


برنامج علمي يقوم على التعريف بكتب السنة وربط الناس بها وهذا البرنامج هو النسخة الثانية من سلسلة  :  الفكرة  
البرامج التعريفية بكتب السنة ومنها صحيح االمام مسلم وأنه من أصح الكتب بعد كتاب اهلل وقد نفذ البرنامج في نسخته  

هـ عن صحيح البخاري، ويتحدث في البرنامج عن سيرة االمام مسلم، ومنهجه في كتابة األحاديث،  1441 األولى للعام  
وجهده في طلب الحديث، والبرنامج يحتوي على محاضرات ودروس علمية، ودورات أولية، ومسابقة حفظ جميعها من  

صحيح مسلم تتناسب مع كافة شرائح المجتمع. 
إبراز جهود اإلمام مسلم في حفظ السنة، وبيان مناقب صحيحه، وإظهار مكانة صحيح مسلم في قلوب    :الهدف الرئيسي 

الناس عبر برامج دعوية هادفة من قبل طالب علم ودعاة متمكنين. 
                                                                                                            :                                                                                                                            األهمية، القيمة المضافة 

ـ وكانت المشاركة فيه والتفاعل مع فعالياته كبير.                                                     1441 أن البرنامج نفذ بنسخته األولى لصحيح البخاري لعام     ه
                                                   اظهار مناقب االمام مسلم ببرنامج علمي .                                                                                          

                                                                                 المشاركة والدعم للحمالت التي تبين أهمية العناية بالسنة النبوية ودراستها ومكانتها.                                             

 جذب فئات المجتمع في حضور مجالس العلم التي خصصت للتعريف بكتب السنة. 

طالب العلم / طالب المنح بجامعة جازان / كافة فئات المجتمع.  :المجموعات المستهدفة والمستفيدة 
        جامع الدحمان الكبيربأحد المسارحة. :الموقع المقترح م 0203 أشهر بدءاً من شهر يناير   3 :التوقيت المقترح   0222 :العدد المستهدف 

2303303130   :رقم الجوال   :المشرف العام على البرنامج  



 

 

 المؤشرات األثر: التعريف بكتب السنة وتعزيز مكانتها لدى كافة أطياف المجتمع

 (: تنويع الفعاليات الستهداف كافة شراح المجتمع ونشر العلم الشرعي فيهم.1النتيجة)
المؤشرات: فعاليات دعوية مباشرة وعبر 

 وسائل التواصل االجتماعي واالعالم المتنوعة.

 

 تنسيق األيام العلمية

 ( تنفيذ األيام العلمية )دروس علمية(1

 الجداول المعتمدة للدروس

 فواتير التجهيزات ومسيرات الجوائز تجهيزات الدروس والجوائز

 فواتير المتون شراء المستلزمات والمتون

 الحضور المستمر للطالب تنفيذ الدروس

 تنسيق المحاضرات والتواصل مع المحاضرين

 ( تنفيذ المحاضرات0

 االعتماد النهائي لجداول المحاضرات

 سندات صرف الجوائز جوائز تشجيعية

 التوثيق والنشر االعالمي التغطيات االعالمية

 التسجيل والتنسيق

 ( تنفيذ مسابقات حفظ األحاديث3

 كشوفات المسجلين

 فواتير شراء الجوائز / استالم الجوائز جوائز المسابقات

 حضور المشاركين وتفاعلهم تنفيذ المسابقات

 تصميم المسابقات

 ( تنفيذ المسابقات االلكترونية4

 االعتماد النهائي لتصميم المسابقات

 احصائيات اعداد المشاركين التسجيل والتنفيذ

 االعالن النهائي للفائزين جوائز المسابقات

 تنسيق الدورات

 ( تنفيذ دورات علمية مكثفة3

 تسجيل الطالب

 سندات صرف مبالغ الجوائز خالل الدورات جوائز تشجيعية

 شهادات الحضور للمشاركين تنفيذ الدورات



 

 المؤشرات: األثر: التثقيف والنشر التوعوي عبر منصات التواصل االجتماعي

(: تفعيل النشر االلكتروني والتغطيات االعالمية للبرنامج مما يزيد عدد 0النتيجة)
 المستفيدين.

