
 

 المبادرات اإلستراتيجية

 و المؤشرات الرئيسية

 



  المبادرات االستراتيجية

 المحور االستراتيجي 
  

الفئات المستفيدة من   المبادرة االستراتيجية
  المبادرة

وتعليم كافة شرائح دعوة  -١
محافظة القطيف في المجتمع في 

ما ال يسع المسلم جهله في 
العقائد والعبادات والمعامالت 

  واألخالق .

محافظة ) إحياء دور المسجد في ١(
   القطيف  

 المجتمع  كافة شرائح 
  

 كافة شرائح المجتمع   ) الدعوة باستخدام التقنية ٢(
  

النخب من فئات   ) إشراك المجتمع في الدعوة  ٣(
  المجتمع 

القطاع الحكومي   الشراكات التوعوية ) ٤( 
  والخاص والثالث

توعية الجاليات دعوة و   -٢
  . جميع فئاتهم ولغاتهم

  

  ير واالث الدعوة باستخدام التقنية )٥(
  
  الدعوة من خالل الرياضة والترفيه  )٦( 

  
 الجاليات 

  
إعداد وتأهيل معلمين مؤثرين  -٣
.  
  

  معلمي التربية اإلسالمية   تطوير وتجديد مشروع مداد  )٧(
 بالمحافظة 

  
تأهيل الدعاة للقيام بالدعوة   -٤

  . إلى الله على علم وبصيرة
  

 الدعاة   صناعة وتأهيل الدعاة .)  ٨( 
  

التحسين المستمر للبناء  -٥
  . للجمعية المؤسسي 

 منسوبو المكتب   ة اإلجراءات الداخلية ت) أتم٩(
  

 
 

  



  البرامج المنفذة للمبادرات بناء على المحاور واألهداف االستراتيجية 
  

في  محافظة القطيف في ما ال يسع المسلم جهلهالمجتمع في وتعليم كافة شرائح المحور االستراتيجي األول : دعوة 
 . العقائد والعبادات والمعامالت واألخالق

إشراك  ) ٣( ) الدعوة باستخدام التقنية٢( محافظة القطيف  ) إحياء دور المسجد في  ١المبادرة االستراتيجية: (
  )الشراكات التوعوية ٤المجتمع في الدعوة  ( 

األهداف 
  االستراتيجية

  البرامج والمشاريع غاية المؤشر  داء مؤشر األ

تفعيل دور  .١
 المسجد في 

  .توعية المجتمع

عدد المساجد المغطاة 
  .بأنشطة دعوية

) من عدد %٣٠ما يعادل (
 المساجد سنويا

  .ضياءبرنامج 

نسبة التحسن في األنشطة 
 المنفذة في المسجد 

 ) سنويا%٢٥(
مسجد الحي / برنامج 

  .المسجد االفتراضي 

تعزيز القيم   .٢
 واألخالق 

أفراد الحميدة لدى 
المجتمع وتحصينهم 

  .من ما يضادها 

عدد البرامج الدعوية 
  .للمستفيدين

 سنويا ) برامجا ١٢(

برنامجاً  ١٢مشروع ضياء   ( 
 توعويا  في السنة )
هدايا  ٣( أحببناك فأهديناك 

 سنوية )

 سنوياشخص )  ٥٠٠٠٠( .عدد المستهدفين بالبرامج
 البرامج الشبابية والنسائية 

  المصلى المتنقل
تعاونين والمشاركين عدد الم

  الدعوية في تنفيذ 
 المعارض الدعوية  خص سنويا) ش١٠٠٠(

تقوية البناء  .٣
 العقدي العلمي و 

السليم ومدافعة 
 فكار الا

  .المنحرفة

عدد المستهدفين بهذه 
  .البرامج

من العدد  )%٢٠(ما يعادل 
  سنويا

  متون  برنامج 

نسبة التحسن في البرامج 
  .النوعية

  شخص سنويا %٢٠

سلسلة ما ال يسع المسلم 
  جهله 

التصاميم والبطاقات برنامج 
 الدعوية 

  

