها .16

إعداد بطامات املعلومات ملشروعات وبرامج  .17

 اجلمعية

 إعداد ملفات الداعمني وكمار الزوار .18

 إمامة املعرض الرمضاني .19

اإللكرتوني أرشفة احملتوى الدعوي واإلعالمي  .21
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األهداو 

 السرتاتياية

 املمادرات السرتاتياية

 للامعية

 تطوير احملتوى الدعوي اإللكرتوني .21

 ISO تطميق مواصفة )إدارة اجلودة الشاملة  .22
 ( باجلمعية2115 - 9111

تنفيذ برنامج الدورات التطويرية ملنسوبي  .23

 اجلمعية

 تطوير اهليكل التنظيمي للامعية .24
 أمتتة شؤو  املووفني .25
 استكمال مشرو  األرشفة اإللكرتونية املالية .26
تنفيذ برنامج نقل خةات اجلمعية للاهات  .27

 املماثلة للنشاط
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 األهداو السرتاتياية

عدد األهداو 

 التنفيذية

عدد الةامج 

 التشغيلية

 عدد مؤشرات

 األداء

نشر العلم الشرعي بني  .1

اللتزا  إىل  ودعوتهمالعامة 

الشر  وتصحي  بحككا  

 ا اني ةالدينية  املفاهيم

 لديهم

4 48 48 

باجلاليات املسلمة  العناية .2

وتعليمهم أمور غ  العربية 

 دينهم
3 31 31 

تعريف غ  املسلمني  .3

إىل باإلسال  ودعوتهم 

 لدخول فيها
2 9 9 

تطوير اجلوان  التنظيمية  .4

واملوارد املالية والمشرية 

 للمكت 

5 56 56 

 (14) اجملمو 

 هدفا تنفيذيا

(144) 

برناجما 

 تشغيليا

(144) 

 مؤشر أداء
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 (األول السرتاتياياهلدو )

نشر العلم الشرعي بني العامة ودعوتهم إىل اللتزا  بحككا  الشر  

 وتصحي  املفاهيم الدينية ا اني ة لديهم

األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

العناية بالتعليم 

 الشرعي

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .1

 الشرعية باللغة العربية
( نيالًما خالل 22قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .2

 الشرعية باللغة اإلجنليزية
( نيالًما خالل 38قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .3

 الشرعية باللغة األوردية
( نيالًما خالل 48عدد ) قريج

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .4

 الشرعية باللغة المنغالية
( نيالًما خالل 64قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .5

 الشرعية باللغة الفلمينية
( نيالًما خالل 13قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .6

 ةاإلندونيسيالشرعية باللغة 

( نيالا خالل 21قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .7

 الشرعية باللغة امليليمارية
( نيالا خالل 15قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .8

 الشرعية باللغة التاميلية
( نيالًما خالل 21قريج عدد )

 العا 

استمرار تنفيذ برنامج الدورة العلمية  .9

 الشرعية بلغة التيلغو
( نيالا خالل 25قريج عدد )

 العا 

العناية بالدعوة 

 العربية

 ( برنامج دعوي652تنفيذ عدد ) مشرو  رسالة املسادتنفيذ  .11

تنفيذ برنامج النشر الدعوي عة وساىل  .11

 إلعال  احلديثا

 ( مواد شهرًيا8عدد ) نشر

 ةمدرس( 31) كضور عدد الطالبي يف املكت  املعرضإمامة  .12

تنفيذ برنامج اجلولت الدعوية  .13

 شركاتوال ستشفياتم  املالشراكة ب
 ( تولت8تنفيذ عدد )

 ( أيا 4تنفيذ عدد ) الربوةمكت   يو  م تنفيذ برنامج  .14

 كي الفيصليةدعاة  برنامجتنفيذ  .15
داعية من أبناء  (15مشاركة )

 احلي

 ي الفيصليةالدعوي حبالةنامج تنفيذ  .16
( فعاليات يف 3تنفيذ عدد )

 الفصل الدراسي

 منتج دعوي( 111.111)توزي  تنفيذ برنامج تزويد كتابات العدل  .17
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األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

 واحملاكم مبطموعات املكت  الدعوية

العناية بتعليم 

 املرأة والطفل

 ( فتاة35عدد )مشاركة  برنامج بوصلة العقدي للفتيات .18

 ( فتاة71مشاركة عدد ) برنامج بينة للفتيات .19

 ( ناش ة25مشاركة عدد ) برنامج سراج للناش ة .21

 ( نيفًلا51مشاركة عدد ) برامج غرس القيم لألنيفال .21

تطوير احملتوى 

 الدعوي الرممي

دار اإلسال   اإلدارة العامة ملوام  .22

 اإلشراو عليها وعلع تشغيلهاو

 تقرير شهري( 1إصدار عدد )

