الﻤﻤﻠﻜة الﻌﺮﺑﻴة السﻌﻮﺩﻳة
ﻭﺯاﺭﺓ الـــﺸـــﺆﻭﻥ اﻹﺳـــﻼمـــﻴـــة ﻭالــــﺪﻋــــﻮﺓ ﻭاﻹﺭﺷـــــاﺩ
الﻤﻜﺘﺐ الﺘﻌاﻭﻧﻲ لﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭاﻹﺭﺷاﺩ ﻭﺗﻮﻋﻴة الﺠالﻴاﺕ
ﻓﻲ ﺃﺣﻴاﺀ الﻤﻄاﺭ الﻘﺪﻳﻢ ﺑﺠﺪﺓ
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اس���م ال��م��ش��روع

�صناعة ال�شاب الداعية  1439هـ

اســـــــــــــم اإلدارة

الدعوة والإر�ش ــاد

مشرف المشــروع

ال�شيخ عبدالرحمن عبداملعطي احلربي

القســــــــــــــــــــم

تدريب الدعاة
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فكرة المشروع
حتويل ال�شباب من �صاحلني �إىل م�صلحني.
صمم هذا المشروع لإلسهام في حل مشكلة
ُ
ندرة الدعاة امل�ؤهلني واملدربني للدعوة �إىل اهلل تعاىل على علم وب�صرية.
المشكلة
أسباب حدوث هذه ُ
 نق�ص املهارات الدعوية الالزم توفرها يف الدعاة . تخوف البع�ض من مواجهة اجلمهور مما مينعهم من الدعوة �إىل اهلل . عدم معرفة ودراية بع�ض الدعاة مب�ستجدات التقنية احلديثة وكيفية ا�ستخدامها وت�سخريها يف الدعوة �إىل اهلل . قِلة الربامج املُقدمة يف ت�أهيل الدعاة تربو ًيا ومهار ًيا وتِقن ًيا .المترتبة على هذه المشكلة
اآلثار ُ
 قلة وندرة الدعاة امل�ؤهلني واملُدربني . تخبط بع�ض الدعاة غري امل�ؤهلني لغياب املنهجية . اال�ستمرار يف الدعوة التقليدية . �ضياع ُفر�ص دعوية ميكن اال�ستفادة منها .� -ضعف االحرتافية يف املجال الدعوي عند البع�ض .
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نبذه مختصرة عن المشروع
برنامج �أكادميي علمي مكثف يهدف لت�أهيل عدد  50داعية ت�أهي ً
ال دعويا ومهاريا بالإ�ضافة �إىل معامل عامة يف �أ�صول
الدع���وة �إىل اهلل م���ع التطبيق امليداين العملي  ,ينفذ من خالل خط���ة تعليمية ي�شارك يف تنفيذها طاقات متخ�ص�صة
من طلبة العلم و�أ�ساتذة اجلامعات والدعاة واملدربني .
األثر الذي سنصل إليه سو ًيا مع شركائنا بإذن اهلل
املُ�ساهمة يف ت�أهيل الدعاة �إىل اهلل وفق منهجية علمية �صحيحة .
الفئة المستهدفة
طالب املرحلة اجلامعية.
عالقة المكتب بهذا المشروع
م���ن �أه���م الأ�س����س والركائز الت���ي يعمل بها املكتب ه���ي امل�شاركة الفاعل���ة يف حت�سني البيئة الدعوي���ة يف حمافظة جدة
وذلك عرب الت�أهيل املهاري املُ�ستمر للدعاة وتطوير قدراتهم واالرتقاء بهم .
نقاط القوة في المشروع
 الربنامج ُيقام للمرة اخلام�سة على التوايل ب�إ�شراف مُبا�شر من املكتب . متر�س القائمني على امل�شروع ومعرفتهم بالو�سائل التي ُت�سهم يف النجاح تعدد التطبيقات العملية . اختيار نوعيات متميزة من ال�شباب املقبلني للدعوة . انتقاء �أف�ضل املدربني و�أ�ساتذة اجلامعات الأكادمييني الذين يقومون على تدريب ه�ؤالء ال�شباب . -انتقاء فريق عمل متميز للإ�شراف على تنفيذ امل�شروع .
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غاية المكتب وهدفه في هذا المشروع
 املُ�ساهم���ة يف ت�أهيل  50داعية م���ن ال�شباب املُهتمني بالدعوة وحماولة الرفعمن كفاءاتهم وقدراتهم املهارية والتقنية والدعوية .

