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جمعيــة أهليــة متخصصــة بالتعريــف باإلســالم ملســتخدمي اإلنرتنــت عــرب الحوار 

الحضــاري مــع غري املســلمني.

أن نكون جمعية أهلية منوذجية للتعريف باإلسالم عرب اإلنرتنت.

رسالتــنا ... رؤيتــنا

 رؤيتنا :

 رسالتنا :
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أهدافنا

الدعوة املتخصصة للفئات االجتامعية.. 1

املحافظة عىل الفطرة بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحاميتها.. 2

نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا.. 3

استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعي. 4

6



7

ملخص الخطة التنفيذية
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ملخص الخطة التنفيذية

امليزانية التقديريةاملهام التنفيذيةاألهداف التشغيلية األهداف االسرتاتيجية املستهدفةاإلدارة / القسم / الوحدة

414821,073,000الحوار االلكرتوين

19992,000التطوع

36562,500,000أكادميية املسلم الجديد

1391,215,000التسويق

111120,600املوارد البرشية

1315993,600الشؤون االدارية واملالية

113801,220تقنية املعلومات

47381.341.000أكادميية رسل السالم

1121,859.599الكول سنرت

4411909,996,019اإلجاميل العام
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خطة أكاديمية رسل السالم
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الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا

تأهيل املتدربني يف اكرث من لغة وتحفيزهم 

تأهيل املعرفني باإلسالم بلغات عاملية حيةالهدف التشغييل

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

مرشف قسم الشؤون 1000تخريج 20 %تخريج معريف باإلسالم باللغة االنجليزية1
متحدثو اللغة 5األكادميية

20000488700488700اإلنجليزية

مرشف قسم الشؤون 100تخريج 50 %تخريج معريف باإلسالم باللغة األسبانية2
متحدثو اللغة 2األكادميية

2000488700488700اإلسبانية

مرشف قسم الشؤون 300تخريج 33 %تخريج معريف باإلسالم باللغة الفلبينية3
متحدثو اللغة 3األكادميية

6000488700488700الفلبينية

مرشف قسم الشؤون 600تخريج 33 %تخريج معريف باإلسالم باللغة العربية4
متحدثو اللغة 3األكادميية

12000488700488700العربية

زيادة عدد املتابعني عىل حساب األكادميية 5
يف تويرت إىل 10000 متابع خالل عام

عدد املتابعني عىل حساب األكادميية يف التويرت 
مسؤول حسابات 10000يساوي %25

2000002500015000متابع12الشبكات اإلجتامعية

زيادة عدد املتابعني عىل حساب األكادميية 6
يف فيسبوك إىل 80000 متابع خالل عام

عدد املتابعني عىل حساب األكادميية يف 
مسؤول حسابات 80000الفيسبوك يساوي %25

16000003000020000متابع12الشبكات اإلجتامعية

أكاديمية رسل السالم
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الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعي

التسويق االكرتوين

زيادة عدد امللحقني واملتابعني لألكادمييةالهدف التشغييل

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

زيادة عدد املتابعني عىل حساب األكادميية 7
يف إنستقرام إىل 10000 متابع خالل عام

عدد املتابعني عىل حساب األكادميية يف 
مسؤول حسابات 10000إنستقرام يساوي %25

2000002500015000متابع12الشبكات اإلجتامعية

زيادة أعداد املشرتكني عىل قناة األكادميية 8
عىل يوتيوب إىل 5000 مشرتك خالل عام

عدد املشرتكني  يف قناة األكادميية يف يوتيوب 
مسؤول حسابات 5000يساوي %25

1000002000015000مشرتك12الشبكات اإلجتامعية

زيادة عدد املتابعني يف لينكدإن إىل 1000 9
متابع

عدد املتابعني يف حساب األكادميية لينكد ان 
مسؤول حسابات 1000يساوي 25 %

200010000080000متابع12الشبكات اإلجتامعية

زيادة عدد املشرتكني يف قناة االكادميية 10
مسؤول حسابات 2000عدد املتابعني يف حساب االكادميية يساوي 25 %عىل التلجرام إىل 2000 مشرتك

200010000080000مشرتك12الشبكات اإلجتامعية

11
تكوين عالقات مع مؤثرين اجتامعياً عىل مواقع 

التواصل الستقطاب املتدربني واملهتمني 
بالدعوة

عدد املؤثرين الذي تم استقطابهم + نسبة 
املسجلني الذين التحقوا باالكادميية من خالل 

التسويق
مسؤول حسابات 26

100400000300000مؤثر26الشبكات اإلجتامعية

12
تأسيس دورة لتأهيل متخصصني يف العناية 

باملسلمني الجدد وإطالقه رسمياً بنهاية الربع 
الثالث

100200000120000شخص2مرشف قسم التطوير2تنفيذ دورتني خالل الربع الرابع

13
تفعيل التكامل بني األكادميية والحوار 

اإللكرتوين لدعم لغات الربنامج باملعرفني 
باإلسالم

عدد املتخرجني الذين تم تسكينهم يف برنامج 
1400لغة4مرشف قسم التطوير30الحوار اإللكرتوين

تفعيل التكامل بني األكادميية واملسلم الجديد 14
لتأهيل املسلمني الجدد للتعريف باإلسالم

عدد املسلمني الجدد املتخرجني من أكادميية 
املسلم الجديد والذين تم تدريبهم للتعريف 

باإلسالم
مرشف قسم الشؤون 100

200000مسلم جديد2األكادميية
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الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

تطوير الكوادر وتأهيلهم 

متكني وتطوير الكوادر املتخصصةالهدف التشغييل

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

15
تفعيل التكامل بني األكادميية واملسلم الجديد 

لدعم املسلم الجديد باملتخصصني بالعناية 
باملسلمني الجدد

عدد املتخرجني الذين تم تسكينهم يف برنامج 
20000شخص2مرشف قسم التطوير10أكادميية املسلم الجديد

16
تفعيل التكامل بني األكادميية ومتطوعون 

لإلسالم من خالل تشغيل املتطوعني يف 
األكادميية

عدد املتطوعني الذين تم تشغيلهم يف أكادميية 
مرشف قسم الخدمات 210رسل السالم

120000متطوع12املساندة

17
بناء قاعدة بيانات املتخرجني من الدورات 

التأهيلية لألكادميية ومشاركتها مع الجهات 
الراغبة بتفعيلهم يف التعريف باإلسالم

قاعدة بيانات إلكرتونية ذات نفاذ محدد ميكن 
مرشف قسم الخدمات 10للجهات الدعوية توظيف الخريجني من خاللها

20010000060000جهات دعوية6املساندة

فتح قنوات تفاعلية عىل التلجرام ملناقشة 18
املحتوى التدريبي و عرض التجارب الدعوية

نسبة املشاركة والتفاعل للمناقشات حول املحتوى 
مرشف الشؤون 16التدريبي من عدد املتدربني

1600مجموعة16األكادميية

إقامة حفل افرتايض لتسليم الشهادات 19
110000080000حفل1مرشف التطوير1-واملكآفات بحضور دعاة عامليني للتكريم