 دار اإلسال  إدارة ومراممة حمتوى موم  .23

 وحتدياه وتطوير  وتسويقه باللغات

 ( تقرير شهري1إصدار عدد )

م  ااإلشراو واملتابعة الشرعية للمو .24

 اوحمتواه

 ( تقرير شهري1إصدار عدد )

 هيز وتطوير حمتوى موم  دار  .25

 اإلسال  بلغات خمتلفة
ال  مت ( تقرير كول املواد 1عدد )

 العمل عليها ونو  العمل

موسوعة ترمجات معاني تطوير حمتوى  .26

 القرآ  الكريم

 ( ترمجات5تطوير عدد )

موسوعة ترمجات تطوير حمتوى  .27

 األكاديث النموية

( كديث 6111تطوير ترمجة عدد )

 نموي

موسوعة ترمجات تطوير حمتوى  .28

 املصطلحات اإلسالمية

( 6111تطوير ترمجة عدد )

 إسالميمصطل  

اختيار و هيز كت  ونشرات متميزة  .29

وتاهزة ومناسمة للطماعة والتوزي  

 الدعوي واإللكرتوني

 ( تقرير شهري1إصدار عدد )

األس لة املتكررة من ترمجات تطوير  .31

 وإتاباتها املسلمني وغ  املسلمني

( إتابة مرتمجة 21إجناز عدد )

 شهرًيا

 سخاستضافة موام  دار اإلسال  والنًّ .31

 الكتيانيي

( تقرير فين 1إصدار عدد )

 شهري كول سالمة أداء املوام 

دار  الصيانة والتطوير الةجمي ملوم  .32

 املوسوعاتاإلسال  وبوابات 

 ( تقرير شهري1إصدار عدد )

 ( تقرير شهري1إصدار عدد ) ألتهزة الذكيةتطوير تطميقات ا .33

ع موم  دار اإلسال  نشر املواد عل .34

 و ويدهاوتدميقها 

شهري  تقرير( 1إصدار عدد )

 باحملتويات املنشورة اجلديدة

 واملطورة

شهري  تقرير( 1إصدار عدد ) التسويق اإللكرتوني للموم  وحمتوا  .35
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األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

التسويق اإللكرتوني  كول أداء

 الشهري

( 211.111حتقيق عدد ل يقل عن ) إدارة وإثراء املستود  الدعوي الرممي .36

 زيارة يف نهاية العا 

 تنفيذ برنامج النشر اإللكرتوني .37
 ( تقارير4إصدار عدد )

 ( دراسة12إصدار عدد ) إصدار سلسلة الدراسات الدعوية .38

 ( كتاا دعوي411إخراج عدد ) إصدار سلسلة الكت  الدعوية .39

 ( مقطًعا مرىًيا25نشر عدد ) إنتاج سلسلة األفال  الدعوية .41

 إنتاج سلسلة الكت  الصوتية .41
كتاًبا صوًتيا يف ( 16نشر عدد)

املنصات )ساوند كالود 

 ويوتيوا(

 ( لوكة دعوية191نشر ) إعداد اللوكات الدعوية .42

 تدشني املنصة رمسًيا بناء منصة اإلااعات الدعوية .43

 ( موام  دعوية6تشغيل عدد ) تشغيل املوام  الدعوية باللغات .44

إثراء موم  اجلمهرة )معلمة مفردات  .45

 احملتوى اإلسالمي(

 ( مفردة تديدة511إدخال )

 تدشني املوم  رمسًيا بناء موم  ويكي مرآ  .46

 تنفيذ برنامج شرح األكاديث الكلية .47
 ( كديث111نشر )

تنفيذ مشرو  دا  لتعليم العربية  .48

 للنانيقني بغ ها
تشغيل املستوى التمهيدي من 

 املشرو 
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 الااني( السرتاتياياهلدو ) 

 وتعليمهم أمور دينهمباجلاليات املسلمة غ  العربية  العناية

األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

العناية بالتعليم 

الشرعي لدى 

الرتال من 

اجلالية املسلمة 

 غ  العربية

تنفيذ مسابقة كفظ القرآ  الكريم  .1

 للااليات املسلمة غ  العربية
 ( متسابًقا511مشاركة عدد )