األهداف الفرعية
الأهداف

م�ستفيدون

عدد

ن�شاطات

عدد

الهدف الفرعي االول
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج مهارياً

امل�شاركون يف الربنامج

 دورات تدريبية - 50تطبيقات ميدانية
 -لقاءات مع �أ�صحاب اخلربة

11
5
2

الهدف الفرعي الثاين
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج علمياً

امل�شاركون يف الربنامج

 درو�س متخ�ص�صة تلخي�ص كتب متخ�ص�صة50
 اختبارات دورية -بحوث تطبيقية

8
1
1
2

الهدف الفرعي الثالث
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج تقنياً

امل�شاركون يف الربنامج

 دورات البوربوينت (احلقائب التدريبية)50
 -لقاء عن مواقع التوا�صل االجتماعي

2
1
2
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مؤشرات اإلنجاز
الهدف

امل�ؤ�شر

م�صادر الت�أكد

 تنفيذ عدد  11دورة تدريبيةالهدف الفرعي االول
ً  -تنفيذ عدد  4تطبيقات ميدانية
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج مهاريا
 -تنفيذ عدد  2لقاء مع �أ�صحاب اخلربات

 التقارير الدورية -اال�ستبانات الدورية

 �إقامة  8درو�سالهدف الفرعي الثاين
ً  -االنتهاء من تلخي�ص كتاب �أ�صناف املدعوين
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج علميا
 -اجتياز �شامل يف �آخر الدورة

 االختبار النهائي -املادة امللخ�صة

الهدف الفرعي الثالث

ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج تقنياً

8

 حتقيق �أهداف لقاء مواقع التوا�صل االجتماعي� -إنتاج عرو�ض بوربوينت

 ت�سليم املواد املنتجة -تقرير جلنة التقييم
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الشروط والمتطلبات لتنفيذ المشروع
 -1وجود فريق عمل علمي م�ؤهل
 -2اعتماد اجلهة املنوطة بالتدريب والتعاقد معها
� -3صيانة وجتهيز القاعة التدريبية
 -4موافقة وتعاون اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع
 -5ت�أمني الدعم الالزم للأن�شطة

مدة المشروع

خالل الفرتة  1439 / 1 /17هـ �إىل  1439 / 4 /25هـ
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خطة العمل
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الأهداف الفرعية ون�شاطاتها

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

امل�سئول عن التنفيذ

الهدف الفرعي االول
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج مهارياً

1439 / 1 / 17هـ

1439 / 4 / 25هـ

ق�سم الدعوة

الن�شاط 1
الت�سجيل واملقابالت ال�شخ�صية

1439 / 1 / 17هـ

1439 / 1 / 29هـ

ق�سم الدعوة

الن�شاط 2
هيكلة وتثبيت الطاقم االداري

1439 / 2 / 1هـ

1439 / 2 / 3هـ

م�شرف الربنامج

الن�شاط 4
ت�أمني املقررات واملطبوعات

1439 / 1 / 25هـ

1439 / 1 / 26هـ

ق�سم الدعوة

الن�شاط 6
�إقامة الدورات التدريبية واللقاءات

1439 / 1 / 25هـ

1439 / 4 / 25هـ

ق�سم الدعوة

الهدف الفرع الثاين
ت�أهيل امل�شاركني يف الربنامج علمياً

1439 / 1 / 17هـ

1439 / 4 / 25هـ

التن�سيق واملتابعة
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الأهداف الفرعية ون�شاطاتها

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

امل�سئول عن التنفيذ

الن�شاط 1
تنفيذ الدرو�س املتخ�ص�صة

1439 / 2 / 15هـ

1439 / 4 / 25هـ

التن�سيق واملتابعة

الن�شاط 2
تلخي�ص الكتب املتخ�ص�صة

1439 / 2 / 20هـ

1439 / 2 / 30هـ

التن�سيق واملتابعة

الن�شاط 3
االختبارات الدورية والبحوث التطبيقية

1439 / 4 / 15هـ

1439 / 4 / 20هـ

ق�سم الدعوة

الهدف الفرعي الثالث
ت�أهيل امل�شاركني تقنياً

1439 / 1 / 17هـ

1439 / 4 / 25هـ

الإعالمية

1439 / 3 / 25

1439 / 4 / 5هـ

االعالمية

1439 / 4 / 6هـ

1439 / 4 / 8هـ

االعالمية

الن�شاط 1

لقاء �أهمية الدعوة يف مواقع التوا�صل االجتماعي

الن�شاط 2
دورة البوربوينت (العرو�ض التقدميية)
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االفتراضات واالحتماالت