إقامة لقاء تعريفي افرتايض للمتدربني بداية 20
مرشف الشؤون 5عدد اللقاءات التعريفيةكل دفعة

500لقاء5األكادميية
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الهدف االسرتاتيجي

الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

اسم املبادرة / الربنامج 

استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعي

استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعي

الدعوة االكرتونية

برنامج دورات تأهيل املعرفني باإلسالم عىل الشبكات اإلجتامعيه

الهدف التشغييل

الهدف التشغييل

تقديم الدعم الفني للجهات املختصة يف التعريف باإلسالم عرب اإلنرتنت

إبتكار الحلول التطويرية التقنية

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

تدريب الدعاة العاملني يف الجهات الدعوية 1
لتفعيلهم للتعريف باإلسالم عرب اإلنرتنت

عدد مذكرات التفاهم املوقعه مع الجهات الدعوية 
24لتدريب العاملني فيها

مرشف قسم التطوير
+

مرشف قسم الشؤون 
األكادميية

48000دعاة3

2
تأسيس دورة تأهيل املتخصصني بالتسويق 

اإللكرتوين الستقطاب غري املسلمني 
لتعريفهم باإلسالم

4مرشف قسم التطوير4عدد الدورات املنفذة

مسؤولو 
التسويق 

يف الجهات 
الدعوية

1008000050000

إستحداث تأهيل املعرفني عرب الشبكات 1
200عدد املتدربني من خالل الشبكات اإلجتامعيةاإلجتامعية

مرشف قسم التطوير
+ 

مرشف قسم الشؤون 
األكادميية

400000متدرب2
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الهدف االسرتاتيجي

الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

اسم املبادرة / الربنامج 

استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعي

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

مرشوع اإلنتقال من منصة Moodle التعليمية إىل منصة Learn Dash التعليمية بنهاية الربع الرابع

توقيع رشاكة إسرتاتيجية مع رشكة إثراء املعرفة الوقفية يف مجال التدريب والتأهيل للتعريف باإلسالم

الهدف التشغييل

الهدف التشغييل

ابتكار الحلول التطويرية التقنية

متكني العمل التطوعي والرشاكة املجتمعية

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

تطوير منصة التأهيل الحالية إىل منصة 1
مرشف قسم الخدمات %80إطالق املنصة الجديدة عىل word pressمتطورة ويسهل التعامل معها

18000050000األكادميية1املساندة

توقيع رشاكات إسرتاتيجية مع جهات محلية 1
يف مجال التدريب والتأهيل للتعريف باإلسالم

عدد مذكرات التفاهم املوقعة مع جهات محلية 
200جهات محلية1مرشف قسم التطوير%80يف مجال التدريب والتأهيل للتعريف باإلسالم
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الهدف االسرتاتيجي

الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

اسم املبادرة / الربنامج 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

توقيع رشاكة إسرتاتيجية مع جمعية الحسنى التابعة لجامعة األمرية نورة إلستقطاب وتدريب طالبات املنح الجامعة 

مع بداية الربع الثاين لعام 2022م.

التواصل مع 5 جمعيات دعوية لتقديم خدمات تأهيل املعرفني باإلسالم ملنسوبيها ومتطوعيها

الهدف التشغييل

الهدف التشغييل

متكني العمل التطوعي والرشاكة املجتمعية

متكني العمل التطوعي والرشاكة املجتمعية

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

توقيع رشاكات إسرتاتيجية مع جهات محلية 1
يف مجال التدريب والتأهيل للتعريف باإلسالم

عدد مذكرات التفاهم املوقعه مع جهات محلية 
200جهات محلية1مرشف قسم التطوير2يف مجال التدريب والتأهيل للتعريف باإلسالم

تكوين عالقات مع مؤسسات أو مدارس دعوية 1
لتقديم خدمات تأهيل املعرفني باإلسالم

عدد الرشاكات املوقعه مع مؤسسات أو مدارس 
مؤسسات 5مرشف قسم التطوير5دعوية لتقديم خدمات تأهيل املعرفني باإلسالم

10000ومدارس دعوية
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الهدف االسرتاتيجي

الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

اسم املبادرة / الربنامج 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إنشاء السياسات واإلجراءات واألنظمه الداخلية لتنظيم وإدارة وتشغيل األكادميية بحسب أفضل املامرسات العاملية

إقامة دورات ومحارضت تثقيفية فيام يخص الجودة والتميز املؤسيس

الهدف التشغييل

الهدف التشغييل

تحقيق معايري الحوكمة والتميز املؤسيس

تحقيق معايري الحوكمة والتميز املؤسيس

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

حوكمة النظم الداخلية مبا يحقق الشفافية 1
والتميز املؤسيس

عدد املعايري الحوكمة والتميز املؤسيس املطبقة 
مرشف قسم الخدمات %50باألكادميية

100األكادميية1املساندة

نرش ثقافة الجودة والتميز بني كوادر 1
األكادميية

عدد الدورات واملحارضات املنفذة لفريق العمل 
مرشف قسم الخدمات %100باألكادميية

16000040000األكادميية6املساندة
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الهدف االسرتاتيجي

اسم املبادرة / الربنامج 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

البدء مبحاكاة منوذج ومعايري الجائزة األوربية للتميز EFQM متهيدا للمشاركة للحصول عليها للعام التايل

تحقيق معايري الحوكمة والتميز املؤسيسالهدف التشغييل

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

املوامئة مع منوذج ومعايري الجائزة األوربية 1
EFQM للتميز

عدد املعايري التي تم موامئتها مع الجائزة اأوربية 
EFQM مرشف قسم الخدمات %50للتميز

100األكادميية6املساندة

52198004089800
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خطة تقنية المعلومات
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الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعي

إدارة تقنية املعلومات

تقييم األصول واألنظمة االلكرتونية التقنية الهدف التشغييل

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامم

املستهدف 

للعام 

2022م

مسئول التنفيذاسم املبادرة / الربنامج
عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىلالعددالتصنيف

تحليل ومراجعة انظمة الوضع التقني 1
للجمعية واعادة تطويرها 

خفض الكلفة التشغيلية لألنظمة التقنية 
تطوير البوابة الداخلية املوحدة ألنظمة %100وربطها ببعضها

10011250018130داخيل1عدنان الثقفيجمعية ركن الحوار

تحليل ومراجعة انظمة الوضع التقني 2
للجمعية واعادة تطويرها 

خفض الكلفة التشغيلية لألنظمة التقنية 
490000270480+10000خارجي1عدنان الثقفيتطوير أكادميية ركن الحوار%35وربطها ببعضها

تحليل ومراجعة انظمة الوضع التقني 3
للجمعية واعادة تطويرها 

خفض الكلفة التشغيلية لألنظمة التقنية 
خارجي 1عدنان الثقفيتطوير متجر وبوابة العطاء%35وربطها ببعضها

198720108290+10000وداخيل

خطة تقنية المعلومات
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خطة الموارد البشرية
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الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة املوارد البرشية 

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق مناذج وإجراءات العمل مبا يحقق اهداف الجمعية 

