






الحمــدهلل الــذي هدانــا لإلســام، وأنعم علينا بنعمه الجســام، 
والصــاة والســام علــى خير األنام 

أخي الحبيب:
نضــع بيــن يديــك أهــم ثمرات عام مضــى، قطفناها لنقدمها 
لــكل مــن ســاهم معنــا، بتوجيهه أو برأيــه أو بجهده أو بماله 

ليســعد برؤيتهــا فهــذا من توفيــق اهلل جل وعا.
كمــا نقدمهــا لمــن لــم يســاهم معنــا ليلحــق بركــب الدعــوة 
والتوفيــق  العــون  تعالــى  اهلل  ســائلين  تعالــى،  اهلل  إلــى 

والســداد.
وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آهل وحصبه أمجعني



مؤسسة

محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية

للداعمين ألنشطة المكتب خال عام 1439هـ
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6
التقرير السنوي لعام 1439هـ    |    المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار

شارك المكتب بالمشاركة منذ افتتاحه في الحمات الرسمية على مستوى الدولة وكذلك ببعض البرامج التالية:
برنامج لمدة خمسة أيام خاص بطاب المرحلة الثانوية وتخلل ذلك اآلتي:. 1

y .درس عن الغلو في الدين وخطره
y .إصدار عبارات توجيهية حول اإلرهاب مدّعمة بالصور
y .زيارة احد العلماء
y .قراءة واختيار فتاوى معاصرة للشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان
y .توزيع الفتاوى المختارة وتعليقها في المدارس والجوامع 

إلقاء درس عن )) اإلرهاب (( مظاهرة، وخطره، لطاب المرحلة الثانوية.. 2
مسابقة البحوث الطابية حول اإلرهاب.. 3
إصدار نشرة بعنوان: ) توجيهات تربوية لمعالجة األفكار اإلرهابية (.. 4
الفتات قماشية للتنديد بشناعة األعمال اإلرهابية ووضعها في األماكن العامة.. 5
 إقامة محاضرة بعنوان: ) أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم (.. 6
المشاركة في المسابقة الوقائية الكبرى بمناسبة الحملة الوطنية ضد اإلرهاب.. 7

نبذه من جهود المكتب في 
التحصين ونبذ اإلرهـــــــــاب
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إقامة برنامج بعنوان ) إبني ... فلذة كبدي ... إنتبه ( ويشمل المواضيع التالية:. 8
y .لزوم الجماعة وطاعة ولي األمر وطاعة الوالدين
y .خطورة القول على اهلل بغير علم
y .) ... تفسير قوله تعالى )الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
y .الوسطية والتحذير من الغلو والتطرف
y .االنحراف الفكري أسبابه ومخاطره

االستمرار في إقامة المحاضرات والندوات للعامة وللشباب.. 9
إقامة الدورات العلمية  الشرعية التحصينية للشباب سنوي.. 10
إقامة الزيارات الهادفة لبعض المشايخ من هيئة كبار العلماء.. 11

عرض سير بعض العلماء السابقين.. 12
توزيع الكتيبات والمطويات واألشرطة الهادفة.. 13
إقامة زيارات لبعض مدن المملكة لإلطاع على المنجزات والخدمات التي سعدت وتميزت بها بادنا.. 14
زيارة بعض أولياء األمور وكبار السن لاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.. 15
حضور دروس بعض العلماء المنظمة.. 16
إقامة البرامج الصيفية بالتعاون مع المدارس والجهات الخيرية.. 17
تفعيل مواقع التواصل االجتماعي في التوجيه واالرشاد حول الموضوع.. 18
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صـور من البرنامـج:
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صـور من البرنامـج:
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مشروع
زاد الدعوي الثالث

برامــج منوعــة تخــدم فئــات المجتمــع علــى جميــع مســتوياته مــن خــال التثقيــف والتوعيــة والتحصيــن، وغــرس القيم اإلســامية، 
ويشــمل المشــروع أربعــة برامــج هي:

فـكــرة المـشــروع:

3030
مستفيدًا

4
برنامجًا منفذًا

برعاية مؤسسة

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

قضاء بعض الوقت بما يقرب إلى اهلل.. 1
تحصين الشباب بالعلم الشرعي المؤصل.. 2
رفع الجانب العلمي والثقافي من خال الدروس والمسابقات.. 3
تكوين رفقة صالحة يعين بعضهم بعضًا على الخير.. 4
تحقيق مبدأ األخوة من خال التعارف والتعاون بين الطاب.. 5
إكتشاف المواهب ورعايتها.. 6

ثـمـــــار المـشــروع:

جميع شرائح المجتمع.

