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 لمبادرةمختصر لوصف  المبادرات البرامج

تعزيز االستجابة 
لمعالجة الظواهر 

 المجتمعية

 مبادرة: خطباؤنا سفراء دعوتنا إطالق

يتلخص المشرررررررصي غة أررررررفاال انشررررررطل صغ الفا  علمفل 
صالمحفظين صاالئمل  تنهض بالخطباء صالوعاظ صالواعظا 

للرراراسرررررررررررررررل الميررانفررل غة م هررا تطو ر الخطبرراء  بررحلحررا ه 
لتطو ر مهاراته  غة الخطابل صم اليل القضرررررالا صالظوا ر 
الميتمعفرررررلو لتاو ن الررررراا/فرررررل المعررررراي ة القرررررادر ة عل  

ع صلررالرر   ررا االسررررررررررررررتيررابررل صالقررارة عل  النهوض بررالميتم
 التأثير فف .

 مشرصي الراأا الشرعة  إطالق

يتمثل المشررررررررررصي غة المبادرة لرأرررررررررا الظوا ر الميتمعفل 
المخررالفررل لت ررالف  ديننررا الحنف  صالوررررررررررررررنررل النعو ررل المطهرة 
بشرررررريل دصرن صلت ررررررنففها بحوررررررز ميا  الظا رة صت     

االليابفل صأررررررررفاال الحلو  صالعرام  الوسررررررررائل صالم ثرا  
 المناسبل لم اليتها.

 صثفقل الخطيز صالاا/فل مشرصي
خطرراا الرراعون صتطو ر ررا ال  صثفقررل حررادا  المراج ررل م

رسرررررررمفل للاا/فل تشرررررررتمل عل  محادا  صم ايير الخطاا 
 الاعون النا ض بهموم امت  

 االرتقاء باصر المراة ك ن ر مه  غة بناء الميتمع

 إلكوررررررررررابهاصضررررررررررع انشررررررررررطل غاعلل لالرتقاء بقارا  المراة 
تها مهارا  جاياة غة اليانة الشرررررررررررررررعة تناسررررررررررررررز طا ا

ارة تأثير ا عل  الميتمع خاأرررررررررررل صانها  ة منل غة  الاا
 المحضن التربون االساسة ل .

 ت     ال مل الاعون صال لمة غة الوسط النوون 
أرررررررررفاال انشرررررررررطل ت  ف من ال مل الاعون غة الوسرررررررررط 
النوررررررررررررررون مثل ا امل الميالم ال لمفلو صالمحاضرررررررررررررررا  

 المراة الاا/فلالاعو لو صالاصرا  التار عفل لتاو ن 

 تف يل ال مل الاعون المياانة

تشررررررررررررررييل الليا  الاعو ل التة لقوم عليها عزء الاعوة 
المبرررادرا  صاليوال   صإطالقالميررراانفرررل غة المحررراغظرررا  

صالملتقفا  المياانفل األمر بالم رصف صالنهة عن المنار 
غة االماكن ال امل صالمفتوحل لم اليل الوررلوكفا  الوررلعفل 

 اعةغة الميتمع بشيل سر ع صص 

 ت     استاامل الاعوة االليابفل

ال مل عل  تنو ع الوسرررررائل الاعو لو صضرررررما  اسرررررتاامتها 
صرن لألغاررار صالمبررادرا  الرراعو ررل من خال  االبتاررار الررا

الفاعلل صكذلك توغير الاع  المادن صالم نون صالتشررررررررررررررعفك 
 مع كاغل الم سوا  ذا  ال ال لو بما يتفح استمرار ا

  



ل تطوير وسائل العم
 الدعوي 

 مبادرة: ملتقفا  حضار ل إطالق

تقوم المبادرة عل  ا امل ملتقفا  شبابفل غار ل ت مل عل  
تأ يل الشرررررررباا كقادة للمورررررررتقعل صامل األمل غة التحر رو 
صتميينه  للمورررررررررررررررررررررا مرررررررل غة عملفرررررررل الت يير صالتطو ر 
 الحضارن القائ  عل  اسم النهضل االسالمفل ال حفحل

 ز التقنة مبادرة: الخطي إطالق

إطالق حمال  دعو ررل إلاترصنفررل لرراع  القنرراة االعالمفررل 
عل  اليوتيوا بالمواد ال لمفل الشررررررررررر/فلو صتطو ر برنام  
الخطبرراء صتوثيا الررارصع ال لمفررل صنشررررررررررررررر ررا عل  مو ع 
الوفارةو صالتار م عن ب او صاغتتاح من ررررل لل مل الاعون 
ذه للتواأرررررل مع الخطباء صجمهور المواطنين صاسرررررتثمار  

 من الاعاة للوأو  ال  اكعر  اعاة جما ير ل الوسائل

ت     دصر طلبل ال ل  الشرعة غة التفاعل مع 
  موم الميتمع 

عقررا لقرراءا  حوار ررل لطلبررل ال ل  الشرررررررررررررررعة يت  خاللهررا 
عرض تيارا االخر ن غة نشررر ال ل  الشرررعةو صتار عه  
 عل  كفففررل التفرراعررل صاالنررامررام مع الميتمع للتررأثير ففرر 