إعداد مناذج  وإجراءات العمل

برنامج حوكمة االعامل 

مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 13املوارد البرشية1إدارة املوارد البرشية1%100 اعتامد إجراءات املوارد البرشية من اإلدارة العليا

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 130املوظفون1إدارة املوارد البرشية1%70استخدام املوظفني لنامذج إجراءات املوارد البرشية الجديدة

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 1رشكة سامرت3إدارة املوارد البرشية1%100رفع كافة اإلجراءات والنامذج عىل املنصة اإللكرتونية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا الكلمنسوبو الجمعية1إدارة املوارد البرشية1%70رشح كافة اإلجراءات لجميع منسويب الجمعية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 8مدراء االدرات1إدارة املوارد البرشية2%70وجود موظف بديل محتمل لكل مسمى وظيفي يف الجمعية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 8مدراء االدراتمستمرةإدارة املوارد البرشية2%60إكامل الشواغر الوظيفية حسب الهيكل التنظيمي

توقيع جميع منسويب الجمعية عىل الوصف الوظيفي 
 يحدد الحقا  يحدد الحقا الكلمنسوبو الجمعية1إدارة املوارد البرشية2%70املعتمد

خطة الموارد البشرية
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مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 1 املوارد البرشية1إدارة املوارد البرشية2%100تسكني املوظفني عىل السلم الوظيفي املعتمد

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 22املوظفون1إدارة املوارد البرشية2%80تسكني املوظفني عىل السلم الوظيفي املعتمد

استالم منوذج تخطيط اإلجازة السنوية من جميع مدراء اإلدارات 
 يحدد الحقا  يحدد الحقا 8مدراء االدارات1إدارة املوارد البرشية2%70بالجمعية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا الكلمنسوبو الجمعية1إدارة املوارد البرشية2%70جمع بيانات جميع منسويب الجمعية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 22املوظفون1إدارة املوارد البرشية2%100أرشفة ملفات املوظفني وعقودهم

130216.000144.000املوظفون4إدارة املوارد البرشية2%100تصحيح الوضع النظامي للموظفني

استالم كشف بيان بحضور موظفي اإلدارة للدورات التدريبية 
 1,000.00  6,000.00 1املوارد البرشية2إدارة املوارد البرشية3%100املعتمدة لهم يف خطة التدريب

رفع مقرتحات للرئيس التنفيذي لتطوير العقد املربم مع 
 يحدد الحقا  يحدد الحقا 1الرئيس التنفيذي1إدارة املوارد البرشية4%100مشغيل الخدمات

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 2مشغلو الخدمات1إدارة املوارد البرشية4%50استالم موافقة مشغيل الخدمات عىل املقرتحات

استالم بيان من مشغيل الخدمات يفيد بكيفية السداد ووقته 
 يحدد الحقا  يحدد الحقا 2مشغلو الخدمات2إدارة املوارد البرشية4%50وآلية العهد

الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة املوارد البرشية 

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق مناذج وإجراءات العمل مبا يحقق اهداف الجمعية 

إعداد مناذج  وإجراءات العمل

برنامج حوكمة االعامل 
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مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

40.00020.000الكلمنسوبو الجمعية2إدارة املوارد البرشية6%60استالم كشف بيان بأسامء الحضور للدورات التطويرية املقررة

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 130املوظفون1إدارة املوارد البرشية7%100إعتامد الئحة التحفيز من الرئيس التنفيذي

13024.002.000املوظفون4إدارة املوارد البرشية7%50تنفيذ مسابقات رمضان

2210.00040.000املوظفون2إدارة املوارد البرشية7%40تحقيق 5 إنجازات )حسب تصنيف الئحة التحفيز( باسم الجمعية

22120.00080.000املوظفون1إدارة املوارد البرشية7%70التأمني الطبي للموظفني املشمولني به حسب النظام

13.00052.00الكلمنسوبو الجمعية1إدارة املوارد البرشية7%80تحقيق الرضا يف استبيان رضا املستفيد عن اللقاء السنوي

استالم منوذج التقييم السنوي العام لجميع العاملني 
0.00 0.00 130املوظفون1إدارة املوارد البرشية5%60بالجمعية

 1,050.00  2,100.00 130املوظفون3إدارة املوارد البرشية5%60استالم مناذج تقييم املوظفني واملدراء كل 3أشهر

الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة املوارد البرشية 

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق مناذج وإجراءات العمل مبا يحقق اهداف الجمعية 

إعداد مناذج  وإجراءات العمل

برنامج حوكمة االعامل 
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خطة الشؤون االدارية المالية 
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الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة الشؤون االدارية و املالية 

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق إالجراءات املالية مبا يحقق اهداف الجمعية 

حفظ االنتاج االداري وتطويرة 

ترنيب ملفات املكاتب

مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

أرشفة القرارات والتعاميم ومحارض اجتامعات مجلس اإلدارة 
 يحدد الحقا  يحدد الحقا 1الشؤون االدارية4الشؤون االدارية1%70واإلدارة التنفيذية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 8إدارات الجمعية1الشؤون االدارية1%60توحيد صيغ املراسالت الداخلية والخطابات الخارجية

 يحدد الحقا  يحدد الحقا 1الشؤون االدارية4الشؤون االدارية1%50مراجعة صياغة العقود وأرشفتها

فتح ملف لكل جهة ترتبط بالجمعية، يتضمن نسخة من العقد 
 يحدد الحقا  يحدد الحقا 1الشؤون االدارية4الشؤون االدارية1%100وسندات القبض والدفعات

خطة الموارد البشرية
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مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

1450.000350.000الشؤون االداريةمستمرالشؤون االدارية2%100متابعة إيجار املقرات، وفواتري الخدمات

145.00027.000الشؤون االداريةمستمرالشؤون االدارية2%70تأمني تجهيزات الضيافة واالستقبال

1120.00081.000الشؤون االدارية3الشؤون االدارية2%70تأمني األثاث والتجهيزات املكتبية

الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة الشؤون االدارية و املالية

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق إالجراءات املالية مبا يحقق اهداف الجمعية 

تهئية البيئة املناسبة للعمل 

تشغيل املكاتب
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مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

8160.000120.000إدارت الجمعيةمستمرالشؤون االدارية3%90تنفيذ حجوزات التذاكر وخدمات السفر

840.00028.000إدارت الجمعية4الشؤون االدارية3%100احتساب بدالت السفر

825.00014.400إدارت الجمعية3الشؤون االدارية3%90إدارة الربيد واإلرساليات

الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة الشؤون االدارية و املالية

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق إالجراءات املالية مبا يحقق اهداف الجمعية 

تقديم الخدمات املساندة

عمليات حجوزات السفر



28

مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد الحقايحدد الحقا1الشؤون االدارية1الشؤون االدارية4%80إعداد بيان باألصول واألوقاف واالستثامرات والعهد العينية

يحدد الحقايحدد الحقا1الشؤون االدارية4الشؤون االدارية4%50تقديم تقرير ربعي عن حالة األوقاف واالستثامرات

يحدد الحقايحدد الحقا1الشؤون االدارية1الشؤون االدارية4%100حرص العهد العينية وتقييمها بشكل سنوي

الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة الشؤون االدارية و املالية