الفئة المستهدفة:

 برنامج الفقه في الدين.
 برنامج المسجد الرمضاني 3

 برنامج جئتكم فعلموني )للجاليات( .
 تطوير القاعة.
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صـور من المشروع:
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مشروع
ابن الفطرة التربوي التعليمي

مشــروع »ابــن الفطــرة« التربــوي التعليمــي فــي ســنته الثامنــة، وهــو مــن مشــاريع المكتــب النوعيــة، و يســتهدف المتميزيــن 
والمتفوقيــن خلقيــًا وســلوكيا ودراســيا مــن أبنــاء المجتمــع، ويهتــم بعــدة جوانــب مــن شــخصية الطالــب.

فـكــرة المـشــروع:

52
مستفيدًا

6
برنامجًا منفذًا

برعاية مؤسسة

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

حفظ القرآن والتنشئة على هديه.. 1
قضاء أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.. 2
المبادرة الذاتية في األعمال التطوعية.. 3
اإلقبال المتزايد على هذا المحضن والحرص على المشاركة فيه.. 4
تميز المشاركين في المدرسة والمجتمع.. 5

ثـمـــــار المـشــروع:

المتميزون من طاب المرحلة المتوسطة والثانوية.

الفئة المستهدفة:

 درس أسبوعي.
 لقاء إسبوعي.

 حفظ متون.
 مسابقات منوعة.

 حلقة قرآنية.
 برامج ترفيهية.
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صـور من المشروع:
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مشروع
المسجد الرمضاني الثالث

برامــج دعويــة وتربويــة ألبنــاء الحــي، خــال شــهر رمضــان تتركــز علــى المتابعــة المســتمرة للمشــارك، ويشــتمل المشــروع علــى 
ســتة برامــج هــي: 

فـكــرة المـشــروع:

 حلقة قرآنية.
 درس يومي.

 فرسان المسجد.
 مسابقات منوعة.

 لقاء إسبوعي.
 ملتقى التميز االجتماعي.

447
مستفيدًا

6
برنامجًا منفذًا

برعاية مؤسسة

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

المساهمة في حضور الصلوات الخمس في المسجد.. 1
حماية الناشئة من األفكار والسلوكيات المنحرفة.. 2
المساهمة في تشجيع الناشئة على حضور صاة التراويح والقيام.. 3
التطبيق العملي لبعض السنن.. 4
ربط أبناء الحي بكبار السن واالستفادة من خبراتهم.. 5

ثـمـــــار المـشــروع:

أبناء الحي )وشارك 8 مساجد(.

الفئة المستهدفة:
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صـور من المشروع:
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برنامج
رعــــــــــايــــــــــة

لقــاء أســبوعي ألبنــاء الحــي يتــم خالــه إقامــة حلقــة قرآنيــة ودروس علميــة وتربويــة ومســابقات ثقافيــة ورياضيــة وزيــارات لبعــض 
ــم مســتمر لســلوك كل فــرد فــي الصــاة وفــي التعامــل والنظافــة والمحافظــة علــى ممتلــكات  ــه تقوي طلبــة العلــم ويتخلل

الحــي وغيــر ذلــك ممــا يقــوم الســلوك ويســاعد فــي تطبيــق اآلداب النبويــة، »وبالتعــاون مــع مدرســة عمــار بــن ياســر«.

فـكــرة المـشــروع:

40
مستفيدًا

4
برنامجًا منفذًا

تواصل أسر الحي مع البرنامج وإفادتهم له واستفادتهم منه.. 1
حضور الدرس اليومي إلمام المسجد.. 2
زيادة اإلقبال على المشاركة في البرنامج.. 3
حفظ بعض األذكار.. 4
نشر الوعي بين أفراد الحي.. 5
زيادة فاعلية دور الطاب في المشاركة في أنشطة المدرسة.. 6

ثـمـــــار المـشــروع:

طاب الحي من المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة.

الفئة المستهدفة:

 زيارات ورحات. مسابقات ثقافية. دوري رياضي. درس تربوي.

برنامج رعاية
عيد

نشاط مفيد ... ووقت س
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صـور من البرنامـج:
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مشروع
جئتكم فعلموني

دروس علميــة شــرعية للجاليــات فــي العقيــدة والفقــه والتفســير تقــام أســبوعيا لجميــع الجاليــات والمســلم الجديــد يســتهدف 
جميــع الجاليــات المســلمة وغيــر المســلمة.

