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 شكر وتقدير
 

 اغبمد هلل الذي أعانٍت على إهناء ىذا البحث ، اغبمد هلل ضبدا يليق جباللو
 أشكر جامعيت الغراء اليت يسرت ِف بعد هللا ىذا العمل 

 البساطي الذي أفادين بتوجيهاتو دمحم  كما أشكر فضيلة الدكتور:
 الذي ربمل معي أعباء البحث واالنشغال  كما أشكر زوجي

وأسأل هللا أن يتقبل ىذا العمل وهبعلو نرباسا ألخوايت العامالت يف ، هللا خَت اعبزاءجزاىم 
 .واغبمد هلل رب العاؼبُت وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أصبعُت، حقول الدعوة
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 ادللخص
 

سائية يف والصالة والسالم على رسول هللا يتناول ىذا البحث دراسة لواقع األقسام الن، اغبمد هلل
التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية يف اؼبملكة العربية ، اؼبكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات

، وكيفية عملها، وقد أوضحت دائرة عمل ىذه اؼبكاتب، وما يواجهها من صعوابت، السعودية
ل مراسلة وزايرة بع  ومن خال، وحاولت دراسة ىذا الواقع من خالل عملي، وتنظيماهتا الداخلية

، واتبعت الكثَت من االجتماعات اليت تعاًف ىذا الواقع وتنميو، اؼبكاتب يف شىت أرجاء اؼبملكة
ورصدت نتائج وتوصيات الكثَت منها يف ىذا البحث.أسأل هللا أن هبعلو علما انفعا خالصا لوجهو 

  .ينفع هللا بو الدعوة وأىلها.وهللا اؽبادي إُف سواء السبيل
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ABSTRACT 
 

Praise be to Allah. Prayers and peace be upon his prophet Mohammed.This research studies 

The Offices of Islamic Advocacy and Guidance that are supervised by the Ministry of Islamic 

Affairs in the Kingdom of Saudi Arabia, and what problems face these offices. It also shows 

how these offices manage and organize its work. The researcher tried to study this 

environment through working at, communicating with, and visiting some offices around the 

kingdom. The researcher also attended many meetings that discussed the present situation of 

the offices trying to solve any issues and come up with methods to improve its situation. The 

researcher documented many results and recommendations of these meetings in this 

research.May Allah ordain this work as selfless, beneficial knowledge that will serve the 

people of his calling.Allah is the guide to the righteous way. 
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 ادلقدمة

فإن هللا جعل  أما بعد، اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء واؼبرسلُت
وبذل اعبهد فيها من صفات ، لواء اػبَت اقتداًء ابؼبرسلُت وقيادة، الدعوة إليو من أشرف مراتب الدين

) :قال هللا تعاُف، الصاغبُت           )
 (1) 

من دعا إُف ىدى كان لو من األجر مثل )وعند مسلم وغَته عن أيب ىريرة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 .(2) (أجور من تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئا

 أمهية ادلوضوع
حىت عّدىا بع  العلماء ركن من ، دالدعوة إُف هللا من أىم األعمال وأشرف مقامات العب

) ويكفي منها قول هللا تعاُف، أركان اإلسالم      

  )
 (3) 

  .والبد ؽبذه الدعوة أن يكون ؽبا أرضا خصبة تنمو عليها واىتماما ورعاية تًتعرع يف أحضاهنا
أنشأت اؼبملكة  ويف عصران اليوم، ائمة ؽبا أسسها وطرقها وأثرىاوالدعوة منذ عصر النبوة ق
)اؼبكاتب  :ربت إشراف وزارة األوقاف والدعوة واإلرشاد تسمى، العربية السعودية مكاتب خاصة

وعلى الرغم من جهود  .التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ( تنتشر يف كل مدينة وقرية
أصبحت الدعوة إُف هللا تواجو حراب ياة وسائل االتصال وتغَت ؾبرى اغب تنوع العاملُت هبا إال أنو مع

 .ربتاج منا إُف مزيد من طرق التطور والتحسُت يف ؾباالت العمل الدعويشعواء 
  

                                      
 125سورة النحل  (1)
 .2674 اغبديث ، رقم2262، ص4كتاب العلم، جمسلم ،  أخرجو  (2)
 33سورة فصلت (3)
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 :وىذه الدراسة مهمة لعدة أسباب
رة أنبية اؼبوضوع الذي تتناولو فالدعوة إُف هللا يف ؾبتمع النساء ربتاج ؾبهودا أكرب لكث .1
 .ؽبذا الشروبة من اجملتمعتوجو الفنت اليت 
ومواجهة الفنت ، وردفع األقسام النسائية الدعوية ؼبواكبة ركب التطتسعى الدراسة ل .2

 .حسب إمكاانهتا عرب استبانو خاصة لذلك
 .قلة البحوث أو عدمها اليت تتناول ىذه األقسام ابلدراسة .3
 ريقة العمل الدعوة.حاجة اؼبكاتب الناشئة لرؤية واضحة من اػبطط وط .4

 مشكلة البحث
 .بع  اؼبكاتب تعتمد أسلوب طرح قدمي يفتقد للوسائل والطرق اغبديثة يف تقنُت الدعوة .1
افتقاد بع  اؼبكاتب للخطط واللوائح اػباصة ابلعمل فبا يؤدي إُف تعقيدات وصعوابت  .2

  .حُت البدء ابلعمل
ة اؼبكاتب الدعوة من شىت أكباء ؼبشاكل األقسام النسائية ومشارك إنشاء استبانو ـبصصة .3
 اؼبملكة.