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق إالجراءات املالية مبا يحقق اهداف الجمعية 

حرص االصول واالوقاف واالستثامرات والعهد العينية وتقييمها ومتابعتها  

العناية باالصول
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مؤرش األداء )ربع سنوي(
املستهدف للعام 

2022م
مسئول التنفيذرقم املبادرة

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد الحقايحدد الحقا1الشؤون االدارية1الشؤون االدارية906التميز يف تقييم حوكمة الجمعيات

يحدد الحقايحدد الحقا1الشؤون االدارية1الشؤون االدارية6%100نرش البيانات الالزمة يف موقع الجمعية

الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

إدارة الشؤون االدارية و املالية

الهدف التشغييل

املهام

اسم املبادرة / الربنامج 

تطبيق إالجراءات املالية مبا يحقق اهداف الجمعية 

تطبيق معايري الحوكمة االدارية واملالية للجمعية 

االمتثال وااللتزام
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خطة إدارة التسويق
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الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا

إدارة التسويق

الداعمني والرعاةاسم املبادرة / الربنامج 

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامالهدف التشغييل
املستهدف 

للعام 2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد 

مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

زيادة اعداد الداعمني 
لتحقيق اهداف الجمعية

زيادة عدد الداعمني من رجال 
متكرر احمد عجاج15000000التواصل مع )25( تاجر ورجل أعاملاالعامل

25100008000رجال اعاملشهريا

زيادة عدد الداعمني الجهات 
متكرر احمد عجاج23000000التواصل مع )15( مؤسسة مانحةاملانحة

15100008000جهات مانحةشهريا

متكرر عطيه  الشمراين5000000ايراد شهري  50000 ريال زيادة اعداد الداعمني من االفراد
يحدد املتربعني االفرادشهريا

100008000الحقا

متكرر الشارخ2500000ايراد شهري  25000 ريال زيادة اعداد الداعمني من االفراد
يحدد املتربعني االفرادشهريا

50003000الحقا

مرة فريق التسويق36500000ايراد  الحملة   3.5مليونزيادة اعداد الداعمني من االفراد
يحدد جميع الداعمني واحدة

420000400000الحقا

مرة فريق التسويق10000000ايراد  الحملة   1 مليونزيادة اعداد الداعمني من االفراد
يحدد جميع الداعمني واحدة

150000130000الحقا

متكرر البحري4000000ايراد شهري  50000 ريال زيادة اعداد الداعمني من االفراد
يحدد املتربعني االفرادشهريا

6000055000الحقا

ثالث فريق التسويق50000000تحقيق ايراد 1.5مليون شهريا تسويق الوقف االستثامر يف الوقف
يحدد جميع الداعمني شهور

500000450000الحقا

استثامر الفرتة الصيفية 
يحدد جميع الداعمني شهرينفريق التسويق4000000ايراد شهري 200000 ريالاعداد املحتوى لحملة الصيفلتحقيق اهداف الجمعية

5000045000الحقا

خطة إدارة التسويق
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خطة أكاديمية المسلم الجديد

أكاديمية المسلم الجديد
New Muslim Academy
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املحافظة عىل الفطرة بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحاميتهاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

إعانة املسلم الجديد عىل الثبات عىل اإلسالم

الثبات عىل اإلسالم 

املهام
مؤرش األداء 

)ربع سنوي(

املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

ربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم وتثبيته من خالل حلقات 
يحدد مدير اللغة 75030001سورة الفاتحة وقصار السور 

يحدد يحدد الحقاالحقا
27400025000الحقا

مرشفو تعليم 10402 حلقاتربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم من خالل حلقات التفسري 
القرآن الكريم

يحدد 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2000015000الحقا

يحدد مدير اللغة 10403 حلقاتربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم من خالل املحارضات القرآنية
يحدد يحدد الحقاالحقا

2500018000الحقا

يحدد مسؤول املحتوى 284ربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم من خالل الكتب اإللكرتونية 
يحدد يحدد الحقاالحقا

80004000الحقا

يحدد مسؤول اإلعالم285ربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم من خالل منتجات الفيديو 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2400015000الحقا

ربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم من خالل امللخصات 
يحدد مسؤول املحتوى 286التعليمية

يحدد يحدد الحقاالحقا
40000الحقا

ربط املسلم الجديد بالقرآن الكريم من خالل نقل تجارب رحالت 
يحدد مدير اللغة 147املسلمني الجدد مع القرآن.

يحدد يحدد الحقاالحقا
20000الحقا

ربط املسلم الجديد بسور ذات فضائل عظيمة من خالل الدروس 
يحدد مدير اللغة 288التعليمية

يحدد يحدد الحقاالحقا
40000الحقا

ربط املسلم الجديد بسور ذات فضائل عظيمة من خالل املواد 
يحدد مدير اللغة 149اإلثرائية

يحدد يحدد الحقاالحقا
60002000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 

خطة أكاديمية المسلم الجديد



34

املحافظة عىل الفطرة بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحاميتهاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

إعانة املسلم الجديد عىل الثبات عىل اإلسالم

الثبات عىل اإلسالم 

املهام
مؤرش األداء 

)ربع سنوي(

املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد مسؤول اإلعالم2510011عمل ملصقات للسوشلميديا تركز عىل آية ومعناها. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

200000الحقا

يحدد مدير اللغة 250100012إهداء نسخة من القرآن الكريم للراغبني من املسلمني الجدد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2000010000الحقا

يحدد املنسقة10040013إصدار الشهادات ملن يتعلم سور القرآن الكريم. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

45003000الحقا

يحدد املنسقة156014توفري حلقات تعليم أدعية الثبات عىل الدين. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

100000الحقا

تخريج املسلمني الجدد من كورسات تعليم أدعية الثبات عىل 
يحدد املنسقة10040015الدين.  

يحدد يحدد الحقاالحقا
100000الحقا

يحدد املعلمون52016ربط املسلم الجديد بقصص األنبياء من خالل الدروس العامة.
يحدد يحدد الحقاالحقا

100000الحقا

يحدد مسؤول املحتوى 1417ربط املسلم الجديد بقصص األنبياء من خالل الكتب اإللكرتونية. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

40002000الحقا

يحدد مسؤول اإلعالم1418ربط املسلم الجديد بقصص األنبياء من خالل منتجات الفيديو.  
يحدد يحدد الحقاالحقا

120008000الحقا

ربط املسلم الجديد بقصص األنبياء من خالل امللخصات 
يحدد مسؤول املحتوى 1419التعليمية.

يحدد يحدد الحقاالحقا
40002000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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الدعوة املتخصصة للفئات االجتامعيةالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تعليم املسلمني الجدد بلغات الحوار اإللكرتوين.

الحوار االلكرتوين

املهام
مؤرش األداء 

)ربع سنوي(

املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد املعلمون4016020إقامة حلقات عن كيفية الصالة للمسلمني الجدد.  
يحدد يحدد الحقاالحقا

180000الحقا

يحدد املعلمون1321إنشاء صفحات تعليمية خاصة بتعليم الصالة. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

150009000الحقا

يحدد املنسقة250100022تخريج مسلمني جدد  من كورسات تعليم الصالة.  
يحدد يحدد الحقاالحقا

100000الحقا

يحدد املنسقة25001000023تخريج مسلمني جدد من كورسات تعليم مبادئ اإلسالم. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

9000025000الحقا

تعليم الداخلني لإلسالم من خالل برنامجي الحوار واالتصال يف 
يحدد املنسقة24%80.0%20.0ركن الحوار. 