   



  البرامج المنفذة للمبادرات بناء على المحاور واألهداف االستراتيجية 
  

 . جميع فئاتهم ولغاتهمبتوعية الجاليات دعوة و :  الثاني المحور االستراتيجي 
  الدعوة من خالل الرياضة والترفيه )٦(واالثير   الدعوة باستخدام التقنية )٥(  المبادرة االستراتيجية:
  البرامج والمشاريع غاية المؤشر  مؤشر األداء   األهداف االستراتيجية

إيصال رسالة اإلسالم  .١
لغير المسلمين ودعوتهم 

  .لإلسالم  

إنشاء المنصة وتفعيلها 
  .والحوارات المباشرة  

زيادة  الحوارات  
 ) سنويا%٢٥(

شبه القارة الهندية  ( الدعوة برنامج 
  عبر االنترنت )

نسبة التحسن في 
األنشطة المنفذة في 

 المسجد 
 الدعوة عبر االثير برنامج  ) سنويا%٢٥(

تصحيح المفاهيم   .٢
الخاطئة حول اإلسالم 

وتفنيد الشبهات المثارة 
حوله والرد عليها 

بأسلوب حضاري وعلمي 
.  

عدد البرامج الدعوية 
  .للمستفيدين

 سنويا ) برامجا ١٢(

جولة  ٢٤الجوالت والقوافل الدعوية ( 
 قافلة ) سنويا  ١٢ـ 

مسابقات في  ٣المسابقات الدعوية ( 
 السنة ) 

المستهدفين عدد 
 .بالبرامج

شخص )  ٥٠٠٠٠(
 سنويا

 برنامج في بيتنا خادمة   
  المصلى المتنقل

تعاونين عدد الم
 والمشاركين في تنفيذ 

  الدعوية

خص ) ش١٠٠٠(
 سنويا

 ٤اليوم الفتوح ـ البرامج الرياضية ( 
 برامج رياضية سنوياً  )  

الوصول للجاليات   .٣
المسلمة في المحافظة 

  وتحصينهم .  ودعوتهم

عدد المستهدفين بهذه 
  .البرامج

 )%٢٠(ما يعادل 
  سنويامن العدد 

  متون  برنامج 

نسبة التحسن في 
  .البرامج النوعية

شخص  %٢٠
  سنويا

  سلسلة ما ال يسع المسلم جهله 
 إحسان ودعوة  

 

   



  البرامج المنفذة للمبادرات بناء على المحاور واألهداف االستراتيجية 
  

 إعداد وتأهيل معلمين مؤثرين .: الثالث المحور االستراتيجي 
  تنفيذ  مشروع مداد  )٧المبادرة االستراتيجية: 
  البرامج والمشاريع غاية المؤشر  مؤشر األداء   األهداف االستراتيجية

استقبال المعلمين  .١
  .الجدد وتهيئة البقية  

الحضور من عدد 
  .المعلمين 

) %٣٠ما يعادل (
عدد المساجد من 

 سنويا
  لقاء المعلمين الجددبرنامج 

نسبة التحسن في 
األنشطة المنفذة في 

 المسجد 
 اللقاء االجتماعي .برنامج  ) سنويا%٢٥(

تطوير المعلمين   .٢
  .وتأهيلهم  

عدد البرامج الدعوية 
  .للمستفيدين

 سنويا ) برامجا ١٢(
برامج تدريبية    ٦ الدورات التدريبية   (

 في السنة )
 ) ن سنويةهديتا( أحببناك فأهديناك 

عدد المستهدفين 
 .بالبرامج

 سنويا ) معلم ٣٠٠(
 الديوانيات  

  الرسائل التوعوية

  التقارير والشراكات 
تقارير إعالمية ـ  ٣

 شراكة مجتمعية 
 تجارب معلم  

تفعيل وتمكين   .٣
المعلمين للتأثير داخل 

  .مدارسهم 

عدد المستهدفين بهذه 
  .البرامج

  المعارض الدعوية برنامج   مدرسة سنويا ٥٠

نسبة التحسن في 
  .البرامج النوعية

شخص  %٢٠
  سنويا

 برنامج ..... 
 برنامج الملتقى الطالبي   

 

