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فكرة المشروع
عبارة عن كفالة الدعاة المترجمين المتعاونين في ترجمة برامج الجمعية التي تستهدف الحجاج

والمعتمرين والجاليات المقيمة في منطقة الحرم المكي الشريف.

الهدف العام
المساهمة في دعوة وتوعية المعتمرين والحجاج والجاليات المقيمة في ا�حيــاء المجــاورة للحــرم

المكي الشريف من خالل ترجمة المحاضرات والدروس والدورات العلمية وغيرها من البرامج الدعوية



ستة أشهرمـــدة المشروع :
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الدعوة إلى ا� عز وجل في مقار سكــــــن الحجاج والمعتمرين
ومقار سكن العمالـة من الجاليات المقيمة في منطقة الحرم

ترجمة المحاضرات والدروس العلمــية إلى اللغـــة المناسبــــــة
للحجـــاج والمعتمـــرين

إيصـــــــال الخــــطاب الدعــــــــوي إلى الحجــــــــاج والمعتمريـــن
والجاليات المقيمة بمختلف لغاتهم

الدعــوة ا£لكــترونية عبـــر المنصات المختلفة بعدة لغات

أهداف المشروع 
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البـــــرامــج
والمشاريع

برنامـــج
موعظة

برنامـــج
منابــــــر

برنامـــج
اليــــــوم
الدعوي

للجاليات

برنامـــج
حفاوة
ضيف

الرحمن
برنامج

مناسك
مشروع

ورث
مصحف�

برنامج
تواصل 

برنامج
معالم

برنامج
دّكــــــر

مشروع
الشاشات
الدعوية

مشروع
الرحالت
الدعوية

برنامــــج
اللوحات
الدعوية
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المشاريع والبرامج التي شارك فيها الدعاة المترجمين :

برنامج موعظة

فكــــــــــرة البرنامج
عبارة عن لقاءات دعوية وتوعوية تعقد في المساجد

والجوامع بمنطقــة الحــرم تلقى من خاللهــا الــدروس
والمحاضرات والكلمات الوعظية والدورات العلمية وتترجم

بلغــات الجــاليات بهـدف توعيتهم وتعليمهم أمـور دينهم
وغرس القيم وا�خالق في نفوسهم .

عــــــدد
04البرامج

عــــــــــدد
1042المناشط

             

عــــــدد
12ا�حياء

عــــــــــــدد
المساجـد
25والجوامع

55056
عــدد المستفيدين

مستفيد
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برنامج مــــنابــر

فكــــــــــرة البرنامج

72000
عــدد المستفيدين

مستفيد

عبارة عن ترجمة خطب الجمعة في الجوامع الواقعة
با�حياء المجاورة للمسجد الحرام بلغات الجاليات بهدف

غرس القيم والمبادئ ا�سالمية التي تطرق إليها الخطيب
في خطبته .

عـــــــــدد
10الجوامع
عــــــــــدد
06ا�حيــــاء

             

عــــــــــــدد
الخطــــب
240المترجمة
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برنامج اليوم الدعوي للجاليات

فكــــــــــرة البرنامج
عبارة عن برنامج ثقافي وتوعوي يقام في مقر سكن

العمالة، ويحتـوي عـلى عـدد مــن المناشــط الدعـــويـــة
والمسابقات الحركية، وتهدف إلى غرس المبادئ والقيم

وإدخال الفرح والسرور في النفوس .

600
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

مناشط
04
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برنامج الشاشات الدعوية

فكــــــــــرة البرنامج

عــدد المستفيدين

ال حصر لهم

بث مواد دعوية وتوعوية مصصمة كشرائح عبر شاشات
ذات جودة توضع في المساجد والجــوامع مـع ترجمـــــة

مجموعة منها إلى عدة لغــــات ويتـــم تغييـــرهـــا شهــري® .

