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العلمية  الدروس  حضور  عن  الجدد  المسلمين  عزوف  مالحظة  بعد 

تطبيق  في  وتفقههم  ا�سالمي  دينهم  بتعاليم  تعرفهم  التي 

شرائع ا�سالم تم سؤال العديد من الجاليات وسؤالهم عن أسباب 

ذلك والتي اتضحت لنا في ا�تي 
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أسباب  هذه الُمشكلة
  عدم وجود وسيلة نقل .

  عدم وجود تغذية مناسبة أثناء حضور الدروس .
  المكان غير ُمهيأ بصفة جيدة إلقامة الدروس .

  البقاء في مساكن يوجد بها غير مسلمين ُيثنونهم عن الحضور .
  عدم وجود حوافز قوية وتشجيعية تجذبهم للحضور واالنتظام في دروس المكتب             

األسبوعية .

ا�ثار الُمترتبة على هذه المشكلة :
  البقاء على جهل وعدم معرفة األحكام الشرعية الالزمة .

  عدم الثبات على اإلسالم والعودة لملة الكفر بعد ذلك .
  صعوبة العودة لإلسالم بعد االرتداد .

  عدم دعوة المسلم الجديد بني جلدته لإلسالم لضعف أثر اإلسالم عليه .
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وبعد اجتماع فريق العمل بالمكتب تقرر إطالق المشروع التعليمي

زدنـي
  الهدف ا¦سمى : 

  معرفة المسلم الجديد جميع األوامر الشرعية والنواهي الُمتطلبة منه .

  غاية المكتب وهدفه في هذا المشروع :
  ثبات ٧٠٠ مسلم جديد على اإلسالم ومعرفتهم أمور دينهم .

  ا¦هداف الفرعية :
  تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم .

  تصحيح العقيدة وبعض المعتقدات الباطلة لدى المسلمين من الجاليات .
  تأدية المسلمين الجدد لبعض الشعائر الدينية الالزمة .
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  فكرة ُمبسطة عن المشروع :
دروس ودورات علمية ُمكثفة وبرامج متنوعة ُتقام للمسلمين الجدد على 

مدار السنة في العقيدة والفقه لتبصيرهم بأمور دينهم وداللتهم على كيفية 
ممارسة عباداتهم بالطريقة الصحيحة .

  أدوات واحتياجات تنفيذ المشروع :

  تجهيز قاعات المكتب الخاصة بالدروس باألجهزة الصوتية واإللكترونية الالزمة .

  توفير وسيلة نقل للمسلمين الجدد من مقر سكنهم إلى مقر المكتب .

  تقديم الجوائز القيمة والتشجيعية على الحضور واالستمرار في البرنامج .

  الجاليات الُمستهدفة في المشروع :
  الجاليات ( الفلبينية – الهندية – األثيوبية – األردية - السيرالنكية )
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  ُمخرجات ونواتج المشروع :

 

   نقاط القوة في المشروع :
   وجود المنهج العلمي للمسلمين الجدد الخاص بالمكتب .

   تمرس الدعاة على تقديم هذه البرامج والدروس العلمية  .
   استخدام التقنية في إعالن وتوثيق ونشر جميع الدروس والمحاضرات والبرامج المنوعة . 

تنفيذ

تنفيذ

تنفيذ

تنفيذ

تنفيذ

تنفيذ

تنفيذ

تنفيذ

 1269
درس علمي

 423
خطبة جمعة

 240
محاضرة

192
 يوم علمي .

 15
رحلة عمرة

 1
دورة علمية للصف 

الثاني من دعاة  الجاليات

 1
 دورة تعليمية مسائية 

للجالية الفلبينية .  

  15 
 زيارة للمدينة 

المنورة
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خطة العمل في المشروع :

المسئول عن تاريخ االنتهاءتاريخ البدءالنشاط
التنفيذ

الموازنة 
المقترحة

الدعم 30-1-1438 هـ 8-1-1438هـتجهيز قاعة المكتب
14500والمساندة

شراء وسيلة نقل مناسبة
الدعم 26-1-1438 هـ15-1-1438هـ ( باص كوستر 30 راكب )

180000والُمساندة

توفير جوائز وهدايا
الدعم 26-1-1438 هـ22-1-1438هـ ( حقيبة المسلم الجديد )

140000والُمساندة

الدعم 29-12-1438 هـ1-2-1438 هـتوفير وجبات وتغذية 
150000والمساندة

البرنامج العلمي والتربوي 
-الجاليات29-12-1438 هـ1-2-1438هـللجاليات - -

30000قسم الجاليات18-11-1438 هـ3-1-1438 هـتنفيذ 15 رحلة عمرة

تنفيذ 15 زيارة للمدينة 
97500قسم الجاليات18-11-1438 هـ3-1-1438 هـالمنورة
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الموازنة التفصيلية 

الموازنة الهدف الفرعي
كيفية صرف الموازنة المقترحةالمقترحة

14500تجهيز قاعة المكتب

 1   توفير اجهزة صوتيات
 2   ( مكسر – سماعات – مايكات ) = 7000 ريال

 3   تأمين وتركيب بروجوكتر =2500 ريال
 4   جهاز حاسب الي = 2000 ريال

 5   صيانة مكيفات القاعة = 3000 ريال

شراء وسيلة نقل مناسبة
قيمة باص كوستر 30 راكب 2017 180000( باص كوستر 30 راكب )

توفير جوائز وهدايا 
توفير 700 حقيبة المسلم الجديد 140000( حقيبة المسلم الجديد )

تكلفة الحقيبة 200 ريال

150000توفير وجبات وتغذية 
توفير 15004 وجبة خالل 11 شهر قيمة الوجبة 10 

ريال بحيث يتم توفير 341 وجبة للمنتظمين في 
الدارسة كل أسبوع 

30000رحالت عمرة
تنفيذ 15 رحلة عمرة 

تكلفة الرحلة الواحدة 2000 ريال شاملة أجرة الباص 
والتغذية 

97500زيارة المدينة
تنفيذ 15 زيارة للمدينة المنورة 

تكلفة الزيارة الواحدة 6500 ريال شاملة السكن 
والتغذية وأجرة المواصالت

البرنامج العلمي والتربوي 
ال يوجدال يوجدللجاليات

612,000  ست مئة واثنا عشر ألف ريالميزانية كامل المشروع
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sa      9410000010174521000104 
 sa  0615000999300001170002  

 sa 5915000999300001170018 الوقـف

 sa  7420000001010528689940  

 sa  6880000538608010033331  

الرقــم المـوحد
ا�دارة

الــــتــــســــويــــق
العامة العالقات 
الـــــفـــــاكـــــس