  

   



  البرامج المنفذة للمبادرات بناء على المحاور واألهداف االستراتيجية 
  

 تأهيل الدعاة للقيام بالدعوة إلى الله على علم وبصيرة  -:  لرابع المحور االستراتيجي ا
  المبادرة االستراتيجية:  

  ) صناعة وتأهيل الدعاة . ٨( 
  البرامج والمشاريع غاية المؤشر  مؤشر األداء   األهداف االستراتيجية

تأهيل الدعاة في  .١
الجوانب الشرعية 

  .والسلوكية وااليمانية 

المشاركين في عدد 
  .البرامج التأهيلية 

  .برنامج الدورات العلمية  )  لكل دورة  ٤٠( 

المشاركين في عدد 
 .البرامج التأهيلية 

شاب وفتاة )   ٣٠( 
 كل سنة 

  .ما ال يسع الداعية جهله  برنامج

تدريب الدعاة   .٢
على المهارات الدعوية 

بحسب المجال 
  .والتخصص  

نسبة التحسن  في نوعية 
  .البرامج التأهيلية 

 سنويا ) % ٢٠(
 برنامج تأهيل الدعاة من الجاليات 

( مرة واحدة  سنويا   حقيبة كن داعياً 
( 

عدد المستهدفين 
 .بالبرامج

 شخص سنويا) ١٠٠(

 البرامج العلمية  
برنامج ( كلنا دعاة ) الدورات 

دورات سنويا  ٤(  التدريبية المهارية
 (  

 خص سنويا) ش١٠٠(  عدد المشاركين 
برنامج طور نفسك ( دورات تدريبية 

 عن بعد ) 
صناعة قيادات  .٣

للعمل الدعوي في 
  .محافظة القطيف 

عدد المستهدفين بهذه 
  .البرامج

  أشخاص سنويا١٠
  مؤجل للعام القادم  

  برامج سنوية  ٣  .البرامج النوعيةعدد 
  

  

   



  البرامج المنفذة للمبادرات بناء على المحاور واألهداف االستراتيجية
  

في السنة األولى مع  % ٤٠بمقدار  للجمعية : التحسين المستمر للبناء المؤسسي الخامس المحور االستراتيجي 
 كل سنة تالية   %١٥ه استمرار 

  ة اإلجراءات الداخليةتالمبادرة االستراتيجية: أتم
  البرامج والمشاريع غاية المؤشر  مؤشر األداء   االستراتيجيةاألهداف 

تحسين العمليات   .١
  .اإلجرائية 

 األدلة اإلجرائية للعمل 
من  % ٥٠انجاز 

األدلة في العام 
 األول 

 مشروع ( على خطى ثابتة ) 

توظيف التقنية في   .٢
  .اإلجراءات والبرامج 

نسبة اإلجراءات 
  والبرامج االلكترونية 

من  %٤٠
 اإلجراءات والبرامج 

مشروع البوابة الداخلية ـ ومنصة األوامر 
 المالية 

 
تطوير وتنمية الموارد  .٣

  .البشرية 
نسبة كفاءة منسوبي 

  .الجمعية 
في السنة  %٦٠

  االولى
 برنامج ما ال يسع الوظف جهله تقنياً 

. تطوير وتنمية الموارد ٤
  المالية 

  معدل العائد المالي 
 ٢٠زيادة اإليرادات 

  سنويا 
  مشروع التسويق الميداني وااللكتروني 

.تحسين بيئة العمل ٥
  الداخلية 

نسبة رضا المنتسبين 
  للجمعية 

   %٧٠تحقق 
برنامج اللقاءات الدورية ـ وتحسين 

  المبنى 
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