12

االفرتا�ض واالحتمال

كيفية جتنب م�شاكله

�أثر االفرتا�ض على امل�شروع

عدم وجود الداعم

البحث عن جهات اخرى داعمة

العمل مبيزانية اقل

�إعتذار الطالب

الت�سجيل من االحتياط

ال�شي

�إعتذار بع�ض امل�شايخ و املدربني

التن�سيق املبكر وو�ضع اكرث من بديل على قائمة
االحتياط

تقلي�ص عدد املحا�ضرات
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الموازنة التفصيلية للمشروع
الهدف الفرعي

كيفية �صرف املوازنة املقرتحة
الربنامج االفتتاحي:
ايجار ا�سرتاحة يوم كامل =  2500ريال
�ضيافة +ع�شاء = 1500ريال
ايجار البا�ص =  600ريال
نرثيات= 200ريال
�ضيافة الربنامج ملدة �شهرين (�شاي +ماء �+ضيافة)
 300ريال * 36لقاء =  10800ريال

ت�أهيل امل�شاركني مهارياً

�شراء الكتب :
�أ�صناف املدعوين  50 :ن�سخة * 30ريال =  1500ريال
الرتبية اجلادة �ضرورة  50 :ن�سخة *  25ريال=  1250ريال
مكاف�آت العاملني :
مكاف�أة امل�شرف  3500 :ريال *� 3أ�شهر =  10500ريال
مكاف�أة ال�سكرتري  1500 :ريال * � 3أ�شهر =  4500ريال
موظف اخلدمات امل�ساندة � 3 *800 :أ�شهر=  2400ريال
دورة فن اخلطابة =  1000ريال
دورة التخطيط اال�سرتاتيجي =  1200ريال

املوازنة
املقرتحة
 4800ريال

 10800ريال
 2750ريال

 17400ريال

 2200ريال
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الهدف الفرعي

ت�أهيل الربنامج علميا ً

ت�أهيل امل�شاركني تقنياً

كيفية �صرف املوازنة املقرتحة
اجلوالت الدعوية يف القرى عدد  3جوالت:
ايجار البا�ص  +الإعا�شة +ال�سكن =  3000ريال
اجلوالت الدعوية للجاليات عدد جولتني:
ايجار البا�ص  +االعا�شة +هدايا للجاليات =  1000ريال
تكلفة االعالنات والطباعة = 3600ريال
التطبيقات امليدانية  4 :تطبيقات يف  2400ريال =  9600ريال
احلفل اخلتامي =  18000ريال
ايجار القاعة  +اجلوائز  +ع�شاء احلفل
برنامج ختامي يف الطائف عدد  50طالب =  10000ريال
�شامل ال�سكن  +االعا�شة  +ايجار البا�ص

 4000ريال
 3600ريال
 9600ريال
 18000ريال
 10000ريال

دورة البوبونيت ملدة � 3أيام =  1200ريال

 1200ريال

دورة املونتاج ملدة � 3أيام =  2400ريال

 2400ريال

املجموع
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املوازنة
املقرتحة

 86750ريال
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آلية المتابعة
الهدف

�ألية املتابعة

�ألية التقومي

ت�أهيل امل�شاركني مهارياً

اخلطة الأ�سبوعية
التقارير الأ�سبوعية
التوثيق املرئي
التح�ضري الأ�سبوعي

ا�ستبيان تقييم
تقرير م�شرف الربنامج

ت�أهيل امل�شاركني علمياً

اخلطة الأ�سبوعية
التقارير الأ�سبوعية
التوثيق املرئي
التح�ضري الأ�سبوعي

ا�ستبيان تقييم
تقرير م�شرف الربنامج

ت�أهيل امل�شاركني تقنياً

اخلطة الأ�سبوعية
التقارير الأ�سبوعية
التوثيق املرئي
التح�ضري الأ�سبوعي

ا�ستبيان تقييم
تقرير م�شرف الربنامج
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b a l a g h j e d
www.balagh.info
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