يحدد يحدد الحقاالحقا
1200090000الحقا

إقامة محارضات تثقيفية متنوعة: )الزواج، التعامل املايل، 
يحدد مدير اللغة 52025األخالق، الهوية اإلسالمية(

يحدد يحدد الحقاالحقا
100000الحقا

إنتاج مواد إثرائية تثقيفية متنوعة: )الزواج، التعامل املايل، 
األخالق، الهوية اإلسالمية، التوجيهات النبوية للمسلم الجديد 

)حديث( ( )2٠(
يحدد مسؤول املحتوى 41626

يحدد يحدد الحقاالحقا
3200016000الحقا

يحدد مدير اللغة 1127فتح قناة عىل التيليجرام خاصة باملسلم الجديد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

00الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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الدعوة املتخصصة للفئات االجتامعيةالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

اإلسهام يف تأهيل املجتمع املسلم للعناية باملسلم الجديد. 

العناية باملسلم الجديد

املهام
مؤرش األداء 

)ربع سنوي(

املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد مدير األكادميية1128صناعة كورس تأهييل للتعريف بكيفية العناية باملسلم الجديد 
يحدد يحدد الحقاالحقا

9000065000الحقا

تخريج مسلمني جدد من كورس التأهيل للعناية باملسلم 
يحدد مدير األكادميية208029الجديد. 

يحدد يحدد الحقاالحقا
3750025000الحقا

يحدد مدير اللغة 1430عمل منتجات إعالمية عن كيفية العناية باملسلم الجديد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2000010000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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املحافظة عىل الفطرة بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحاميتهاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

السعي لتحقيق االستقرار النفيس للمسلم الجديد.

العناية باملسلم الجديد

املهام
مؤرش األداء 

)ربع سنوي(

املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

املعلمون 2510031توفري الجلسات االستشارية النفسية. 
واملستشارون

يحدد 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2500015000الحقا

املعلمون 52032إقامة جلسات استشارية خاصة بالشباب
واملستشارون

يحدد 
يحدد يحدد الحقاالحقا

50001000الحقا

املعلمون 52033إيصال  مسلمني جدد مبراكز إسالمية مأمونة حوله. 
واملستشارون

يحدد 
يحدد يحدد الحقاالحقا

1500080000الحقا

يحدد مدير اللغة 10040034إرسال هدايا يف العيدين. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

4000030000الحقا

يحدد مدير اللغة 10040035إرسال شهادات تخرج ورقية. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

150008000الحقا

يحدد منسقة األتصاالت500200036عمل اتصاالت ترحيبية ملسلمني الجدد
يحدد يحدد الحقاالحقا

2300018000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

توفري املحتوى املناسب للمسلم الجديد:

الدعوة االكرتونية

مؤرش األداء املهام
)ربع سنوي(

املستهدف للعام 
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

صناعة كورسات مناسبة لتعليم املسلم الجديد عرب وسائل 
يحدد مسؤول املحتوى 1437التواصل )واتس آب، فيسبوك(

يحدد يحدد الحقاالحقا
850005000الحقا

يحدد مسؤول اإلعالم31238إنتاج فيديوهات مرئية قصرية متنوعة. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

3600024000الحقا

يحدد مسؤول املحتوى 2839إنتاج كتب تعليمية قصرية متنوعة. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

80000الحقا

يحدد مسؤول املحتوى 2840إنتاج ملخصات تعليمية )إنفوجراف( متنوعة. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

40002000الحقا

بناء حلقات متكاملة عن السرية النبوية تصلح للمسلم الجديد. 
يحدد مسؤول اإلعالم1041%2.5)١٠ فيديوهات(

يحدد يحدد الحقاالحقا
5500047000الحقا

إنتاج لعبة تعليمية مبسطة للمسلم الجديد مبنية عىل أسئلة 
يحدد مسؤول اإلعالم0.25142املسلم الجديد. )كاهوت(

يحدد يحدد الحقاالحقا
00الحقا

عمل حلقات حية )شبيهة بالتلفزيونية( خاصة بقضايا املسلم 
يحدد مسؤول اإلعالم31243الجديد. 

يحدد يحدد الحقاالحقا
120000الحقا

يحدد مدير اللغة 0.25144عمل مسابقات كربى للمسلمني الجدد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

3700028000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

توفري املحتوى املناسب للمسلم الجديد:

الدعوة االكرتونية

مؤرش األداء املهام
)ربع سنوي(

املستهدف للعام 
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد مدير اللغة 31245عمل مسابقات شهرية للمسلم الجديد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2400012000الحقا

يحدد مدير اللغة 1446عمل حفالت أونالين لتخرج املسلمني الجدد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2400012000الحقا

يحدد مدير اللغة 1447توفري مواد مبسطة باللغات غري املخدومة
يحدد يحدد الحقاالحقا

2800020000الحقا

يحدد مدير األكادميية1448توفري محتوى علمي مناسب للسجناء من املسلمني الجدد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2000015000الحقا

املرحلة األوىل من موسوعة املسلم الجديد )فتاوى، 
يحدد املعلمون49محارضات، الخ(

يحدد يحدد الحقاالحقا
2500018000الحقا

يحدد املعلمون50املرحلة األوىل لعمل محتوى كورس تعليمي ملبادئ التجويد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

1500010000الحقا

يحدد املعلمون51املرحلة األوىل إلنتاج كورس تعليمي ملبادئ اللغة العربية 
يحدد يحدد الحقاالحقا

1700013000الحقا

يحدد املعلمون52املرحلة األوىل والثانية  لقاموس املسلم الجديد. 
يحدد يحدد الحقاالحقا

2000013000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

زيادة أعداد امللتحقني واملتابعني لألكادميية

التسويق اإلكرتوين

املهام
مؤرش األداء 

)ربع سنوي(

املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

يحدد قسم التسويق50002000053زيادة عدد املتابعني يف فيسبوك 20000 شخص
يحدد يحدد الحقاالحقا

800000الحقا

يحدد قسم التسويق1250500054زيادة عدد املتابعني يف تويرت 5000 شخص
يحدد يحدد الحقاالحقا

250000الحقا

يحدد قسم التسويق1250500055زيادة عدد املتابعني يف إنستقرام 5000 شخص
يحدد يحدد الحقاالحقا

250000الحقا

يحدد قسم التسويق1250500056فتح قناة تيكتوك 5000 متابع
يحدد يحدد الحقاالحقا

200000الحقا

يحدد قسم التسويق50002000057تسجيل 20000 شخص يف األكادميية
يحدد يحدد الحقاالحقا

1400000الحقا

يحدد قسم التسويق1250500058زيادة عدد املتابعني يف يوتيوب
يحدد يحدد الحقاالحقا

60000الحقا

أكادميية املسلم الجديداإلدارة / الجهة املنفذه 
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خطة وحدة التطوع

