
نشرة تعريفية 

بالبرنامج الدعوي
أحد برامج الصندوق الخيري التعليمي
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املحتويات
فكرة الربنامج.

هدف الربنامج.

ما سيحققه الربنامج.

مدة الربنامج.

محتوى الربنامج:
املسار األول : املسار التأهييل.

املسار الثاين : املسار العلمي.

املشار الثالث : املسار املوسمي.

}املسار الرابع : املسار التطبيقي.
ي}

عو
لد

ج ا
ام

ربن
ال
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فكرته :
الدراسية  املنح  برنامج يستهدف جميع طالب  هو 

ليكونوا هداة خري حيث ما ُوجدوا ، وذلك بوضع 

الربامج التي تنمي عندهم الهم الدعوي ، والوقوف 

والخربات يف هذا  والتجارب  الدراسات  أفضل  عىل 

الفاعلة  املساهمة  تنشيط  يف  السعي  مع  الجانب 

املامرسة  فرصة  بإعطائهم  وذلك  الطالب  قبل  من 

. العالقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق  بعد  }العملية 
{
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ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال
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هدفه :
إىل إعداد جيل يقوم بالدعوة إىل هذا الدين القويم 

تحقيقاً لقوله تعاىل: )ولتكن منكم أمة يدعون إىل 

الخري( ، وأن يهيء طالب املنحة ألن يكون إنساناً مؤثراً 

فاعالً يف بلده .

,,
,,
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سيحقق :
التعرف عىل أهمية الدعوة وفضلها .

ترسيخ الهم الدعوي والتأكيد عليه يف نفوس املشاركني .

معرفة أولويات الدعوة وأساليبها ووسائلها .

القيام  عىل  املعينة  الالزمة  الدعوية  املهارات  وتطوير  تنمية 

بالدعوة عىل بصرية .

سهل  بأسلوب  العلمية  املادة  عرض  مهارة  الطالب  اكتساب 

ميرس مناسب للعامة .

الدعوية  الساحة  يف  املوجودة  األنشطة  أبرز  عىل  الوقوف 

واالستفادة من تجارب اآلخرين .

 -1

-2

-3

-4

-5
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سيحقق : تابع
يف  الدعوية  املشاركة  خالل  من  العملية  الخربة  املنحة  طالب  اكتساب 

املناسبات املوسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
قدرة املشارك عىل إقامة امللتقيات والدورات العلمية يف بلده .

 -7

-8
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مدته :
ستة فصول دراسية ، مجموع أيام الربنامج  يف كل فصل 

درايس  اثنا عرش يوماً .

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال
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يتكون الربنامج من مسارات اال وهي:  محتواه :  

1
4
2

3
مسار التأهييل

مسار التطبيقي

مسار العلمي

مسار املوسمي



11

املسار األول : املسار التأهييل
يحتاجه  ملا  املناسبة  الدورات  بتقديم  املسار  هذا  يعنى 

طالب املنحة يف مجال الدعوة مام ميكنه من أداء رسالته 

برفع  األول  باملقام  يعنى  فهو   ، واقتدار  بكفاءة  الدعوية 

الكفاءة واملهارة الدعوية لدى طالب املنحة ، ومن الدورات 

التي يسعى الصندوق إلقامتها يف هذا املسار ما ييل :

إعداد الدعاة.     

مهارات الدعوة واالحتساب.     

دعوة غري املسلمني.     

أ-

ب-

ج-

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال
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أ- إعداد الدعاة ، وتشتمل هذه الدورة عىل العنارص التالية :
- الدعوة يف الكتاب والسنة )أهميتها وفضلها(.

- سلوك الداعية.

- مهارات االتصال.

- الخطابة )نظري – تطبيقي(.

- االتجاهات الفكرية املعارصة.

- عرض حاالت عملية ومناقشات جامعية تطبيقية.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل أهمية الدعوة وفضلها.   

- تنمية املهارات االتصالية والتعامل مع اآلخرين.   

- تطوير أساليب الدعوة حسب الظروف الراهنة     

    ومتطلباتها.

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

يومان.

عدد الساعات التدريبية

)6( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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ب- مهارات الدعوة واالحتساب، وتشتمل هذه الدورة عىل العنارص التالية :
- الدعوة يف الكتاب والسنة.

- أصول الدعوة والداعية.

- أصول الحسبة واملحتسب.

- معوقات الدعوة.

- رشوط املحتسب وآدابه.

- أهم القواعد الفقهية يف باب الدعوة واالحتساب.

- عرض حاالت عملية ومناقشات جامعية تطبيقية.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :
- اكتساب املهارات الالزمة املعينة عىل القيام    

    بالدعوة عىل بصرية.
- التعرف عىل نظام الحسبة يف اإلسالم ودور    

    املحتسب يف املجتمع.

