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 هـ7314رمضان 7إىل  1من  18الدعوي تقرير موجز عن خميم إفطار الصائمني 

 
 :أهداف املشروع

 
 يهدف املشروع إىل اغتنام أوقات شهر رمضان الكريم، مبا يلي:

 .الدعوة إىل اهلل 
    توجيه إخواننا الوافدين للعقيدة الصحيحة والتحذير من البدع اليت لدى الكـري

 منهم.
 السلوك العملي والقدوة احلسنة.دعوة غ  املسلمني ب 
 .تنمية روح األخوة والتكافل بني املسلمني 
 .تطبيق سنة تفط  الصائمني يف شهر رمضان املبارك 

 
 :املسلمون اجلدد

 ( شخصاً في المخيم9منهم) -وهلل الحمد -( مسلماً جديداً 31) هذه الفترة بلغ عدد المسلمين الجدد في 
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 عدد املفطرين:

 تقريبـاً  ًاصـائم  4.215 ائما أي مبعـد   صـ  29.505أكريـر مـن    يف املخـيم  موع املفطرينبلغ جم

وهلل  مـــن رمضـــاناخلـــام  يـــوم اجلمعـــة صـــائم يف  4.500يف اليـــوم الواوـــد وقـــد دـــاو  العـــدد  

 احلمد.

 
 

 

 ارجية :الوجبات اخل

.وجبة  4200يف املخيم لألسر احملتاجة ومت تو يع  وجبة خارجية يوميًا 600م تو يع يت
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 دروس  )قبل اإلفطار(:ال
ــور يف   ــوع احلضـ ــغ جممـ ــبلـ ــيمالـ ــن  دروس  يف املخـ ــر مـ ــائم16.615 أكريـ ــد   ًاصـ  2.802أي مبعـ

 األرديـــةالبنغاليـــة و هـــي تلغـــا بســـبع يف ةلقـــر دروس يوميـــتو، يف اليـــوم الواوـــد  ًا تقريبـــًاصـــائم
، وــد يف اليــوم لكــل لغــة وذلــمب مبعــد  درس وا ةالفليبينيــو ةاإلندونيســيواملليباريــة والتاميليــة و

 .  ويلقر يوميًا درس مفتوح باللغة العربية يشارك فيه جمموعة من طلبة العلم
ـــهدف  ــوتـ ــدع      الـ ــن البـ ـــحذيرهم مـ ــدهم و تـ ــحيت عقائـ ــدين لتصـ ــا الوافـ ــه إخواننـ دروس إىل توجيـ

الرتاويــت ســوف صصــع لــدعوة غــ  املســلمني بعــد صــ ة   ًااملنتشــرة بيــنهم، كمــا أن هنــاك أيامــ
 .ة لربامج مفتووة بعد ص ة الرتاويت لبعض اجلالياتباإلضاف

 

 

 
 



 
 املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالدمام

 18خميم اإلفطار الدعوي                       
__________________________________________________________________________________________ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 31481الدمام  ،  الرمز الربيدي  :    3865، ص  . ب :    8320005انسوخ :  – 8320004هاتف  : 

  
 - 4 - 4صفحة 

 
 )بعد اإلفطار(: املسابقات الريقافية

أي مبعد   ًاائمص  6020  بلغ جمموع احلضور يف برنامج املسابقات يف املخيم أكرير من
يف اليوم الواود. وقد كانت أسئلة املسابقات يف دروس الس ة اليت ألقيت  ًا تقريبًاصائم 860
 .ويف ما مت تو يعه من كتب و مطويات  املخيميف
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 اخليمة الطبية  

( شخع يوميًا كان البد من تقديم خدمة طبية للحاضرين واستريمار 5000نظرًا لوجود أعداد كري ة يف املخيم تصل إىل)

نقع السكر وارتفاع الضغط دمعهم يف املخيم إضافة إلي مايعانيه الصائمون من احلر الشديد وبعض احلاالت اليت تظهر من 

 وغ ها خاصة ملن مل يألفوا صيام رمضان من املسلمني اجلدد ولذا مت إقامة اخليمة الطبية.

 الرؤية

 خميم أكرير تكامً  واهتمامًا بصحة الصائمني .

 أكرير من جمرد مشروع إفطار فهو خميم دعوي توعوي صحي اجتماعي 

 الرسالة

 تقديم الرعاية هلم عن طريق تقديم الفحوصات األولية والنصائت الطبية.خدمة الصائمني احلاضرين للمخيم و

 اهلدف العام 

تقديم الرعاية الطبية للحاضرين يف املخيم عن طريق بعض الفحوصات وكذلمب النصائت الطبية املهمة 

 للصائمني.