تنفيذ مسابقة كفظ السنة النموية  .2

 للااليات املسلمة غ  العربية
 ( متسابًقا511مشاركة عدد )

تنفيذ الةنامج الدعوي الرمضاني  .3

 للااليات املسلمة غ  العربية
( كلمة بلغات 1111إلقاء عدد )

 خمتلفة

 ( لقاء41تنفيذ عدد ) تنفيذ برنامج تعليمي للمسلم اجلديد .4

علمين الفاحتة خالل تنفيذ برنامج  .5

 رمضا  للمسلم اجلديد
 ( لقاءات3تنفيذ عدد )

تنفيذ برنامج هدية العيد للمسلم  .6

 اجلديد
 ( هدية311تقديم )

 ( زيارات شهرًيا11تنفيذ عدد ) تنفيذ برنامج زيارة املسلم اجلديد .7

تنفيذ برنامج الزيارات امليدانية  .8

 للمسلمني األصليني

 شهرًيا( زيارات 4تنفيذ عدد )

تنفيذ برنامج ركلة العمرة للمسلمني  .9

 اجلدد ونيالا إدارة التعليم باملكت 
 ( شجص511مشاركة عدد )

تنفيذ برنامج ركلة احلج للمسلمني  .11

 اجلدد ونيالا إدارة التعليم باملكت 
 ( شجص141مشاركة عدد )

تنفيذ برنامج اجلوال التوعوي للااليات  .11

 املسلمة غ  العربية
 ( اتصاًلا5111)تنفيذ عدد 

تنفيذ املسابقة الاقافية الرمضانية  .12

 للااليات املسلمة غ  العربية
 ( شجص411مشاركة عدد )

العناية بالتعليم 

الشرعي لدى 

 املرأة والطفل

من اجلالية 

املسلمة غ  

 العربية

تنفيذ برنامج الدورات الشرعية  .13

 النساىية للااليات املسلمة غ  العربية
 ( دارسة91)مشاركة عدد 

دورة تعليم الوضوء والصالة تنفيذ  .14

 لألنيفال

 ( دورة2تنفيذ عدد )

تنفيذ دورة تعليم سورة الفاحتة  .15

 للمسلمة اجلديدة

( مسلمة 111مشاركة عدد )

 تديدة

تنفيذ الدورة العلمية للمسلمة  .16

 اجلديدة

( مسلمة 51مشاركة عدد )

 تديدة

 ( دارسة15مشاركة عدد ) تنفيذ الدروس العلمية باللغة الفلمينية .17
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األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

 فقه( -)عقيدة 

 ( حماضرة12تنفيذ عدد ) تنفيذ حماضرات املناسمات الشرعية .18

تنفيذ برنامج بليغ لتعليم اللغة  .19

 العربية والعلو  الشرعية

 ( دارسة71مشاركة عدد )

تنفيذ الدورة التعليمية للنانيقات  .21

 بالمنغالية

 ( دورة تعليمية2تنفيذ عدد )

الدورة التعليمية للنانيقات تنفيذ  .21

 باألوردية

 ( دورة تعليمية2تنفيذ عدد )

تطوير احملتوى 

 الدعوي الرممي

 ( من املدعوين111إسال  عدد ) تنفيذ مشرو  احلوار الدعوي باللغات .22

 تنفيذ برنامج إثراء الويكيميديا .23
 ( مقال تديد311إدخال )

( مشرتك 11111)تسايل عدد  تطوير وتشغيل منصة تاء التعليمية .24

 تديد يف املنصة

( مشرتك تديد 5111تسايل عدد ) تطوير وتشغيل موم  الفقه .25

 يف املنصة

 تدشني املنصة رمسًيا (Hour Islamبناء منصة ) .26

 تدشني األكادميية رمسًيا إنشاء األكادميية الشرعية عن بعد .27

إنشاء أكادميية نور لتحهيل الدعاة عن  .28

 رمسًياتدشني األكادميية  بعد

 ( متدرا511تدري  عدد ) إمامة مشرو  التدري  الدعوي .29

بناء مقررات مشرو  ما ل يس  املسلم  .31

 إنتاج منهج تعليمي متكامل تهله

بناء املناهج التعليمية الشرعية لقسم  .31

 التعليم

 إنتاج منهج تعليمي متكامل
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 الاالث( السرتاتياياهلدو )