- التزود من مناهج الدعوة إىل الله والحسبة.   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

يومان.

عدد الساعات التدريبية

)6( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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ج- دعوة غري املسلمني، وتشتمل هذه الدورة عىل العنارص التالية :
- أهمية الدعوة إىل الله تعاىل والحرص عىل هداية الناس.

- عاملية الدعوة ومسؤولية املسلمني يف دعوة غريهم.

- أولويات الدعوة ورضورة مراعاتها.

- دوافع االستجابة ودوافع اإلنكار.

- الجهود الدعوية باململكة العربية السعودية.

- عرض حاالت عملية ومناقشات جامعية تطبيقية.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :
- التعرف عىل أهمية الدعوة وعامليتها.   

- التعرف عىل أولويات الدعوة ورضورة مراعاتها.   
- التزود مبعلومات عن دوافع االستجابة وكيفية    

     االستفادة منها.
- التزود مبعلومات عن دوافع اإلنكار وكيفية مواجهتها.   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

يومان.

عدد الساعات التدريبية

)6( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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املسار الثاين : مسار العلمي 
إليها  يحتاج  التي  العلمية  املواد  بتقديم  املسار  هذا  يعنى 

العامة لطالب املنحة بطريقة التشجري والخرائط الذهنية ليك 

السهل  باألسلوب  العامة  عىل  عرضها  املنحة  لطالب  يتسنى 

عرض  يف  باالبتكار  األول  باملقام  يعنى  فهو   ، يناسبهم  الذي 

املادة العلمية بشكل منظم وسهل وواضح عىل طالب املنحة 

 ، بلده  يف  العامة  عىل  الطريقة  هذه  تطبيق  له  يتسنى  ليك 

ودورات هذا املسار قسمت بحسب العلوم التي يحتاج إليها 

الداعية بشكل أكرب ، وكل علم قسم بعد ذلك عىل شكل 
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دورات قصرية متعددة بحسب املواضيع التي يحتاج إليها الداعية 

من ذلك العلم ، ومن هنا كان من الدورات التي يسعى الصندوق 

إلقامتها يف هذا املسار ما ييل)1(:

علم التوحيد والعقيدة .     
علم التفسري.     

علم الحديث.     
علم الفقه.     

ال بد من التنبيه إىل الفرق بني دورات هذا املسار مع )الربنامج العلمي( والذي يقدمه الصندوق أيضاً : وهو أن دورات هذا املسار 

موجهة أصالة لبناء الدعاة أما ما يقدم يف الربنامج العلمي فهو موجه أصالة لبناء العلامء ، ومن ثم كانت الفروق التالية:

دورات هذا املسار قصرية بينام الربنامج العلمي بعكس ذلك.

دورات هذا املسار تأخذ من كل علم وفن مواضيع متفرقة منتقاة مام يهم الداعية يف مجاله بينام يف الربنامج العلمي فتؤخذ املواضيع 

التي تذكر يف ذلك العلم بجملتها دون االنتقاء منها.

دورات هذا املسار تعتمد عىل العرض الشجري للمعلومات وعروض البوربوينت فقط بينام يف الربنامج العلمي فيكون التعامل مع 

الكتب واملصادر األصلية لكل علم باإلضافة إىل االستفادة من الوسائل املعينة األخرى.

)1(

-1

 -2

-3

أ-
ب-
ج-
د-

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال
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أ- علم التوحيد والعقيدة  ، ومن عنارص هذه الدورة التايل :
- أهمية التوحيد والعقيدة يف حياة املرء املسلم.

- التأصيل ملنهج أهل السنة والجامعة.

- املذاهب والفرق املعارصة وتوجهاتها.

- التمييز بني معتنقي هذه الفرق والجامعات.

- كيفية التعامل مع املخالفني.

- عرض حاالت عملية ومناقشات جامعية تطبيقية.



21

• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل املنهج الصحيح يف العقيدة.   

- التعرف عىل املذاهب والفرق املعارصة.   

- معالجة األفكار واملعتقدات الخاطئة بني املنتسبني    

    إليها.

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

3 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)9( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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ب- علم التفسري   ، ومن عنارص هذه الدورة التايل :
- أهمية علم التفسري يف حياة املرء املسلم.

- أصول التفسري الصحيح.

- أنواع التفسري.

- دراسة ألشهر كتب التفسري ومناهج املفرسين.

- عرض ودراسة لتفسري سور وآيات مختارة من القرآن الكريم.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل املنهج الصحيح للتفسري.   

- التعرف عىل أشهر كتب التفسري ومناهجها.   

- اكتساب مهارة الوصول للمعنى الصحيح آليات    

    القرآن الكريم.

