
البرنامج المهاري  
لتأهيل الداعيات في مكتب 

 للفصل الدراسي األول من عام ١٤٣٨هـ 
من تاريخ : ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ  وحتى ١٨ / ٤ / ١٤٣٨هـ 



االفتتاحية 

بسم اهللا الرحمن الرحيم  

         الحمد هللا وحده , والصالة والسالم على من النبي بعده....  وبعد:  
        إن العمل الدعوي رسالة موجهه إلى اإلنسان بحسب كرامته ومكانته التي أنزله اهللا فيها "ولقد كرمنا بني آدم" ، وللحفاظ  ، وللحفاظ 
بَاه اهللا لمهمة العمل الدعوي ، لذا ارتأ مكتب 

َ
على نقاء هذه الرسالة وبقائها وديمومتها البد من توفر صفات ضرورية لمن اجْت

بيان في برنامجه النوعي (تأهيل الداعيات) إلى اعتماد (البرنامج المهاري) والذي يهدف إلى وضع برامج تطويرية مستمرة للدارسات 
والملتحقات بالبرنامج متالزمة مع ما يتلقينه من علوم شرعية , لما لذلك من أثر في ارتقاء أداء الداعية من المستو الممارس إلى 
مستو متقدم بصورة دائمة لتحقيق األهداف المنشودة ، وشحذ هممهم وتطوير مَلكاتهم وتقوية عزائمهم استمرارا في 

طريق الدعوة بكل صبر وثقة واتقان وتفانٍ. 
           وقد خطط هذا البرنامج المهاري تلبية الحتياجات الداعية من جوانب ثالثة مهمة : (شخصية ، اجتماعية ، دعوية) لإلسهام بإذن            وقد خطط هذا البرنامج المهاري تلبية الحتياجات الداعية من جوانب ثالثة مهمة : (شخصية ، اجتماعية ، دعوية) لإلسهام بإذن 
اهللا في تنفيذ مهامهن وفق معايير آداء متميزه. و تطبق الدارسة هذه المهارات خالل تنفيذ خطتها في المستو الميداني  . 

          وقد تم اعداد هذا التقرير المتضمن لما تم تنفيذه من البرنامج خالل الفصل الدراسي األول من عام ١٤٣٨هـ , حيث تم بفضل اهللا هـ , حيث تم بفضل اهللا 
تنفيذ أكثر من (٣٩) دورة تدريبية خالل الفترة من ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧ وحتى ١٨ / ٤ / ١٤٣٨هـ , سواء بحضور المدرب أو المدربة أو عن بعد 
(أون الين ) , وكان لنا شركاء نجاح ساهموا معنا في إنجاح البرنامج وساعدونا في تنفيذه , فلهم منا الدعاء وجزيل الشكر والثناء , 
وباألخص المهندس : ممدوح صادق الذي ساهم في تجهيز غرفة البث المباشر , وجميع المدربين والمدربات والمحاضرين الذين 
كانوا هم أساس البرنامج بتقديمهم وجهدهم في إلقاء المادة التدريبية , والشكر موصول لمديرة القسم والمشرف واألخوات 
المشرفات والداعيات الدارسات في هذا البرنامج , أسأل اهللا أن ينفعنا جميعا بما تم تقديمه , وأن يتقبل من الجميع جهدهم المشرفات والداعيات الدارسات في هذا البرنامج , أسأل اهللا أن ينفعنا جميعا بما تم تقديمه , وأن يتقبل من الجميع جهدهم 

وعملهم , وأن يبارك فيه , إنه جواد كريم ,,     وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

٢

مسؤولة البرنامج : 
حنان بنت ناصر الشبيلي  
مدربة معتمدة وممارس كوتش 



فكرة  
البرنامج 

الرؤية 

الرسالة  

تقوم فكرته على أساس تقديم برامج 

من خالل (الدورات وورش  تطويرية 

العمل والمحاضرات.. ) إما مباشرة أو عن 

بعد (أون الين) 

الشخصية  الجوانب  جميع  الشخصية لتخدم  الجوانب  جميع  لتخدم 

المختلفة التي تحتاجها الداعية ، 

ويستمر هذا البرنامج حتى نهاية التخرج 

، يشارك فيه نخبة من الشيوخ وأساتذة 

الجامعة والد عاة والمدربين.  

