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البـرامـــج النسائـيـــة
الـعـــدد

2







المســــابـقـــــــــــــات
الـعـــدد

15







لقـــــاءات دعـــويـــــة
الـعـــدد

186







جلســــــات دعـــويـــــة
الـعـــدد

452







دورات تأهيلية وتطويرية
الـعـــدد

7







الدروس والحاضرات والكلمات
الـعـــدد

227

من برامج المكتب

المكتــب التعـاونــــي للـدعـــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــات فــــي الهـــــدار2



345مصاحف عربية
103مصاحف مترجمة

266كتيبات عربية
375كتيبات مترجمة

57أشرطة عربية
50أشرطة مترجمة

55حقائب دعوية
17وجبات غذائية
115الهـــــــــــــــدايا
58الجــــــــــــــوائز

9082الرسائل اإللكترونية







برامج رعاية طالب علم
الـعـــدد

2







لقاء مع المشائخ وطلبة العلم
الـعـــدد

5







رحــــــــالت ترفيهية
الـعـــدد

5







إحصائية التوزيع خالل عام 1436هـ

التــــوزيــــــع







رحالت عمرة
الـعـــدد

2

3 المكتــب التعـاونــــي للـدعـــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــات فــــي الهـــــدار



مـركـز دعــوي - تـربــوي - ترفيــهي - استثـمـــاري

والــدورات  والتعليميــة  الدعويــة  المناشــط  بعــض  إلقامــة  دائــم  ترفيهــي  تربــوي  دعــوي  مقــر 
التطويريــة والتربويــة والمهنيــة التــي يحتاجهــا الشــباب والجاليــات مــع توفيــر بعــض المالحــق 

مســتمرة. بصفــة  بالمركــز  ارتباطهــم  لمواصلــة  للشــباب  والجاذبــة  المرغبــة  الترفيهيــة 

أبناؤنا أمانة في أعناقنا:
نربيهم - نحتضنهم - نحصنهم - نوفر لهم - نقف بجانبهم - نرعاهم

المساهمة في إعداد جيل صالح واٍع نافع مثقف منهجه الوسط ال إفراط والتفريط.

الموظفــون - المعلمــون - طــالب المــدارس لجميــع المراحــل )ابتدائي - متوســط - ثانــوي - جامعي( 
طــالب الروضــة والتمهيــدي - الجاليــات العربية والغيــر العربية.

)1250000( مليون ومائتان وخمسون ألف ريالالتكلفة اإلنشائية

)225000( مائتان وخمسة وعشرون ألف ريالتكلفـــة التجـهــيــز

)1475000( مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريالالتكلفة الكـلـيــة







التعريف بالمشروع







الــرســـالــــــــــــة







الـــــــرؤيــــــــــــــة







المستفيـــدون

شارك فـي حفظ جيل المستقبل ..... وقدم لنفسـك لمـا تستقبـل
المية

م: اللجنة اإلع
صمي

ت