 صتحقيا الت يير المنشود 
عقا الاصرا  ال لمفل صاللقاءا  صالارصع صالناصا  

 صالخطز صالمواعظ الهادغل 
ال لمفل لشرررح ال لوم الشررر/فل صعقا اللقاءا   عقا الاصرا 

 صالارصع صالناصا  صالخطز صالمواعظ الهادغل 

 اغتتاح المراك  صالميالم ال لمفل 
مراك  صميرررالم علمفرررل  مرررلإل رررااختفرررار الررراعررراة الفقهررراء 

متخ رررررررررر ررررررررررل لطلبل ال ل  الشرررررررررررعة مع تحايا مياال  
 التخ ص المفياة للوا ع الم اأر

 نشر الميال  صالعوسترا  صتوف ع الاتز الناغ ل
ال مل عل  نشرررررررررر الميال  صالعوسرررررررررترا  صاختفار الاتز 
الناغ ل الهادغل صنشر ا صتوف  ها غة المواجا صالم سوا  

 لاال لفل صالحيومف

ت     الفتوى الشر/فل صتوحيا ا صتفوير صأولها 
 لليمهور

ابتاار صسرررررائل غاعلل لاع  صتطو ر اغاق الفتوى صتوحيا ا 
صتفورير نشرر ا لاى ال امل لت     الوعة الاينة صالشررعة 

 غة الموائل الحفاتفل للناع

 دع  اللينل الوطنفل لت     الولوك القفمة 
غة دع  صت     دصر  رةأرررررررررفاال دصر حقفقة صغاعل للوفا

اللينل الوطنفل لت     الوررررررررررررررلوك القفمة غة الميتمع من 
 خال  العرام  الهادغل سر  ل التأثير

ا امل المخفما  صالمراك  ال فففل ال لمفل صالاعو ل 
 صالتربو ل

ا امل مخفما  م لقل صمفتوحل لشررررررررررررررارك غيها طلبل ال ل  
فيونوا الاعو ل لصالمهتمين ت مل عل  أررررقل شررررخ رررريته  

ثر انوررررررررياما مع الميتمع بما لوررررررررهل عطاء   ال لمة اك
 ص   ف تأثير   االليابة فف 

ف ادة مواحل انتشار ال مل ال لمة صالاعون غة  
 الم سوا 

عمل حلقا  ت لفمفل صدعو ل غة الم سرررررررورررررررا  الرسرررررررمفل 
صالميتمعفل صغا االخت رررراعو صعمل برام  متخ رررر رررل 

 ا الممينألأحاا المهن المختلفل صغ



 تمتين ال ال ل مع الموفحيين غة  طاي ا ة
تباد  ال  ارا  صاللقاءا  مع اليالفل الموررررررفحفل غة  طاي 
ا ة لتوثيا عرى الت الش الوررررررررررررلمةو بما يعرف سررررررررررررماحل 

 االسالم صعظمت  غة الت امل مع اير المولمين

العناية بالسنة النبوية 
 المطهرة

 الونل النعو لتنفيذ مشرصي ب نوا  كف  نخام 

يتضمن المشرصي انشطل صغ الفا  لنشر سنل النعة أل  
هللا علفرر  صسررررررررررررررل  صطرائقرر  غة كرراغررل الميرراال   المررأكررل 
صالمشرررررا صالم امال  صغة الحي  صالحفاة ال املتو صت لف  
منهيررررررر  غة التربفرررررررل من خال  الميرررررررالم ال لمفرررررررل 

 صالمحاضرا  الاينفل الهادغل

 مل مبادرة  يذا علمتنة سيرة نعة األ إطالق
ت ن  المبادرة ب قا سرررررررررررالسرررررررررررل دصر ل من المحاضررررررررررررا  
لتار م سرررررررررريرة النعة أررررررررررل  هللا علف  صسررررررررررل  صشررررررررررمائل  

 المحمالل كبشر صكنعة لااغل االعمار صالفئا 

 النعو ل الشر فل األحاديثعقا موابقا  لحفظ 
النعو ل المطهرة غة كاغل  األحاديثاجراء موررررابقا  لحفظ 

را/فًا بذلك المواسرررررررررررررر  الاينفل االبواا صمياال  الحفاةو م
 ولمينصالوطنفل التة تمر بالم

 عقا دصرا  متخ  ل لشرح األحاديث النعو ل
 األحاديثا امل سلولل من المحاضرا  التة ت ن  بشرح 

 النعو ل صم انيها الااغل لفئا  صاالعمار

 برنام  الونل النعو ل االلاترصنفل إطالق
الوفارة تتضرررررمن كاغل انشررررراء من رررررل الاترصنفل عل  مو ع 

نل النعو ل من   ررررررص صتوجيها  صدرصع محتو ا  الورررررر
 اإلطارصععر صعرض االأاارا  غة  ذا 

 
  