برنامج تطويري يُقدٓم للداعيات من خالل 

أنشطة مختلفه لتوليد المعرفة العلمية 

الشرعية ، وتعزيز المهارات الدعوية 

للوصول بهن الى اعلى درجات اإلمتياز 

واإلتقان في أدوارهن الدعوية. 

مستويات  ألعلى  الوصول بالداعيات 

التأهيل والتدريب في الميادين الدعوية ، 

واالرتقاء بهن نحو الدعوة العالمية.  

أهداف البرنامج 
يُتوقع من الداعيه في نهاية البرنامج  أن :  

تتوفر لديها ثقافة جيدة لتفّهم 
الواقع الذي تعيش فيه لتقديم الخطاب 

اإلسالمي المناسب.   ١

٢

٣

٤

٥

تتدرب على وضع خطط استراتيجية 
دعوية.  

تستخدم تقنيات ووسائل دعوية حديثة 
مواكبة للعصر.  

تُحِقق شراكة ُمجتمعية مع مجموعة 
من القطاعات الحكومية والمؤسسات 

التربوية والجمعيات الخيرية.  

متجددة  وضع برامج  في  تساهم 
ومبتكرة في المناشط الدعوية متالئمة 

مع احتياجات الفئات المستهدفة. 

آلية تقديم البرنامج: 
٣يتم تقديم البرنامج في الفترة الصباحية بمعدل يومين في األسبوع لمدة فصل دراسي واحد من خالل دورات ومحاضرات 



دورات 
التطبيق 
الميداني 

دورات 
اجتماعية 

دورات 
دعــوية 

دورات 
شخصية 

تتركز  على بناء 
شخصية الداعية 
وتقوية ثقتها 
بنفسها, وتعمل 
على تطوير 
ذاتها . 

تتركز  على تطوير 
عالقة الداعية 
مع من حولها من 
أسرتها وزميالتها 
وانطالقاً لجميع 
فئات المجتمع . 

تتركز على تطوير 
المهارات 

الدعويةللداعية 
والتي تحتاجها 
في مسيرتها 
الدعوية  

وهي الدورات 
في المستوى 
الميداني ، التي 
تتطلب تطبيقا 
ميدانيا للدورات 
أثناء إقامتها ، 
وتقييم من 
المدربة المدربة 

أوال: آلية تقديم الدورات التدريبية 

يتم تقديمها خالل فصل دراسي واحد لثالث مستويات 
دراسية، لكل مستوى جانب تطويري يخصها. 

٤



٥

أخالقيات الداعية 

قبل أن تكوني داعية 

أ/ حصة العثيم 

أ/مضاوي البسام 

اكتشفي ذاتك  
أ/ جوهرة الدهامي 

كوني متميزة 
أ/حنان الشبيلي 

إدارة  
الوقت 

بناء الثقة 
بالذات 

ثقافة 
الكبار 

التربية 
الذاتية 

أ/سمية المعلم 

أ/نورة المطيري 

أ/نوال الناجم  أ/منى البطحي 

أ/ الدورات الشخصية  (المستوى األول) : 



معهد بهاء الخليج 
للتدريب 

دورة 

حاسب آلي 
محاور الدورة 
- الويندوز  

- البوربوينت . 
-الوورد 

كن أنت 
مشروعك 

د/ندى الحوشاني 
تبئ دضاعراة عغ وإرحد   -
ث .  طسئ اط  غ –  ظ

- طحرضئ شغ ١٣ ورحئ سض 
وططاص . 

- تخطئ سط ٥٣ ظطب ثرغئغ 
٣٠ طظع شغ اصغدة وادارة . 