41
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الهدف االسرتاتيجي

اإلدارة / الجهة املنفذه 

نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا

وحدة التطوع

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهامالهدف التشغييل
املستهدف 

للعام 
2022م

رقم 
املبادرة

اسم املبادرة / 
مسئول التنفيذالربنامج

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

زيادة موظفي وحدة 
منسق وحدة موظفـ/ـة متمّكن ومدرّبالتطوع

التطوع وقود 1التطوع
يحدد املتطوعني1املوارد البرشيةالجمعية

الحقا
45.00036.000

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

زيادة املتطوعني 
املهاريني يف كل اإلدارات

متطوع جديد كل شهر يف 
كل إدارة

املتطوع 
التطوع وقود 2املهاري

1وحدة التطوعالجمعية
جميع التخصصات 

التي تخدم أهداف 
الجمعية

يحدد 
00الحقا

تفعيل منصة متطوعون 
لإلسالم

تغذية حسابات وسائل 
التواصل االجتامعي 
للجمعية باملحتوى 

املطلوب

زيادة عدد املتابعني 
والراغبني يف التطوع 25%

363 منشور
املحتوى 
التوعوي 
للمتطوع

وحدة التطوع/ 
املتطوعني حول 1التسويق

العامل
يحدد 
الحقا

00

تفعيل منصة متطوعون 
لإلسالم

نرش محتويات التطوع يف 
الصفحة 

تفاعل املتطوعني مع 
الصفحة

زيادة عدد 
منصة متطوعون 4املسجلون

لإلسالم
وحدة التطوع/ 
كل متطوع لخدمة 1اإلدارة التقنية

اإلسالم
يحدد 
00الحقا

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

سفري لوحدة التطوع يف 
جميع إدارات الجمعية 

ومجلس االدارة

مجلس إداري يكفل مفهوم 
التطوع ويعي أهميته يف 

كل قسم

سفري للتطوع 
التطوع وقود 5يف كل إدارة

الجمعية
وحدة التطوع/ 
اإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارة / 1
منسويب الجمعية

يحدد 
00الحقا

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

تأهيل سفراء لوحدة 
التطوع من موظفي 

الجمعية لالرشاف عىل 
املتطوعني

موظفـ/ـة متمّكن ومدرّب 
عىل اإلرشاف عىل املتطوع 

يف إدارته

سفري يف 
كل إدارة 
) مرشف 

تقني (

التطوع وقود 6
الجمعية

وحدة التطوع/ 
اإلدارات املوازية

يحدد موظفي األقسام1
الحقا

6.0003.000

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

موشن جرافيك تعريفي
اطالق موشن جرافيك قصري 

يخترص للمتطوع كل ما يود 
معرفته عن الجمعية

متطوعون 
مهاريون

فيديو تعريفي 7
بوحدة التطوع

وحدة التطوع/ 
اإلدارات املوازية

1
كل مهتم 

بالجمعية بالدعم 
والتطوع

يحدد 
الحقا

7.0005.000

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

تنفيذ عدد 3 دورات تدريبية رفع كفاءة املتطوعني
لعدد 45 متطوع

15 من 
املتطوعني 

املهاريني
8

تطوير 
املتطوعني 

املهاريني
وحدة التطوع/ 
اإلدارة التقنية

كل متطوع يحتاج 3
للتدريب

يحدد 
الحقا

24.00012.000

استثامر التطوع يف 
تحقيق اهداف الجمعية 

قياس مستوى رضا 
املتطوعني

تحقيق الرضا لدى %60 من 
تجربة تطوعيه 9%80املتطوعني

فريدة
وحدة التطوع/ 

كل املتطوعني 1اإلدارات املوازية
يف الجمعية

يحدد 
الحقا

10.0005.000

خطة وحدة التنطوع
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خطة الحوار اإلكتروني

الحوار اإلكتروني
eDialogue
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

دمج تقنية الذكاء الصناعي يف برنامج الحوار اإللكرتوين

الحوار االكرتوين 

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

اإلجابة عن 400 سؤال من األسئلة 
الشائعة حول اإلسالم

صياغة %25 من األسئلة 
000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات400الشائعة

تصنيف %100 من األجوبة وضبطها 
بحسب الكلامت املفتاحية

صياغة %100 من الكلامت 
020002000يحدد الحقا0مربمج مرشوع ال AI%100املفتاحية ودمجها مع األسئلة

دمج %100 من األجوبة الشائعة مع 
نظام الحوار اإللكرتوين

دمج %25 من األجوبة النهائية 
04000030000يحدد الحقا0مربمج مرشوع ال AI%100يف نظام الحوار

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 

خطة الحوار اإللكتروني
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

اإلسهام يف ترسيخ الصورة اإليجابية لإلسالم واملسلمني يف أمريكا الشاملية

التسويق اإلكرتوين 

مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
املستهدف للعام 

2022م

رقم 

املبادرة
مسئول التنفيذ

عدد مرات 

التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

زيادة عدد املتابعني عىل حساب الحوار 
يف الفيسبوك إىل 15000 متابع خالل 

عام

عدد املتابعني عىل حساب 
الحوار يف الفيسبوك يساوي 

25%
مسؤول التسويق 15000

02500015000يحدد الحقا12اإللكرتوين

فتح حساب للتواصل اإلجتامعي عىل 
منصة اإلنستقرام والوصول إىل 5000 

متابع خالل عام

عدد املتابعني عىل حساب 
الحوار يف إنستقرام يساوي 

25%
مسؤول التسويق 5000

03500025000يحدد الحقا12اإللكرتوين

فتح حساب للتواصل اإلجتامعي عىل 
منصة التكتوك والوصول إىل 2000 

متابع خالل عام

عدد املتابعني عىل حساب 
الحوار يف برنامج التكتوك 

يساوي 25%
مسؤول التسويق 2000

01500010000يحدد الحقا0اإللكرتوين

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

الدعوة اإللكرتونية للسجون األمريكية

الدعوة االلكرتونية

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

06000060000يحدد الحقا0مدير الحوار املبارش10000التواصل مع %20 من النزالءالتواصل مع 10000 سجني

تعريف قرابة %20 من النزالء تعريف قرابة 2000 سجني باإلسالم
060006000يحدد الحقا0قسم التطوير2000باإلسالم

قسم إدارة 200إسالم %10 من النزالء إسالم قرابة 200 سجني
050002500يحدد الحقا0املحتوى

مدير مرشوع دعوة 4أول رشاكة يف الربع الثاينعقد رشاكات مع أمئة السجون 
030003000يحدد الحقا0السجناء

مدير مرشوع دعوة التسجيل للحصول عىل رخصة نارش 
07500037500يحدد الحقا0السجناء

إنشاء دورة تدريبية متخصصة لدعوة 
مدير مرشوع دعوة 1إطالق الدورة يف الربع الثالثاملساجني

03000010000يحدد الحقا0السجناء

إستقطاب الدعاة املتطوعني لدعوة 
مدير مرشوع دعوة 4إستقطاب 1 داعية وتدريبه السجون

06000040000يحدد الحقا0السجناء

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا.الهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تطوير الدعوة باللغة الروسية

الدعوة االلكرتونية

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

الوصول إىل 420000 رويس من خالل 
التسويق اإللكرتوين

الوصول ل %10 من املستهدف 
05400054000يحدد الحقا0قسم التطوير420000الكيل

تعريف %10 من املستهدف تعريف 6000 رويس باإلسالم
0126000126000يحدد الحقا0قسم التطوير6000الكيل

إنتاج 6 مقاطع فيديو الستقطاب 
املهتمني باإلسالم 

إنتاج مقطع واحد يف الربع 
0138000138000يحدد الحقا0قسم التطوير6األول

إنتاج محتوى مرتجم الستقطاب غري 
املسلمني للحوار

إنتاج %10 من إجاميل 
املحتوى وتجهيز الرتاجم 

للمرحلة التالية
01200012000يحدد الحقا0قسم التطوير50

إطالق صفحات الدعوة باللغة الروسية 
عىل منصات التواصل اإلجتامعي

إطالق صفحات عىل منصة 
واحدة والتسويق لها يف 

الربع األول
000يحدد الحقا0قسم التطوير4

000يحدد الحقا0قسم التطوير648 حاالت إسالم يف الربع األولإسالم قرابة 48 رويس

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 



48

الدعوة املتخصصة للفئات االجتامعيةالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

التعريف بالحضارة ونرش الثقافة والتقاليد اإلسالمية لألكادميني واملفكرين يف الغرب

الدعوة االلكرتونية

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

إلقاء 6 محارضات عامة للمهتمني 
باإلسالم

إمتام محارضة واحدة عىل 
03500025000يحدد الحقا0قسم التطوير6األقل يف الربع األول

تسجيل سلسلة تعليمية عن اإلسالم 
ووضعها عىل متاجر التعليم اإلفرتاضية

تسجيل وإطالق السلسلة يف 
01500012000يحدد الحقا0قسم التطوير1الربع األخري 

إنشاء 2 فيديو تعليمي قصري عن 
اإلسالم

إطالق الفيديوهات يف الربع 
01500012000يحدد الحقا0قسم التطوير2الثالث 

تصميم بطاقات دعوية الستقطاب 
02000016000يحدد الحقا0قسم التطوير24إنتاج ونرش %20 من التصاميم املهتمني بالديانات

 PDF نرش الكتيب يف الربع األخري إنشاء كتيب تعليمي
000يحدد الحقا0قسم التطوير1من العام

نرش التصاميم يف الربع األخري صياغة وتصميم 4 بوسرتات دعوية
02000012000يحدد الحقا0قسم التطوير4من العام

نرش التصاميم يف الربع األخري صياغة وتصميم 4 بروشورات دعوية
000يحدد الحقا0قسم التطوير4من العام

إقامة حسابات عىل الفيسبوك 
000يحدد الحقا0قسم التطوير2إطالق حساب واحد عىل األقلواإلنستقرام للتعريف باملرشوع

إقامة صفحة عىل اإلنرتنت للتعريف 
باملرشوع والسامح لغري املسلمني 

بجدولة لقاء zoom مع الدعاة
000يحدد الحقا0قسم التطوير1إطالق الصفحة يف الربع األخري 

إنشاء متجر إلكرتوين لطلبيات 
000يحدد الحقا0قسم التطوير1إطالق املتجر يف الربع األخري املطبوعات

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

الكال سنرت

الدعوة االلكرتونية

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

تعيني مرشف عىل الكال سنرت ملتابعة 
03000030000يحدد الحقا0قسم التطوير1سري العمل

اإلتصال الهاتفي ب %100 من طلبيات 
000يحدد الحقا0قسم التطوير%100القرآن

إقامة رشاكات مع املواقع التي تقدم 
000يحدد الحقا0قسم التطوير2خدمات طلبات القرآن

إقامة رشاكات مع املواقع التي 
ميكنها تقديم خدمات طلبات القرآن

إطالق رشاكة واحدة يف الربع 
0100006000يحدد الحقا0قسم التطوير4األول

إقامة رشاكات لتنصيب أرقام الهواتف 
للكال سنرت عىل مواقع الرشكاء 

الحاليني

إقامة رشاكة واحدة يف الربع 
000يحدد الحقا0قسم التطوير4األول

إقامة رشاكات مع املؤثرين للتعريف 
بالكال سنرت واستقطاب املهتمني 

لطلبيات القرآن

إقامة رشاكة واحدة يف الربع 
000يحدد الحقا0قسم التطوير4األول

التسويق اإللكرتوين لنرش الرقم عىل 
0100006000يحدد الحقا0قسم التطويرحسابات التواصل اإلجتامعي

طباعة رقم الهاتف عىل الربوشورات 
04000030000يحدد الحقا0قسم التطويراملصممة

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تحفيز الدعاة وبناء روح اإلنتامء لربنامج الحوار

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

مرشف قسم 1تعيني مدير لقسم التحفيز 
03000030000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

اإلنتقال إىل برنامج ال Discord لرفع 
نسبة التفاعل مع الدعاة واملتطوعني

مرشف قسم 
060004000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

مرشف قسم 30تقديم هدايا دورية للدعاة املميزين
000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

عمل رشاكات مع الجامعات اإلسالمية 
االفرتاضية إلعطاء منح دراسية للدعاة 
الراغبني بدراسة اإلسالم عىل اإلنرتنت

مرشف قسم 2
000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

إنشاء إدارة مستقلة ملتابعة اإلنجازات 
وترسيخ مشاعر التقدير واإلمتنان 

لجهود الدعاة

مرشف قسم 
03500025000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

طباعة شعار الحوار عىل بعض املنتجات 
وإرسالها كهدايا عينية للدعاة

مرشف قسم 
000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

تفعيل اللقاءات الدورية اإلفرتاضية ما 
مرشف قسم 12بني الفرق 

000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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نرش العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقاالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تحفيز غري املسلمني عىل الدخول يف اإلسالم

الدعوة االكرتونية

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

عقد رشاكات مع املؤثرين عرب التيكتوك 
واإلنستقرام الستقطاب املهتمني 

باإلسالم للحوار
مرشف قسم 4

000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

إلقاء محارضات دورية عىل ال 
Clubhouse20 مرشف قسم

000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

تحقيق رشاكات مع املساجد للتعريف 
مرشف قسم 2باإلسالم وتحويل املهتمني للحوار

0120008000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

إمداد الدعاة الغربيني باملواد الدعوية 
املطبوعة الستقطاب غري املسلمني 

للحوار

مرشف قسم 
000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

إستحداث موقع إلكرتوين ملنظمة 
Islamchat كمنصة تفاعلية مع غري 

املسلمني واملنظامت الدعوية
مرشف قسم 1

03000020000يحدد الحقا0الشؤون األكادميية

إنتاج محتوى مريئ مبا يتناسب مع 
املنصات املختلفة الستقطاب الراغبني 

يف الدخول يف اإلسالم
04500025000يحدد الحقا12مسؤول الخدمات12

إنتاج محتوى نيص مبا يتناسب مع كل 
06000040000يحدد الحقا12مسؤول الخدمات40شبكة تواصل

اإلرتقاء بالتصاميم واملحتوى مبا 
02500020000يحدد الحقا0مسؤول الخدماتيناسب ذوق الغربيني 

000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات300هدية املسلم الجديد

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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الدعوة املتخصصة للفئات االجتامعيةالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تعريف غري املسلمني باإلسالم بلغات عاملية حية

الدعوة االكرتونية

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

تعريف 65000 شخص من اللغة 
اإلنجليزية باإلسالم وإسالم قرابة 7,000 

شخص
0130000100000يحدد الحقا5مسؤول الخدمات65,000

تعريف 60000 شخص من اللغة 
الربتغالية باإلسالم وإسالم قرابة 4,500 

شخص
07500050000يحدد الحقا2مسؤول الخدمات60,000

تعريف 60000 شخص من اللغة 
اإلسبانية باإلسالم وإسالم قرابة 3,500 

شخص
09500065000يحدد الحقا3مسؤول الخدمات60000

تعريف 25000 شخص من اللغة 
الفلبينية باإلسالم وإسالم قرابة 1,400 

شخص
04000030000يحدد الحقا3مسؤول الخدمات25000

تعريف 7000 شخص من اللغة الهندية 
02500015000يحدد الحقا13مسؤول الخدمات7000باإلسالم وإسالم قرابة 85 شخص

تعريف 5000 شخص من اللغة الفرنسية 
03500030000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات5000باإلسالم وإسالم قرابة 500 شخص

تعريف 1500 شخص من اللغة الكورية 
05600056000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات1500باإلسالم وإسالم قرابة 15 شخص

تعريف 700 شخص من اللغة الروسية 
01000010000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات700باإلسالم وإسالم قرابة 60 شخص

تعريف 300 شخص من اللغة الصينية 
01000010000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات300باإلسالم وإسالم قرابة 40 شخص

تعريف 450 شخص من اللغة الرومانية 
000يحدد الحقا0مسؤول الخدمات450باإلسالم وإسالم قرابة 200 شخص

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

متكني وتطوير الكوادر املتخصصة والتقنيات املستحدثة

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

نقل خربة التصميم لعدد من الدعاة من 
جميع اللغات

مرشف قسم 
000يحدد الحقا1التطوير

نقل خربة إنشاء الفيديوهات لعدد من 
الدعاة من جميع اللغات

مرشف قسم 
000يحدد الحقا2الشؤون األكادميية

تدريب الفرق عىل إدارة التسويق 
اإللكرتوين لتحقيق التوازن والبعد عن 

مركزية التسويق

مرشف قسم 
000يحدد الحقا4التطوير

جهوزية برنامج الحوار اإللكرتوين لدمج 
خريجي أكادمية رسل السالم يف 

الحوار
مرشف قسم 30

060005000يحدد الحقا2الشؤون األكادميية

تعديل سياسات العمل يف قسم 
الجودة مبا يتناسب مع التحول القائم 

للدعوة اإللكرتونية
مرشف قسم 10

050002500يحدد الحقا2التطوير

زيادة عدد العاملني يف قسم الجودة 
لتغطية اإلحتياجات املتعلقة باملنصات 

الجديدة
مرشف قسم 4

03500020000يحدد الحقا12الخدمات املساندة

اإلستغناء عن الربامج املدفوعة من 
خالل تطوير برامج الدمج الخاصة بالحوار

مرشف قسم 
000يحدد الحقا0الخدمات املساندة

اإلستفادة من قصص املسلمني الجدد 
إلنتاج محتوى تسويقي للحوار

مرشف قسم 
000يحدد الحقا6الخدمات املساندة

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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استخدام التقنية الحديثة يف الدعوة إىل الله تعاىل ونرش العلم الرشعيالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تقديم الدعم الفني للجهات الدعوية يف التعريف باإلسالم عرب اإلنرتنت

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

تطوير مواقع اإلنرتنت القامئة عىل 
صفحات الرشكاء الستقطاب الحوار عن 

طريق إرساليات القرآن

مرشف قسم 
000يحدد الحقا3الشؤون األكادميية

إطالق مشاريع دعوية )معلبة( بإسم 
وشعار ومحتوى جاهز لعرضها للتبني 

من قبل رشكاء محتملني للحوار
مرشف قسم 5

02000020000يحدد الحقا4التطوير

التدريب العميل لطالب جامعات 
الرشيعة يف اململكة من خالل رشاكة 

جمعية رعاية طالب العلم
مرشف قسم 10

02500025000يحدد الحقا0التطوير

إستحداث دورة للتدريب العميل 
للمعرفني باإلسالم من خالل برنامج 

سياحة املساجد
مرشف قسم 1

000يحدد الحقا2الشؤون األكادميية

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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نرش اإلسالم وتعاليمه لشعوب العامل من خالل اإلعالم الجديد الهادفالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

تحقيق الرشاكات الدعوية مع املؤثرين اإلجتامعيني

التسويق االكرتوين

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

تكوين عالقات مع 4 مؤثرين إجتامعيني 
عىل موقع التيكتوك واإلنستقرام 

الستقطاب املهتمني باإلسالم
مرشف قسم 4

000يحدد الحقا0التسويق

دمج عملية األمتتة من خالل نظام البوت 
لرفع جودة الرشاكات

مرشف قسم 
030001500يحدد الحقا0التسويق

اإلستفادة من املؤثرين يف تفعيل دور 
حسابات الحوار للتواصل اإلجتامعي

مرشف قسم 
000يحدد الحقا0التسويق

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالتهالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

نرش ثقافة الجودة والتميز بني كوادر األكادميية

االستثامر يف تأهيل وتفعيل الطاقات البرشية لخدمة اإلسالم ونرش رسالته

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

إلحاق مدراء األقسام ب3 دورات 
مرشف قسم 3تدريبية إلدارة الفرق

000يحدد الحقا6الخدمات املساندة

إقامة 12 محارضة تدريب دعوية متقدمة 
مرشف قسم 12لسد إحتياجات دعاة الحوار

030003000يحدد الحقا6الخدمات املساندة

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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تسخري تقنيات اإلنرتنت لتحقيق أهداف الجمعيةالهدف االسرتاتيجي

الهدف التشغييل

اسم املبادرة / الربنامج 

Islamchat تحقيق الدعم الخارجي ملنظمة

التسويق االكرتوين

املستهدف للعام مؤرش األداء )ربع سنوي(املهام
2022م

رقم 
مسئول التنفيذاملبادرة

عدد 
مرات 
التنفيذ

التكلفةالفئة املستهدفة 

املعتمداألدىناألعىل العددالتصنيف

مرشف قسم إقامة Fundraiser خاص باملنظمة
030001500يحدد الحقا6الخدمات املساندة

إنشاء حمالت لجمع التربعات عىل 
املنصات املعروفة

مرشف قسم 
030001500يحدد الحقا6الخدمات املساندة

إنشاء فيديوهات تسويقية لجمع 
مرشف قسم 4التربعات

000يحدد الحقا2الخدمات املساندة

الحوار االكرتويناإلدارة / الجهة املنفذه 
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