 ودعوتهم للدخول فيهتعريف غ  املسلمني باإلسال  

األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

تعريف غ  

من  املسلمني

الرتال 

باإلسال  

ودعوتهم 

 للدخول فيه

تنفيذ املسابقة الاقافية الرمضانية  .1

 لغ  املسلمني
 ( شجص211مشاركة عدد )

 علمية( مادة 111ترمجة عدد ) ترمجة املواد العلمية لغ  املسلمني .2

تنفيذ برنامج الدعوة امليدانية لغ   .3

 املسلمني
 ( لقاء41عقد عدد )

تنفيذ برنامج إنتاج املواد املرىية لغ   .4

 املسلمني
 ( مادة151إنتاج عدد )

تنفيذ برنامج إنتاج املواد السمعية لغ   .5

 املسلمني
 ( مادة511إنتاج عدد )

تنفيذ برنامج الدعوة عة وساىل  .6

 اجلديد لغ  املسلمنياإلعال  

 ( مادة51111نشر عدد )

تنفيذ برنامج اجلوال الدعوي لغ   .7

 املسلمني
 ( اتصاًلا511تنفيذ عدد )

تعريف غ  

من  املسلمني

باإلسال  النساء 

 نعوتهود

 للدخول فيه

تنفيذ دورة التعريف باإلسال  باللغة  .8

 الفلمينية

 ( دارسات11مشاركة عدد )

استقمال غ  املسلمات تنفيذ برنامج  .9

 وتعريفهن باإلسال 

( راغمة يف 111استقمال عدد )

 اإلسال 

 

  



 
 
 
 
 
 

18 
 

 الراب ( السرتاتياياهلدو ) 

 تطوير اجلوان  التنظيمية واملوارد املالية والمشرية للمكت 

األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

العالمات تطوير 

العامة واملوارد 

 املالية

النساىية  تنفيذ برنامج املشاركات .1

خارج املكت  )أركا  تعريفية، 

 معارض....(

( مناسمات 4املشاركة يف عدد )

 خارتية

تنفيذ برنامج الدورات التطويرية  .2

 ملنسوبات املكت 

 ( دورات11تنفيذ عدد )

 ( متعاونة211تكريم عدد ) تكرميي املتعاونات إمامة ملتقع .3

ملشاري  املكت  استقمال التةعات  .4

 املجتلفة

( ريال 211.111حتقيق مملغ )

 سعودي

 ( مادة1111بي  عدد ) بي  مطموعات املكت  املجتلفة .5

إعداد امللفات التسويقية ملشاري  املكت   .6

 املقدمة للاهات املاحنة

 اتسويقًيا ملفًً( 12إعداد )

 تهة ماحنة( 32متابعة ) التقديم واملتابعة ليلاهات املاحنة .7

 ( مشروعات 6تسويق ) تسويق مشروعات ممتكرة .8

 ( مشروعات3تسويق ) إعداد ملفات وتسويقها علع التاار .9

تنفيذ محلة تسويقية لكفالة كااج  .11

 املكت 

( 825.111) تغطية مملغ احلملة

 ريال

تنفيذ برنامج استعادة املنقطعني عن  .11

 الستقطا  الشهري

 مستقط ( 111) استعادة

 الستقطا  اللكرتونيتسويق  .12

ريال  15.111حتقيق استقطا  مملغ 

 يف الشهر األخ 

 تنفيذ برنامج شراكات الدعم العيين .13

من الطلمات %( 41) تغطية

 املرفوعة من األمسا 

 ( ريال1.111.111) تغطية مملغ تسويق ومف تديد .14

 تسويق برنامج هلالتا كسنات )رساىل  .15

sms ) 

ن %( م25) زيادة بنسمةحتقيق 

 املشرتكني

تنفيذ برنامج الرساىل الشهرية عن  .16

 إجنازات املكت 

 ( رسالة1.111.111إرسال )

تطوير سياسة النشر يف وساىل التواصل  .17

 التتماعي وآليته

وثيقة معتمدة لسياسة وآلية 

النشر يف وساىل التواصل 

 التتماعي

 ( مادة شهرًيا251نشر )تنفيذ برنامج النشر اليومي يف وساىل  .18
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األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