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

3 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)9( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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ج- علم الحديث    ، ومن عنارص هذه الدورة التايل :
- أهمية علم الحديث يف حياة املرء املسلم.

- دراسة ألشهر كتب الحديث ومناهج املحدثني.

- عرض ودراسة ألحاديث مختارة.

- علم مصطلح الحديث.

- دراسة ألشهر كتب مصطلح الحديث.

- تطبيق عميل آللية تخريج األحاديث النبوية. 
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل أصول علم الحديث.   

- التعرف عىل أشهر كتب الحديث ومناهجها.   

- اكتساب مهارة تخريج األحاديث النبوية.   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

3 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)9( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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د- علم الفقه     ، ومن عنارص هذه الدورة التايل :
- أهمية علم الفقه يف حياة املرء املسلم.

- أصول الفقه.

- دراسة ألشهر كتب الفقه ومناهج الفقهاء.

- عرض ودراسة لعدد من أبواب الفقه. 
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل املنهج الصحيح للتفقه يف دين الله.   

- التعرف عىل أشهر كتب الفقه وأصوله ومناهجها.   

- اكتساب مهارة الوصول للحكم الصحيح واإلفتاء   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

3 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)9( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد



28

املسار الثالث : املسار املوسمي  
يعنى هذا املسار باغتنام املواسم التي متر عىل طالب املنحة وهو 

الصيف ورمضان  ، وذلك كموسم  املباركة  البالد  متواجد يف هذه 

والحج ، بحيث توضع له الربامج املناسبة لهذه املناسبة ليك يستفيد 

منها بشكل أكرب ومن ثم االستفادة منه حينها يف هذه املواسم يف 

رفع مستوى الوعي لدى أهل بلده ، ومن الدورات التي يسعى 

الصندوق إلقامتها يف هذا املسار ما ييل: 

ج- الحج ب- رمضان    أ- الصيف     
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ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال
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أ- الصيف ، وتشتمل هذه الدورة عىل العنارص التالية :
- الدعوة يف الكتاب والسنة )أهميتها وفضلها(.

- مهارات االتصال.

- أهمية استثامر األوقات يف الدعوة ونرش العلم.

- مواضيع مختارة مام يحتاجها الطالب عند عودته 

لبالده.

- عرض حاالت عملية ومناقشات جامعية تطبيقية.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- استثامر طالب املنحة فرتة إقامته ببلده يف إجازة    

    الصيف بالدعوة إىل الله ونرش العلم.

- تنمية املهارات االتصالية والتعامل مع اآلخرين.   

- التطبيق العميل للدعوة.   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

5 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)15( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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ب- رمضان  ، وتشتمل هذه الدورة عىل العنارص التالية :
- الصيام )مسائل وأحكام يكرث السؤال عنها(.

- الزكاة )مسائل وأحكام يكرث السؤال عنها(.

- أهمية استثامر األوقات يف الدعوة ونرش العلم خصوصا يف 

  األوقات الفاضلة.

- مواضيع مختارة )دعويا وعلميا( مام يحتاجها الطالب.

- عرض حاالت عملية ومناقشات جامعية تطبيقية.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل أهم مسائل الصيام.   

- التعرف عىل أهم مسائل الزكاة.   

- التطبيق العميل للدعوة ونرش العلم.   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

5 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)15( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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ج- الحج ، وتشتمل هذه الدورة عىل العنارص التالية :
- التوحيد )مسائل وأحكام(.

- الحج )مسائل وأحكام يكرث السؤال عنها(.

- أهمية استثامر األوقات يف الدعوة ونرش العلم 

  خصوصا يف األوقات الفاضلة.

- مواضيع مختارة )دعويا وعلميا( مام يحتاجها طالب 

  املنحة.
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• وتهدف هذه الدورة إىل أن يتمكن املشارك يف النهاية من :

- التعرف عىل أهم مسائل التوحيد.   

- التعرف عىل أهم مسائل الحج.   

- التطبيق العميل للدعوة ونرش العلم.   

ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال

مدة الربنامج

5 أيام.

عدد الساعات التدريبية

)15( ساعة.

عدد املقاعد املتاحة

)20( مقعد
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املسار الرابع : املسار التطبيقي  
يعنى هذا املسار بتنمية املهارات الدعوية لدى طالب املنحة 

من الجانب التطبيقي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

ليشارك   – الجاليات  ومكاتب  اإلسالمية  الشؤون  كوزارة   –

الطالب معهم يف القيام ببعض األنشطة والربامج التي يقومون 

بها ، وبال شك فإن هذا يساهم يف تنمية املشاركة املجتمعية 

النتائج عىل  بني مؤسسات الدولة والجامعات لتحقيق أفضل 

الواقع العميل .
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ي
عو

لد
ج ا

ام
ربن

ال