- طحرضئ ـ ١٠ ورصت سض شغ  ورصت سض شغ 
ات  آ سثد طظ اطاصغت وا

تطغئ .  ا
- ضئئ ـ ١٠ طصقت طظحعرة 
شغ طةقت وطظاثغت طتطغئ . 

- ختئئ شضة  

طتور اثورة : 
حوست اثاغئ .  - طعغئ ا

جابر .  - طذا غسظغ ا
حوع .  - طاطئت اججغئ ط
- اقجااغتغئ احثخغئ . 
غ .  - صغغط اع ات

اصئطغ .  عح ا اصئطغ . - تثغث ا عح ا - تثغث ا
ئ اقعثاف .  - اقظح وطةقت اتغة وخغ

سئ .  - ااظغث واا

المدربة / حنان الشبيلي 

بكالوريوس دراسات إسالمية 
دبلوم إعداد قيادات 
مدربة معتمدة 

دورة 

كيف أقدم دورة تدريبية 

دورة 

كتابة المقاالت 
والتغريدات 
الدعوية 

المدربة / نورة البادي 
ماجستير في المناهج وطرق 
تدريس القراءت السبع  

بكالوريوس جامعة اإلمام محمد 
بن سعود كلية أصول الدين قسم 

القرآن وعلومه 

٦



أ/سئغ غسحعت 

غ   س أ/ ضطض سئثازاق ا

أ/ عظء اخظغ  

أ/ععة اثعطغ 

ث اخصسئغ  احغت 

مهارة التخطيط التنفيذي  

منهجية القيادة  
التجهيز الجاذب 

والتقديم الجيد للمنشط 

سمات الداعية 
مفاتيح النجاح الدعوي 

ل وطثرئ طساثة طظ  ضعرغعس إدارة أس
ضج اضظثي PCT وتخطئ سط رخئ ثرغإ  ا
دوغ طصإ طرس طساث وطثرئ طساثة 
ئظطب صغدة (١٠١) (٢٠١) طظ طضج أدظئة 
ض  غ ظغ وطضج دراجت اصغدة  ئغ
صسثة اظعراظغئ طظ طضج  وطثرئ طساثة 
عئ  تطئ ا صن ةثة وطحثة ط ا

أ.  ظعرة اثعغ 

إدارة الجودة الشاملة 
 في العمل الد عوي 

عغئ   اغ إدارة  ط
غئ  ضعرغعس سطعم و
سث رغج اةعدة احططئ  ط

طسئ  سطعطت طظ  اغ صظغئ ا ظغ وطثغ سم طضج رواد ط غ طشئ اسغئ ـ "ااتثي اصغدة ةثة و ختئئ ظزغئ اصغدة غثز  سوشئ  ح طساث طظ اصغدي" وطثرب طساث طظ "ذا غثر ا حظب , وضع عاذظ اصعى . حغإ  عب  طظزئ 

سصغثة  ثخ  ة  طثرئ طساثة وطثاعإ طسخة طِت

عغئ طاصسثة .  طحشئ 

اثة شغ ظطب اضعرت  
طثرئ طس

( طعرات ااضغ ) . 

ائغ اجواج  شغص 
آجج طحوع ااع

ط

جي ئغثة  خقح ا
جاحرات وا وةظئ ا

طةن ااثخخئ شغ 
سدع شغ اسثغث طظ ا

و

خ شغ اصدغ ااغ 
ةا وطاث فجة وا

ا

ت سثغثة شغ عثا 
أة و طآ عط ا

ةغقت اخعغئ   اا
ةظإ , وطةعسئ طظ

ا

 اذاسغئ واسقطغئ .  
حرضت واسثغث طظ ا

ب/ الدورات االجتماعية  (المستوى الثاني) [غير متوفر] 
جـ/ الدورات الدعوية  (المستوى الثالث)  
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مرحلة ما قبل التحضير 

مرحلة إلقاء المادة 

(العنوان - الوقت - الصياغة ..) 

(فن اإللقاء - الرفق - التلخيص ..) 

مرحلة ما بعد اإللقاء 

تدريب عملي على 
محاضرة عامة 

٢

٣

٤

١

تحضير  
س العلمي  الدر
والمحاضرة 

د. عبدالله بن أحمد الرميح 

* األستاذ المشارك في كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 

* وكيل كلية العلوم واآلداب 
بمحافظة عنيزة للطالب. 

* ممثل الجمعية السعودية 
بجامعة القصيم. 

* عضو الجمعية المصرفية عضو الجمعية المصرفية 
بجامعة القصيم. 

* عضو هيئة التمويل 
واالقتصاد اإلسالمي  

(التعريف , الفضل واألهمية , 
الحكم , عقوبة التارك ) 

مراتب تغيير المنكر , 
 أحوال إزالة المنكر . 

الحسبة الميدانية 
واإلليكترونية 

تجارب نسائية احتسابية  

٢

٣

٤

١

فقه  
ومهارات  
االحتساب 

أ/إبراهيم بخاري  

* المدير التنفيذي للجمعية 
العلمية السعودية للحسبة , 
وعضو مجلس إدارة الجمعية - 
* عضو الجمعية العلمية 

السعودية الفقهية. - 
* عضو في مكتب صناع عضو في مكتب صناع 
الحياة لالستشارات التربوية 

والتعليمية. 

مراحل التخطيط   

الخطة اإلستراتيجية  

(اإلستراتيجي , بطاقة األداء , التشغيلي ). 

(توزيع األهداف , الخريطة اإلستراتيجية ) 

بناء المؤشرات , معايير جودة المؤشرات  

(ماذا تتضمن ؟ ماذا ينتج عنها )  

بطاقة األداء المتوازن  

الخطة التشغيلية  

٢

٣

٤

١

التخطيط 
اإلستراتيجي 
 للعمل الدعوي  

أ. عبدالعزيز الحمد السليم 

سنة من العمل  *خبرة ٢٤ 
االجتماعي والخيري .  

التأسيس  فريق  * عضو 
والمدير التنفيذي لمركز رواد , 
وهو أول مركز غير ربحي 
التطوعي  العمل  لتطوير 
بالمملكة العربية السعودية . 
وتنفيذ  وإشراف  وتنفيذ  إدارة  وإشراف  * إدارة 
مشروعات تطويرية في البناء 
التنظيمي والمؤسسي ألكثر 

من ٣٠ جمعية خيرية . 
* تنفيذ برامج تحليل وقياس  تنفيذ برامج تحليل وقياس 
للمؤسسية ألكثر من ٤٠ جمعية 
(المعايير  باعتماد  خيرية 

العالمية للتميز ) . 

اهميتها  في العصر 
الحديث - وسائلها 

التعريف بركن الحوار وتجربته 
في الدعوة االليكترونية 

تعليم وسيلة عملية " هدية 
" لمن يرغب في الدعوة 

أهم صفات  
الداعية عبر النت  

٢

٣

٤

١

الدعوة  
اإللكترونية 

أ . سامح جاد  

* مدير الدعاة بركن الحوار 
 –  " "الفريق اإلنجليزي 
والمدير الفني للدعاة "بحوار 
الحقيقة" للحوار مع الشيعة . 
* له برنامج أسبوعي موجه 
لغير المسلمين في إذاعة 

اإلسالم وتلفاز اإلسالم . 
* مؤلف كتيب تعريف مختصر  مؤلف كتيب تعريف مختصر 
باإلسالم – لغير المسلمين – 
انجليزي , وكتيب : كتابة 
معاني األسماء – انجليزي , 
قناة  موقع  في  وكاتب 

الجزيرة . 

٨



الد عوة الفردية  

التعريف , أهميتها , مقوماتها  

مجاالتها , أدواتها , أساليبها 

دعوة المجالس المفتوحة 

اآلداب العلمية واآلثار المقصودة 

الشيخ /  
       بندر الحميداني  

الشيخ /  
   سليمان الخليفي  

أسباب ضعف الحديث  

االستفادة من الموسوعات  
والمواقع الحديثية 

تعريف الحديث الصحيح وشروطه 

التأكد من تصحيح األحاديث 
د. ليلى العوفي 

علم العقيدة  
الشيخ/ محمد الهاملي 

- مدخل الى علم العقيدة . 

- تاريخ افتراق األمة . 

- موضوعات علم العقيدة.  

- مراجع علم العقيدة.  
كيف تخطط  

لمشروعك 

الشبكات 

االجتماعية  

ف  
كي

م 
نظ
ت

ك 
عات
ما
جت
ا

ة  
دون
لم
ا

ية 
خص
لش
ا

 التسوق 
اإللكتروني  

حزمة 
األوفيس 

w
التقنية  

والعمل الد عوي 
أ/ممدوح صادق  
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ص  الد ا عية والفر
اإللكترونية 

المنهجية في 
طلب العلم 

الشيخ/ محمد المنجد  أ.د. بندر بن نافع العبدلي  

تنمية المسؤولية القياد ية 
 في العمل الد عوي 

د/صالح الدقلة 

* من أوائل من استخدم 
اإلنترنت في الدعوة إلى 
الله، عبر موقع اإلسالم 

سؤال وجواب  
*يشرف على تسعة مواقع *يشرف على تسعة مواقع 
إسالمية بلغات مختلفة، كما 
يشرف على منصة زادي، 
وهي أول منصة تعليم عبر 
في  متخصصة  اإلنترنت 

العلوم الشرعية. 
الكتب والبرامج الكتب والبرامج 

 

له العديد من
التلفزيونية واإلذاعية.  

* دكتوراة في علم النفس 
التربوي 

شركة  شركة * مدرب محترف من  * مدرب محترف من 
ومدرب  الدولية  أفانتي 
معتمد لدى مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني , 
ولدى الهيئة العليا للسياحة 
لبرنامج  الخبير  والمدرب 

القيم ومعد البرنامج . 
* مستشار تدريب وتطوير * مستشار تدريب وتطوير 
للعديد من الجهات الحكومية 

والخيرية 

عضو هيئة التدريس بقسم 
السنة بجامعة القصيم، أحد  
كبار طالب الشيخ ابن عثيمين 
أشرف على رسائل جامعية 
عدة، له العديد من الدروس 
العلمية المستمرة في أكثر 
من مسجد، له العديد من 
البحوث والكتب العلمية، البحوث والكتب العلمية، 
وله اعتناء خاص بتحقيق 
األحاديث وشارك في العديد 
من المؤتمرات  التي تخدم 

السنة النبوية .. 

إدارة الغضب 
أ.د/خ اخظغ 

أستاذ علم النفس في قسم 
النفس في جامعة اإلمام 
مؤسس  وعضو  بالرياض 
للجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية وعضو 
مؤسس للجمعية العالمية 
لعلماء النفس المسلمين، 
ماليزيا وعضو  ماليزيا وعضو كوااللمبور،  كوااللمبور، 
المجلس الدولي لعلماء 
أمريكا  نيويورك,  النفس, 
وعضو المنظمة العالمية 
للصحة العقلية (النفسية ) 
فرجينيا, أمريكا وله العديد 

من الكتب في مجاله 

ثانيا: آلية تقديم المحاضرات: يتم تقديم المحاضرات خالل الفصل الدراسي لجميع المستويات 
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أ/ عواطف المطيري 

هللا الرميح  د/عبد ا

د/فوز كردي 

ي 
ور
لح
ة ا
هر
/ ز
أ
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ف الزين 
س
أ.  يو

سميري 
هيد ال

أ/أنا ي 
مر
لع
ة ا
يز
فا
أ/

البحث العلمي 

التوازن في 
حياة الداعية 

تطبيقات 
الطاقة الكونية 
المؤثرة في 
التوحيد 

ض 
رو
لع
ا

م 
مي
صا
الت
و

لة 
فو
ط
ة ال
مي
ه
أ

ها 
الل
تغ
إس
القيم و

القراءة المثمرة 
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