 التتماعيالتواصل 

زيادة عدد املتابعني يف تويرت وانستغرا   .19

 ويوتيوا وسناا شات

يف %( 51) زيادة بنسمةحتقيق 

 كل وسيلة

 رمم تديد( 3111) زيادة عدد زيادة املشرتكني يف واتس املكت  التطوعي .21

تنسيق زيارات ملسؤولني أو علماء أو  .21

 وتهاء ملقر املكت 

 يارة( ز24)تنسيق 

 وفد( 12استقمال ) استقمال وفود اجلهات ا  ية والدعوية .22

 استضافات( 11تنسيق ) تنسيق استضافات مشاه  اإلعال  للمكت  .23

تغطية الكتياج اإلعالمي جلمي   .24

 برامج التسويق والعالمات للقسم

 ( تغطيات11تنفيذ )

 يارة( ز24استقمال ) استقمال نيالا احللقات واملدارس .25

 مادة( 181نيماعة ) تصميم الوساىل الدعوية ونيماعتها .26

إعداد بطامات املعلومات ملشروعات  .27

 وبرامج املكت 

 بطامة( 24إعداد )

 ملف( 2111إعداد ) إعداد ملفات الداعمني وكمار الزوار .28

 ( مركز إعالمي2فت  عدد ) فت  مركز إعالمي إضايف .29

 ( ريال11.111.111) تغطية مملغ تسويق ومف عة مناة اجملد الفضاىية .31

 نسجة( 2111نيماعة ) إصدار التقرير السنوي .31

 استضافات( 6تنسيق ) استضافة ديوانيات األكياء داخل املقر .32

 %(91حتقق رضا املستفيد بنسمة ) إمامة املعرض الرمضاني .33

أرشفة احملتوى الدعوي واإلعالمي  .34

 اإللكرتوني للمكت 

 %( من احملتوى71أرشفة )

 %( من احملتوى51تطوير ) تطوير احملتوى الدعوي اإللكرتوني .35

تطوير ا دمات 

 املساندة

تنفيذ برنامج النظافة العامة للممنع  .36

 والفرو  
%( 91حتقيق معدل رضا بنسمة )

 لدى منسوبي املكت 
تنفيذ برنامج الصيانة العامة للممنع  .37

 والفرو 

%( من تكلفة الصيانة 11خفض )

 العامة

%( 85حتقيق معدل رضا بنسمة ) برنامج النقل واحملروماتتنفيذ  .38

 لدى إدارات ومشاري  املكت 
تنفيذ برنامج الضيافة ملنسوبي املكت   .39

 والزوار
%( 91حتقيق معدل رضا بنسمة )

 لدى إدارات ومشاري  املكت 
تنفيذ برنامج تحمني مشرتيات اإلدارات  .41

%( من الطلمات 91تنفيذ نسمة )
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األهداو 

 التنفيذية

 األداء مؤشرات الةامج التشغيلية

 ساعة 48املرفوعة خالل أمل من  واملشاري 

%( من الطلمات 91تنفيذ نسمة ) تنفيذ برنامج إدارة املجزو  .41

 ساعة 48املرفوعة خالل أمل من 

%( من الطلمات 91تنفيذ نسمة ) تنفيذ برنامج الدعم التقين .42

 ساعة 48املرفوعة خالل أمل من 

تطوير عمليات 

 التجطيط

 واجلودة

للمكت  لعا  إعداد ا طة التشغيلية  .43

2121  
ل إمجالي  إجناز نسمة حتقيق

 %(85يقل عن )
إصدار التقارير الدورية إلجناز ا طة  .44

  2121التشغيلية لعا  

 ( تقارير4إصدار عدد )

 تطميق مواصفة  .45

 - ISO 9111 )إدارة اجلودة الشاملة  .46
 ( باملكت 2115

احلصول علع شهادة إدارة 

 – ISO 9111 اجلودة الشاملة 
 من تهة من  معتمدة2115

إعداد ا طة التشغيلية للمكت  لعا   .47

2121  
خطة تشغيلية معتمدة للمكت  

  2121لعا  
 هيكل تنظيمي متكامل معتمد تطوير اهليكل التنظيمي للمكت  .48

تطوير عمليات 

 املوارد المشرية

 تعديل عقود العاملني يف املكت  .49

عقود موكدة معتمدة متوافقة 

 م  نظا  العمل

نظا  إلكرتوني لشؤو  املووفني  أمتتة شؤو  املووفني .51

 %91بنسمة 

تنفيذ الةنامج التتماعي ملنسوبي  .51

 ( فعاليات6تنفيذ عدد ) املكت  خالل العا 

 عملياتالتطوير 

 املالية

تنفيذ القيد احملاسيب للمصروفات  .52

  2119واإليرادات 
ممل القيد احملاسيب من  اعتماد

 املرات  القانوني

  2121إعداد املوازنة املالية للعا   .53
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