فعاليات شهر ربيع األول (1441 )3هـ
اليوم والتاريخ
الثالثاء

1441/03/08هـ

األربعاء

1441/03/09هـ

االربعاء

1441/03/16هـ

الثالثاء

1441/03/22هـ

األربعاء

1441/03/23هـ

االثنني

1441/03/28هـ

الثالثاء

1441/03/29هـ

األربعاء

1441/03/30هـ

القيمة

احلياء

حق
اجلوار

العدل

النشاط

نوعه

خلق احلياء ومواضعه

لقاء

مناذج من حياء األنبياء والصاحلني

لقاء

كيف نغرس قيمة احلياء بني أفراد األسرة؟

حلقة نقاش

مهارات تقديم االحسان للجريان

حقوق اجلار يف اإلسالم

مهارات العدل بني أفراد األسرة

األمانة فضائلها وجماالتها
األمانة
كيفية بناء قيمة األمانة بني أفراد األسرة

دورة
تدريبية
لقاء
دورة
تدريبية
لقاء
دورة
تدريبية

امللقي

املستفيدين

د .عادل عيد اخلديدي
اجلامعة اإلسالمية
1049283102
د .عدنان عبد العزيز خطريي
مدرب واستشاري أسرى واجتماعي
1060922729
د .عبد اهلل علي البشريي
جامعة أم القرى
1001863149
د .علي بن إبراهيم الزهراني
اجلامعة اإلسالمية
1019736717
د .حممد عبد الرمحن العريين
اجلامعة اإلسالمية
1036495784
أ .رباح عبد الرمحن السالمة
مدير مجعية رعاية طالب العلم
1012171292
د .عبد السالم حممد الطلق
إمام وخطيب جامع العويف
1038182760
د .عبد الرمحن علي اجلهين
اجلامعة اإلسالمية
1048090607

املكان والوقت
املكتبة العامة

اجلميع

بعد املغرب
جامعة األمري مقرن
 10ص

اإلباء

مجعية رعاية

واالمهات

بعد املغرب
جامعة طيبة

اجلميع

 10ص
املكتبة العامة
بعد املغرب

اإلباء

مجعية رعاية

واالمهات

بعد املغرب

اجلميع

مجعية رعاية
بعد املغرب

اإلباء

جامعة طيبة

واالمهات

 10ص

فعاليات شهر ربيع الثاني (1441 )4هـ
اليوم والتاريخ
االثنني

1441/04/05هـ

الثالثاء

1441/04/06هـ

االربعاء

1441/04/07هـ

الثالثاء

1441/04/13هـ

االربعاء

1441/04/14هـ

الثالثاء

1441/04/20هـ

االربعاء

1441/04/21هـ

القيمة
النزاهة

النشاط

نوعه

حتقيق النزاهة والعفة يف اجملتمع

دورة
تدريبية

كيف حنافظ على األمن؟
املواطنة
قيم اجملتمع يف اإلسالم

بناء القيم

مهارات غرس القيم يف النفوس

حلقة
نقاش

لقاء

دورة
تدريبية

امللقي
الشيخ /خالد عبد اهلل الدوهان
قاضي االستئناف باملدينة
1008681700
العقيد .د/عبد اهلل بن غدير

املستفيدين
اجلميع

التوجيري
اجلميع

رئيس جملس إدارة مجعية شباب
1002276283

اجلميع

لقاء

الرمحة
من مشاهد رمحته
صلى اهلل عليه وسلم

مدرب واستشاري أسري واجتماعي
1060922729

املكتبة العامة
بعد املغرب

مجعية رعاية

رئيس قسم تقنية املعلومات بشركة

الرمحة مفهومها وآثارها

 10ص

 10ص

طالل يوسف السويل
االتصاالت
1007789413
د .عدنان عبد العزيز خطريي

 10ص

جامعة األمري مقرن

اجلامعة اإلسالمية
1019939626
د .عصام مصطفى شريفي

جامعة األمري مقرن

جامعة طيبة

مدير إدارة التدريب يف شرطة منطقة
املدينة املنورة
1007306853
د .حممد عبد العزيز العواجي

املكان

اجلميع

بعد املغرب
جامعة طيبة
 10ص

فعاليات شهر جماد االول (1441 )6هـ
اليوم والتاريخ
االثنني

1441/06/02هـ

الثالثاء

1441/06/03هـ

األربعاء

1441/06/04هـ

االثنني

1441/06/09هـ

الثالثاء

1441/06/10هـ

األربعاء

1441/06/11هـ

القيمة

النشاط

أحسن االخالق

شرح منظومة أحسن االخالق
اإلخالص حقيقته ومثراته
الفصل الثاني

نوعه
دورة
تدريبية
لقاء

اإلخالص
مكانة اإلخالص وأهميته

أحسن االخالق

شرح منظومة أحسن االخالق

كيف حنقق العطاء يف اجملتمع

لقاء

دورة
تدريبية

د .عامر حممد بهجت
جامعة طيبة
1011718242
د .سلطان عمر احلصني
اجلامعة اإلسالمية
1038442305
د .حممد عبد العزيز
اجلامعة اإلسالمية
1019939626
د .عامر حممد بهجت
جامعة طيبة
1011718242
د/عادل عبد اهلل العويف

حلقة
نقاش

غراس
1030382061
د .حامد امحد أكرم

لقاء

خاص باألطفال

مشرف بإدارة الرتبية
والتعليم
1010280566

مجعية رعاية
بعد املغرب
املكتبة العامة
بعد املغرب

اجلميع

العواجي

رئيس جملس إدارة مكتب

العطاء
صور من عطاء النيب صلى اهلل عليه وسلم

امللقي

املستفيدين

املكان

مجعية رعاية
بعد املغرب

خاص باألطفال

طالب العلم

اجلميع

مجعية رعاية
بعد املغرب
جامعة مقرن
 10ص

مجعية رعاية
بعد املغرب

فعاليات شهر جماد االول (1441 )6هـ
اليوم والتاريخ
االثنني

1441/06/16هـ

الثالثاء

1441/06/17هـ

األربعاء

1441/06/18هـ

االثنني

1441/06/23هـ

الثالثاء

1441/06/24هـ

األربعاء

1441/06/25هـ

االثنني

1441/06/30هـ

القيمة

النشاط

أحسن االخالق

شرح منظومة أحسن االخالق

صور من حياة األنبياء والصاحلني مع الصدق
الصدق
مهارات تربية األبناء على الصدق

أحسن االخالق

شرح منظومة أحسن االخالق

التعامل مع الوالدين :آداب وأحكام

نوعه
دورة
تدريبية
لقاء

دورة
تدريبية
دورة
تدريبية
لقاء

بر الوالدين
مناذج من بر الوالدين

أحسن االخالق

شرح منظومة أحسن االخالق

لقاء
دورة
تدريبية

امللقي
د .عامر حممد بهجت
جامعة طيبة
1011718242
د .علي خالد الدويش
اجلامعة اإلسالمية
1013300643
طالل يوسف السويل
رئيس قسم تقنية املعلومات
بشركة االتصاالت
1007789413
د .عامر حممد بهجت
جامعة طيبة
1011718242
د .إبراهيم عبد الرحيم حافظ
اجلامعة اإلسالمية
1049051731
د .حامد امحد أكرم
مشرف بإدارة الرتبية والتعليم
1010280566
د .عامر حممد بهجت
جامعة طيبة
1011718242

املستفيدين

املكان

خاص

مجعية رعاية

باألطفال

بعد املغرب

اجلميع

مجعية رعاية
بعد املغرب

اإلباء

جامعة طيبة

واالمهات

 10ص

خاص

مجعية رعاية

باألطفال

بعد املغرب

الشباب

الشباب

جامعة مقرن
 10ص
املكتبة العامة
بعد املغرب

خاص

مجعية رعاية

باألطفال

بعد املغرب

فعاليات شهر رجب (1441 )7هـ

اليوم والتاريخ

القيمة

النشاط

نوعه

مفهوم احرتام املسلم

لقاء

امللقي

املستفيدين

رباح عبد الرمحن السالمة
الثالثاء

1441/07/01هـ

االربعاء

1441/07/02هـ

االثنني

1441/07/07هـ

االحرتام
كيف نبين االحرتام بني أفراد األسرة

أحسن االخالق

شرح منظومة أحسن االخالق

حلقة
نقاش
دورة
تدريبية

مدير مجعية رعاية طالب
العلم
1012171292
د .عبد اهلل علي البشريي
جامعة أم القرى
1001863149
د .عامر حممد بهجت
جامعة طيبة
1011718242

اجلميع

اإلباء واالمهات

خاص باألطفال

املكان
مجعية رعاية
بعد املغرب
جامعة طيبة
 10ص
مجعية رعاية
بعد املغرب