 شرح املشروع

جها  قياس  _اد استخدامها )جها  قياس الضغط يقوم مشروع اخليمة الطبية علي إنشاء خيمة جمهزة بالوسائل الطبية املر

 جها  حتديد فصيلة الدم (_جها  قياس الطو  والو ن _السكر 

إضافة إىل وجود عدد من املتخصصني من ط ب كلية الطب ووجود طبيب خمتع يقوم بالنصائت واإلرشادات الطبية لكل مرتاد 

لية ويتواجد الداعية املرتجم بنف  اللغة ليشرح هلم ما حيتاج الطبيب بناًء علر نتائج فحوصاته يتم حتديد أيام معينة لكل جا

 إيصاله هلم .

 الفئة املستهدفة

اجلالية _اجلالية الفلبينية_اجلالية األندونيسية _اجلالية التاميلية  _اجلالية امللبارية  _) اجلالية البنغالية 

 املتعاونون(_اجلالية العربية_اجلالية  اهلندية_األردية 

 اجلهات املشاركة :

 .املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات با الدمام 

  .مجعية الرمحة الطبية اخل ية 

 .كلية الطب جبامعة الدمام 

  التقوى الطيب العام.مستوصف 

 املستفيدون :

.( شخصًا يوميًا50مبعد  ) الفرتة ( شخصًا خ   350استفاد من اخليمة الطبية أكرير من )   
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 ثانيًأ: خيمة املقرأة
 

 ؤية :الر

 خيمة لتعليم الناطقني بغ  اللغة العربية سورة الفاحتة وقصار السور.

  الرسالة:

 أن يكون خميم اإلفطار وسيلة أساسية للجاليات لتعليم القران وتصحيت الت وة.
 

 الفكرة العامة:

ود الكري  ( شخع يوميًا إضافة إىل وج5000نظرًا لوجود العدد الكب  املتوافد للمخيم والذي يصل إىل )

منهم ال يتقنون سورة الفاحتة وقصار السور كان من املهم صصيع خيمة تهتم  بكتاب اهلل وتعليم 

 اجلاليات قراءة سورة الفاحتة وقصار السور .
 

 : اهلدف العام

 تعليم اجلاليات سورة الفاحتة وقصار السور خ   شهر رمضان.
 

 :شرح املشروع

م(ومت التواصل مع مجعية حتفيظ القران الكريم كونها 5×م5س )قام املكتب بتجهيز خيمة خاصة مقا

جهة متخصصة يف تعليم كتاب اهلل ومت توف  معلم للقران الكريم ومدة احللقة ساعة يوميًا يتم بعدها 

 منت املشاركني شهادة عند نطق الفاحتة بصورة صحيحة .
 

 : الفئة املستهدفة

 _اجلالية الفلبينية_اجلالية األندونيسية _اجلالية التاميلية  _ة اجلالية امللباري _) اجلالية البنغالية 

 اجلالية  اهلندية(_اجلالية األردية _اجلالية األثيوبية 
 

 :خطة تنفيذ املشروع

 كل أيام األسبوع ماعدا اخلمي  و اجلمعة والسبت .
 

 : اجلهات املشاركة

 ام املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالدم 

 اجلمعية اخل ية لتحفيظ القران الكريم با املنطقة الشرقية 
 

 ( شخصًا مبختلف الفئات العمرية واجلنسيات. 30عدد املستفيدين من خيمه املقرأة ) : املستفيدون
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 :  سواعد(– إرواء )اجلوا تفط ال

 أود املشاريع اليت تقوم بها اللجان التطوعية الشبابية للمكتب . ط  اجلوا التفيعترب 

ويث يتم تنفيذها للعام  السادسةيتم تنفيذ املشروع جبهود شبابية تطوعية بالكامل وهي اآلن يف نسختها 

 ، من خ   فريقي إرواء وسواعدعلر التوالي  لسادسا

 

 نطاق املشروع :

ائق ( دق6( إشارة يف مدينة الدمام قبل أذان املغرب بـــ ) 14تو يع وجبات اإلفطار علي السيارات يف ) يتم 

وتنتهي بعد األذن بدقيقتني  وحتتوي وجبة اإلفطار علر ) ماء ومتر وكيمب ومطوية دعوية أوسي دي ت وة 

 ( من الشباب .  80( ريا  ونصف الريا  وبلغ عدد املتطوعني )  1.5( يبلغ قيمة الوجبة )

 

 املستفيدون :

 وجبة خ   األسبوع األو   25500مت تو يع 

 

 مشروع التفط  اجلوا  : أهداف 

 . تستهدف احلد من تهور سائقي السيارت قبل اإلفطار 

 . تعزيز روح التعاون والتكاتف يف اجملتمع وتنمية روح العمل التطوعي لدي الشباب وكسب األجر 

 . رع قيم األخوة و الرمحة واإلوسان يف اجملتمع  

 . رسم صورة وسنة عن اإلس م واملسلمني 
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 صور منوعة
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