المؤشرات: زيادة المعرفة واالطالع فعاليات 
 البرنامج والوصول ألكبر شريحة مستهدفة.

 

   

 التعاقد مع جهة اعالنية للتصميم

 ( تنفيذ التصاميم التثقيفية والمقاطع1

 عقد عمل

 االعتماد النهائي من جهة االختصاص تنسيق التصاميم والمقاطع واعتمادها

 التفاعل مع النشر بمنصات التواصل االجتماعي نشر التصاميم والمقاطع التثقيفية

 تنفيذ استبانات قياس األثر عبر نماذج قوقل قياس األثر عبر التقييم االلكتروني

 التعاقد مع جهة اعالمية لمتابعة النشر االلكتروني
 ومنصات برامج التواصل االجتماعي للبرنامج

 ( التغطية التقنية والنشر االعالمي0

 عقد عمل / تقييم دوري للعمل

 عقد عمل االعالنات تصميم اعالنات البرنامج

 التوثيق والتغطيات االعالمية
 التغطيات المستمرة

 تقارير العمل )أسبوعي ـ شهري ـ ختامي(

 العدد المستهدف المخرجات

 طالب وطالبة 122 طالب العلم

 طالب 43 طالب المنح بجامعة جازان

 مستفيد 0222 عامة المجتمع ) رجال /نساء/أطفال (



 

  

 يوم علمي يبدأ من بعد صالة العصر الصالة العشاء 

 دروس علمية من كتاب صحيح االمام مسلم 3يحتوي على 

 محاضرات علمية عن سيرة اإلمام مسلم وكتابه الصحيح

مسابقة في حفظ عدد من أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 في صحيح االمام مسلم

كلمات وعظية في جوامع ومساجد المحافظة بالتزامن مع 

 تنفيذ البرنامج عن االمام مسلم وسيرته.

تصميم محتوى دعوي للنشر عبر برامج التواصل االجتماعي 

  ألحاديث نبوية من كتاب صحيح االمام مسلم.
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 األيام  العلمية  
 ) دروس( 

 ( ريال بالتفصيل التالي:2111تكلفة اليوم العلمي الواحد ) 20111  21 
 ( ريال(    011 ( ريال   /   جائزة السحب ) 011 )ضيافة الدرس) 

مسابقة حفظ األحاديث من  
 ( ريال الفائز الثاني  1111 ( ريال الفائز األول ) 0111 جوائز املسابقة )  0111  2  صحيح مسلم 

 ( ريال للمحاضرة   011 ضيافة  وجتهيزات احملاضرة )  0111  6  احملاضرات العلمية  
 الكلمات الوعظية  
 من صحيح مسلم 

 لوحات اعالنية للكلمات  2111  06 

 ( ريال   2111 تكلفة ضيافة واعالنات الدورة العلمية )  9111  9  الدورات العلمية األولية بالقرى 
 ( ريال   01 قيمة تصميم احملتوى الواحد )  2011  01  تصميم احملتوى الدعوي 

 توثيق الفعاليات واعداد التقارير ونشر على برامج التواصل   0111  - التغطيات اإلعالمية والتقارير 
 ( ريال   0111 مكافأة شهرية ملشرف البرنامج )   9111  0  مكافأة املشرف 
 ( ريال   101 ( باص للمرة الواحدة )    1 تكلفة نقل طالب املنح ملدينة جازان )  1011  21  نقل طالب املنح 
 ( ريال لليوم الواحد    011 ضيافة ومتعلقات البرنامج )   0611  21  ضيافة ونثريات 

 خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال 5.55.. اجمالي التكلفة 