فـكــرة المـشــروع:

 الدروس األسبوعية.
 البرامج الرمضانية.
 الدورات الشرعية.

 المسابقات.
 المدرسة القرآنية.

 مشاركة فريق بناء التطوعي.

 برنامج خواطر إيمانية.
 دوري الكركيت.

 برنامج المعايدة.

13436
مستفيدًا

؟
برنامجًا منفذًا

برعاية مؤسسة

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

تصحيح األخطاء لبعض االعتقادات و العبادات.. 1
تعليم المسلم الجديد أمور دينه.. 2
نشر السنة و محاربة البدعة بين الجاليات الوافدة.. 3
تقديم بعض الدورات الشرعية و العلمية.. 4
تعليم و تفسير آيات من القرآن الكريم.. 5
زيارة دعوية للجاليات في مقر عملهم ممن ال يستطيع حضور الدرس.. 6

ثـمـــــار المـشــروع:

الجاليات الغير عربية )الهندية - البنغالية - الباكستانية(.

الفئة المستهدفة:
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الــدورات الشرعيــة:

الدروس األسبوعيـة:

درس أســبوعي كل خميــس، ويهــدف إلــى تصحيــح العقيــدة وونشــر الســنة، ويشــمل المواضيــع التاليــة »العقيــدة، والتفســير، 
واألحــكام، والفضائــل، الــرد علــى البــدع و الخرافــات«.

دورات شــرعية فــي »مســائل الطهــارة - صفــة الوضــوء - صفــة العمــرة - أحــكام الصيــام - الحكمــة مــن تحريــم التدخيــن 
وأضــراره«.
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البرامج الرمضانيــة:

المدرســة القرآنيــة:

عبارة عن درس يومي في تعليم القرآن الكريم، وتصحيح التاوة، وتفسير بعض اآليات.

برامج دعوية متنوعة )كلمات - مسابقات - توزيع كتب( تستهدف الجاليات في مشاريع إفطار الصائمين.
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الـمــســـابـــقــــــات:

أقــام قســم الجاليــات عــدة مســابقات منهــا: »حفــظ األذكار المأثــورة« و »حفــظ ســورتي الملــك والفجــر« وبعــض المســابقات فــي 
»الــدرس األســبوعي« للجاليــات و مســابقات فــي »مشــاريع اإلفطــار« خــال شــهر رمضــان المبــارك.

مشاركة فريق بناء التطوعي:

ــع للجنــة التنميــة االجتماعيــة باألفــاج فــي برنامــج »توزيــع كســوة الشــتاء«،  شــارك قســم الجاليــات فريــق بنــاء التطوعــي التاب
ــة باللغــة األرديــة وتوزيــع مصاحــف وكتــب مترجمــة. حيــث تــم إلقــاء محاضــرة دعوي
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دوري الكريكيت الثاني:

برنامج خـواطـر إيمانيـة:

عبــارة عــن مقاطــع مرئيــة دعويــة إيمانيــة، ناطقــة باللغــة األرديــة و مترجمــة إلــى العربيــة يتــم نشــرها فــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي.

ضمــن البرامــج الترفيهيــة المصاحبــة لمشــروع »جئتكــم فعلمونــي« أقيــم دوري الكريكيــت بيــن الجاليــات )الباكســتانية و 
الهنديــة و البنغاليــة(.
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برنامج المـعــايـــدة:

برنامج معايدة وترفيه، للجاليات الغير عربية )الهندية - البنغالية - الباكستانية(.
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مصاحف عربية

1655
مصاحف مترجمة

325
كتيبات عربية

860
كتيبات مترجمة

1677
مطويات عربية

902
مطويات مترجمة

1092
أشرطة عربية

325
أشرطة مترجمة

833
حقائب عربية

215
حقائب مترجمة

542
الهدايا

320
جوائز نقدية

1300

الدخول في اإلسالم

2
الدرس التعليمي

135
الدرس األسبوعي

33
ترجمة المحاضرات

11
الكلمات

47
الزيارات واللقاءات

339
جلسات فردية

688
مقاطع مرئية

8
معايدة وترفيه

2
المسابقات

2
الرسائل اإللكترونية

2666
وجبات غذائية

34

إحصائية برامج الجاليات:

الـــتـــوزيــــع الـــعــــــام:
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الـرسـائـل اإللكترونـيــة:








