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 الفكزة:
لبعض طالب العلم دعوية حلقات يومية برنامج إعالمي على شكل برنامج رمضاين عبارة عن       

دلدة مخس دقائق تنشر عرب وسائل لتبصري الناس بأحكام شرعية من الكتاب والسنة والدعاة يف ادلنطقة 
 التواصل االجتماعي ادلختلفة.

 األهداف:
 استخدام التقنية احلديثة يف الدعوة إىل اهلل عز وجل. (1
  يهم.بطريقة سريعة الوصول إل تبصري عامة الناس بأحكام الكتاب والسنة (2
 اإلثراء العلمي لدعاة ادلكتب من خالل الربنامج. (3

  املستهدفىن:

 عامة الناس يف منطقة جازان.      

  فرتة التنفيذ:

 شهر رمضان ادلبارك.      

 نقاط القىة يف الربنامج:
 النجاح الباىر الذي حققو الربنامج يف العام ادلاضي يف نسختو األوىل. (1
 سرعة انتشار ادلادة العلمية. (2
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 الوصول للمستفيد بصورة سريعة ومشوقة وممتعة. (3
 سهولة حفظ ادلادة ومجعها والرجوع إليها. (4
 اتساع الرقعة اجلغرافية للمستفيدين. (5

  l1uJUlU-https://youtu.be/SyA        روابط بعض احللقات: 

https://youtu.be/apkscUyf9_8 
https://twitter.com/dawahahad1/status/1000377888892432384?s=19 

https://twitter.com/dawahahad1/status/999293710239191042?s=19 

 

 آلية التنفيذ: 
نشر حلقة كل ليلة بعد صالة الرتاويح عرب وسائل التواصل االجتماعي ادلختلفة اخلاصة  (1

 بادلكتب.
 ينشر السؤال اخلاص باحللقة متزامناً مع وقت نشر احللقة. (2
 الثانية صباحاً.يتم استقبال األجوبة عرب صفحة ادلكتب بتويرت كل ليلة إىل الساعة  (3
 يتم إعالن الفائز عن طريق صفحة ادلكتب بتويرت يف الليلة ادلقبلة. (4
 ويل أمره.يتم تسليم اجلوائز يف مقر ادلكتب للفائز شخصياً أو  (5

 

 

https://youtu.be/SyA-l1uJUlU
https://youtu.be/apkscUyf9_8
https://youtu.be/apkscUyf9_8
https://twitter.com/dawahahad1/status/1000377888892432384?s=19
https://twitter.com/dawahahad1/status/1000377888892432384?s=19
https://twitter.com/dawahahad1/status/999293710239191042?s=19
https://twitter.com/dawahahad1/status/999293710239191042?s=19
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 ميزانية الربنامج:
 تفاصيل املبلغ املبلغ الفعالية  م

مونتاج إعالمي حلقات  1
عقد عمل مع مؤسسة إعالمية  لتصوير احللقات صوت  لاير 150111 الربنامج

 HDوصورة وانتاج فيلم ختامي للربنامج بدقة 

 لاير 310111 جوائز الفائزين 2

جوائز، حبيث يكون  3لاير لكل ليلة بواقع  (1111)
 لاير للفائز األول. (511)
 لاير للفائز الثاين. (311)
 لاير للفائز الثالث. (211)

 لاير 310111= 31×1111
 لاير للمتابعة واإلشراف. (5111) لاير 50111 اإلشراف وادلتابعة 3

 ريال فقط 050555 اإلمجايل

 
 