عـــــــــــدد
 الشرائـــح
240المترجمة

عــــــــــــدد
113الشاشات
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فكــــــــــرة البرنامج
عبارة عن برنامج دعوي وتوعوي وثقافي يتخلله برامج

رياضية واجتماعية للجاليات تقام في االستراحات وينفذ
من قبل داعية مترجم بلغة الجالية المستهدفة، ويهدف

البرنامج إلى غرس القيم والمبادئ ا�سالمية ورفع مستواهم
العلمي والثقافي . 

500
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد الرحـالت

رحالت
05

برنامج الرحالت الدعوية
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برنامج حفاوة ضيف الرحمن

فكــــــــــرة البرنامج

االحتفاء بضيوف الرحمــن واستقبالهــم فــي مقـــر
الجمعية أو زيارتهم في سكنهم بالفنادق والترحيب

بهم بلغتهم وتوزيع الهدايا لهم . 

24750
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

منشط
165
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فكــــــــــرة البرنامج

تعليم الحجاج والمعتمرين صفتي الحج والعمرة وشرح
أدائهما بلغتهم من خالل زيارتهم في مصليات الفنادق

التي نزلوا بها .

بـــرنامـــج منـــــاسك

10000
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

منشط
31
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فكــــــــــرة البرنامج

توفير مصاحف مترجمة بعدة لغــات مختلفة توزع
على ضيوف الرحمـن والجــاليات المقيمــة بمشـاركـــة

الدعاة المترجمين .

111705
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

منشط
215

مشروع ورث مصحف�
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فكــــــــــرة البرنامج

توزيع كتيبات ومطويات دعوية بعدة لغات على
ضيوف الرحمن والجاليات المقيمة بمشاركة الدعاة

المترجمين .

بـــرنامـــج تواصـــــل 

9520
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

منشط
70
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فكــــــــــرة البرنامج

تنظيم زيارات لضيوف الرحمن إلى المواقع التاريخية
بمكة المكرمة بمشاركة الدعاة المترجمين .

مشــروع معـــالــــــم

360
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

منشط
12
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فكــــــــــرة البرنامج

لوحات دعوية وتوعوية يترجمها الدعاة المترجمين
بلغات الحجاج ويتم وضعها في الفنادق . 

برنامج اللوحات الدعوية

عـــــــــدد
19الفنادق

عــــــــــــدد
50اللوحــات

19000
عــدد المستفيدين

مستفيد
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فكــــــــــرة البرنامج

تذكير وتوعية الحجاج بمناسك الحج والعمرة مترجمة
بلغاتهم في أماكن سكنهم .

بــرنـــامــج ذّكــــر

23400
عــدد المستفيدين

مستفيد

عــدد المناشــط

منشط
137
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اللغات
1- البـــرمــاويــــة

2- البنغــــالـيــــة

3- االورديـــــــــــة

4- ا£نـدونــيسية

5- المليبــــــاريــة

6- السيريالنكـية
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ينظم هذا المشروع في أطهر بقعة على
وجه ا�رض ، بجوار الحرم المكي الشريــف

تصحيح وتقليل السلوكيات
الخاطئة والبدع والخرافـات

التنـويــع فـــي وســـائـل
الدعوة إلى ا¿ عز وجل

استفادة  الحجاج والمعتمرين من تعليم مناسك الحج
والعمـرة عمليـ® من خـــالل زيــارة المشــاعــر المقدسـة

تنــوع البــرامــج وا�نـشــطة
والفئات العمرية المشاركة

كثرة أعداد المستفيدين
من جنسيات مختلفـــــة

شروع
ت الم

مميزا
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عدد البرامج : 12

عدد المناشط : 2053

عـــــدد الدعــــاة
المـــــترجميــــن 

عدد المساجد : 148

عدد اللغات : 20

عدد ا�ماكن : 806

:14

عدد المستفيدين
326891







05555739030125353867جمعية أجياد للدعوة

ajyad3@gmail.com P . 0 . BOX 146000 - Makkah - 21955

مكة المكرمة - الدائري الثالث - حي الهجرة - قبل محطة الجاد 


