
اللقاءات التطويرية
للدعــــاة 
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فكرة البرنامج :

عبارة عن برامـج تدريبية لتطوير الموظفين والعاملين والمتطوعين في

الجمعيـة عبـر برامـج تهـدف إلى الـرفع من مستواهـم ا�داري والتقني

وزيادة التأثير وفاعليتهم في ا�داء الوظيفي ويتخللها برامج اجتماعية .

الهدف العام :

إكسـاب المـستفيـديـن المهـارات ا�داريــة وتقـنـيــات االتصـال الحــديث

والمهارات الفنية والتخصصيـة وتكوين الشخصــية المؤثــرة المعتــدلة

والجوانب ا�ثرائية والتطويرية �يصال المعلومـات والتأثير في المجتمع .

اللقاءات التطويرية للدعاة 



عدد المشاركين :
183 مشارك�

الفئة المستهدفة :
1- المـوظفون 

2- المتعـاونون

3- المتطوعون

4- الــــدعـــــــــاة

5- المترجمـــون

6- طلبـة العلم

عدد ا يام :
22 يوم�

مكان إقامة البرنامج :
قاعة جمعية الدعوة بأجياد

عدد الساعات :
196 ساعة
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صناعة المشاريع التنموية 1

فكرة البرنامج :

الهدف العام :

برنامج تطويري مكثف يعنى بتمكين المستفيدين بالمهارات وا�دوات 

الالزمة لتصميم المبادرات النوعية والمشاريع التنموية .

إكساب المتدرب كافة مهـارات إدارة المشـاريع بـدءاً مـن تخطيـط المشـروع حتى

تنفيذه وتحقيقه الهدف المطلوب من خالل ممارسة عملية �فضل استراتيجيات

وتقنيات ا�عمـــال والنمــاذج المقـدمة بــواسـطة خــبراء ومختصيـن فـي المجـال .
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15 ساعة تدريبية3 أيـــــام 33 مستفيد¶

عدد الساعات عدد ا يــــــام عدد المستفيدين
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الصور تتحدث
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فكرة البرنامج :

الهدف العام :

عبارة عن برامج تدريبية للموظفين والمتطوعين تهدف إلى رقيهم وتطويرهم

فـي مـهــارات مـخـتلفة لــزيـادة الـتأثيـر وفاعليتهم في العمل ا�داري والدعوي .

إكســاب الـمستفيديـن تـقنيــات االتصـال الحـديث والمهـارات الفنـية وتكوين الشخصية

المؤثرة المعتدلة والجوانب ا�ثرائية والتطويرية �يصال المعلومات والتأثير في المجتمع .

ا�عالم الجديد وأهميته
فــي الــدعــــوة إلـــى ا�  2
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المسارات :
صناعة المحتوى في عصـر التقنية

التدريب على استخدام التقنيات الحديثة
ºفي الدعــوة إلى ا

ا�عالم الجديد

ا�عالم الخيري

عدد المشاركين :
18 مشارك�

عدد الساعات :
20 ساعة تدريبية
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الصور تتحدث
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فكرة البرنامج :

التعرف على مكامن القوة في الذوات والتدريب على صقلها وتطويرها . 

التـدرب علـى المهــارات التطويـرية وا�ساليب الحديثة في التأثير وا�لقاء .

تـعـزيـــز الــوعــي الــتطــوعــي لــدى الـمستفيـد  ويتعــرف علـى جوانبــه. 

رفع الوعي الذاتي 3

عبارة عن برامج  تطويرية يهدف إلى  تعزيز القيم والمبادئ ا�سالمية و بناء

الشخصية ا�سالميـة المعتـدلة ليكــون صالحــًا فـي ذاته ولدينــه ووطنــه . 

ا هداف :
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عدد ا يام :
5 أيام

عدد الساعات :
25 ساعة تدريبية

المسارات :
الوعي الذاتي

الوعي التطوعي

الوعي التقني

عدد المشاركين :
25 مشارك�



12

الصور تتحدث
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فكرة البرنامج :

برنامج تطويري وتدريبي يتم من خالله التعرف على طريقة إدارة وصرف المال

وتنمية المهارات في التعامالت المالية وضبطها .

غرس أهمية الوعي المالي في نفوس المستهدفين ، واكتشاف ذاته ، وشغفه . 

االهتمام بالجانب المالي وتنظيم القوائم المالية .

ضبط وتقنين الدخل والصرف المالي اليومي .

توجيه المستفيد الى تنويع مصادر الدخل المتعدد .

ا هداف :

رفع الوعي المالي4
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مدة البرنامج :
3 أشهر

عدد ا يام :
8 أيام

عدد الساعات :
32 ساعة تدريبية

عدد المستفيدين :
55 مستفيد¶
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الصور تتحدث



16

فكرة البرنامج :

تطبيق المهارات االلكترونية التي تعين الباحث في البحث

العلمي اختصارا للوقت والجهد وتحقيقًا للجودة البحثية

تطوير المهارات االكترونية
للبحــــــــــوث الدعــــــــــــوية 5

الهدف العام :

شـرح آلية استخـدام برمجـيات تخـدم الباحـث في بحـثه العلـمي من خالل برنامج

(مايكروسوفت وورد) ويهدف إلى تسهيل الباحث في أمور تتعلق بتنسيق البحث

وإدراج اÇيات بخط المصحف وتخريج ا�حاديث وعمـل الفهـارس الفـنية المختلفـة 
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15 ساعة تدريبية3 أيـــــام 62 مشارك�

عدد الساعات عدد ا يــــــام عدد المشاركين
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الصور تتحدث
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ا دوات والوسائل

حلقات نقاش

تطبيقات عملية

جلسات عصف ذهني

ورش عمـــل

بوفيه يوميا

حفل ختامي

شهادات للمشاركين

جوائز للمبدعين
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الصور تتحدث
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فكرة البرنامج :

عبارة عن لقاءات اجـتماعية لمنســوبي الجــمعية ويهــدف إلى إيجــاد بيئـة

ترفيهية للموظفين لقضاء أوقات اجتماعية بعيدا عن بيئة العمل الرسمية

لزرع ا�لفة والمحبة بين الموظفين .

الهدف العام :

توفير بيئة محفزة للموظفين لقضاء أوقات اجتماعية مرحة بعيدا عن بيئة

العمل الرسمية مما يسهم في االنسجام بين الموظفين، وينـمي بينهـم

مشاعر ا�خوة والتعاون .

لقاءات اجتماعية تحفيزية 6
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الصور تتحدث

استراحـة
بالطائف

زيـــــــــــــــــــــارة
المدينة المنورة

إحـــــــــــــــدى
ضواحي مكة

استراحــة
بمكـــــــة



05555739030125353867جمعية أجياد للدعوة

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

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


