
 تعزيز مكانة املسجد واالرتقاء بدوره احلقيقي يف نهضة اجملتمع: (1) اهلدف االسرتاتيجي

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

البناء المؤسسي 
 للمسجد

 إدارة المساجد  مجلسمشروع تشكيل 
على  باإلشرافتشكيل لجنة إدارية في كل مسجد تختص 

مسططططططططططططططجد وتو ير  االنشططططططططططططططوة وال واليات وادارة و  يات ال
 وصيانته 

  بإعمار تشكيل لجنة في كل مسجد تونى  تشكيل لجان اعمار المساجد

تو ير أداء الكادر الوامل في المساجد وت فير 
 كافة االحتياجات الل جستية

الومل مع جهات االختصطططططار لتدريا الكادر الوامل في 
المسطططططططططططططططاجد وتو ير ادا هل وت فير م اد الن افة واالجه ة 

 ودات التك ين والدفن وت ويل الصيانة الدورية لمرافقه.وم
صياغة ال حة من مة لومل المسجد ولدور  في 

 نهضة المجتمع
تن يمية لتن يم عمل المسطططططططططططططجد ودور  ادارية اعداد ال حة 

 الحقيقي في نهضة المجتمع 

صياغة ال حة من مة لإلجراءات المالية إلعمار 
 وصيانة المساجد

لتسططططططططططططططهيططل اجراءات اعمططار  تن يميططةليططة امططاعططداد ال حططة 
وصيانة المساجدل وضبوها وفقًا لمحددات وض ابط مالية 

 موتبرةل في ض ء الن ام المالي الحك مي.

 مشروع تح يل المساجد كمرافق عامة
الومل من خالل االمانة الوامة العتبار المسططططططاجد كمرفق 

 يططد من كططافططة الخططدمططات الحك ميططة من ت ويططة تعططام  سطططططططططططططط
 والميا ل وكذلك تركيا الوا ة المستدامةرباء الكه

االرتقاء بدور المسجد 
 للنهوض بالمجتمع

 احياء فكرة المسجد الجامع
نشر ثقافة المسجد الكبير الجامع القيام باألنشوة الك يلة ب
ل خاصططططططططططططة صيما  تولق بصططططططططططططالة واحيا ه في ن  س الناس

 الجموة

 و  ية لكل مسجد تخصيص

و  ية لكل مسطططططططجد بتبرع من  يصتخصططططططط إلعالنالمبادرة 
اهالي الحي الميسطططططططط رين والمالرل  خصططططططططص ريع ال   ية 
للصرف على انشوة المسجد وفوالياته وتو ير  وصيانته 

 بشكل دوري.

  توبيق مسجدي إطالق
توبيق   فر للم اطن كل ما  حتاجه في جانا المسطططططططاجد 

 من حيث أماكنها وخوبا ها والدروس الولميةل الخ.

 نشاء المكتبة الولمية وااللكترونية إ مشروع
انشطططططططططططططططاء مكتبططة علميططة مرك يطة وت ويطدهطا بطالتسططططططططططططططجيالت 

 االلكترونية

تو ي  االنشوة المسجد ة بالتنسيق والمشاركة مع 
 القا مين على ادارة المسجد

ل وصططططططططططططططيطاغطة االجراءات اعطداد دليطل الومطل المسططططططططططططططجطدي
 التنسطططططططططيقية التي تحدد دور كل جهة تومل في المسطططططططططجدل
وعقد الملتقيات وورش الومل لتو ير الومل المسططططططططططططططجدي 

 المجتمعوالنه ض بدور  في 
 

  