 أسئلة البحث
 ؟ ىو فضلها وما تعريف الدعوة إُف هللاىو ما  .1
 ما ىي اؼبكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ؟ .2
 كيف تعمل األقسام النسائية ابؼبكاتب الدعوية ؟ .3
 سام النسائية؟اؼبسانبة يف حلول اؼبشاكل اليت تواجو األق يبكن لالستبيان كيف .4
  ما ىي أكرب اؼبشاكل اليت تواجو الدعوة يف ىذه األقسام؟ .5
 ما ىي الربامج واألنشطة اليت يبكن أن تقدمها ىذه اؼبكاتب؟ .6
 ما ىي أساليب الدعوة للجاليات؟ .7
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 أىداف البحث
 .ية الدعوة إُف هللابيان أنب .1
 لكة العربية السعودية.التعريف ابؼبكاتب الدعوية للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبم .2
 تعريف بعمل األقسام النسائية اؼبكاتب الدعوية يف اؼبملكة العربية السعودية.ال .3
 إبراز أنبية دور األقسام النسائية يف مكاتب الدعوة. .4
 تسليط الضوء على بع  اؼبشاكل اليت تواجهها ىذه األقسام وطرح حلول ؽبا. .5
 ا. واقع عمل األقسام النسائية وأنشطته استقصاء .6
إضافة بصمات جديدة على خطط األقسام النسائية واالجتهاد يف تطوير أساليب الدعوة  .7
 فيها.

توجيو الدعوة يف اجملتمعات و  تزويد العامالت يف ؾبال الدعوة بطرق جديدة لعرض .8
 النسائية.

وابعبملة فإن ىذا البحث يهدف إُف الرقي ابألقسام النسائية يف اؼبكاتب الدعوية من حيث 
 ء الدعوي والتنوع يف الطرح ومواكبة التطور يف العرض.العطا
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 الدراسات السابقة
تطرقت للمكاتب الدعوية النسائية سابقة  حسب اطالعي وحبثي فإين ما وجدت رسائل

 وإمبا وجدت رسائل تطرقت عبانب من جوانب مكاتب الدعوة التعاونية الرئيسية، بشكل خاص
 رسائل تفيد الدعوة.  بشكل عام أو
 :األطروحات اليت ربدثت عن جوانب يف اؼبكاتب التعاونية الرئيسيةىذه من و 
من اعبامعة اإلسالمية  دراسة لنيل درجة الدكتوراه )دعوة اجملتمع النسائي( رسالة دكتوراه -1

-1431إشراف الدكتور عبد الرب بن نواب آل نواب بن لطيف اؽببيدي ابؼبدينة الطالب:خالد
1432 
مسفر بن حسن البيئة االجتماعية على الدعوة إُف هللا تعاُف( رسالة ماجستَت )أثر  -2
 البلد: اؼبملكة العربية السعودية  القحطاين

اعبامعة: اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية الكلية: كلية الدعوة واإلعالم ابلرايض التخصص: 
 ىـ1425 -ىـ 1426حتساب اؼبشرف: د. أضبد بن دمحم البابطُت العام: الدعوة واال
وحُت حبثي عن رسائل جامعية ربمل ؿبتوى  وكال البحثُت ربدثت عن موضوع الدعوة إُف هللا 

حبثي َف أجد وكل ماوجدتو رسائل تتحدث عن دور اؼبكاتب التعاونية الرئيسية يف أمر دعوي واحد 
سائية وينقصها اإلؼبام ابلعمل داخل أروقة اؼبكاتب بشكل عام واألقسام أوأكثر وليست األقسام الن
 النسائية بشكل خاص 

 بحثال منهج
القائم على صبع اؼبعلومات واستقصاء  البياين تحليليال اؼبنهج الوصفيسأعتمد إبذن هللا على 

 .اغبقائق
 
 
 

http://www.alukah.net/authors/view/home/2858/
http://www.alukah.net/authors/view/home/2858/
http://www.alukah.net/authors/view/home/2858/
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 الفصل التمهيدي

)القائل يف كتابو  اغبمد هلل           )
جعل ، (1) 

حثنا عليها ، وسبيل اؼبصلحُت، وديدن الصاغبُت، فهي مهمة الرسل الدعوة إليو أشرف مقامات العبد
الرسول األمُت من والصالة والسالم على ؼبن سلك طريقها ، واغبياة الكريبة، ورتب لنا األجور العظيمة

 . رضبة للعاؼبُتبعثو هللا

 تعريف الدعوة إىل هللا:
 أوال: الدعوة يف اللغة:

 وىناك عالقة وثيقة بُت مدلول ىذا اللفظ يف األصل، كلمة ) الدعوة ( مصطلح إسالمي"
 .وبُت استعمالو كمصطلح إسالمي صرف، اللغوي

وكالٍم  وىو أن سبيل الشَّيَء إليك بصوتٍ ، )دعو( الدال والعُت واغبرف اؼبعتل أصٌل واحد
 (2)"يكون منك. تقول: دعوت أدُعو دعاًء.

 :تعريف الدعوة إىل هللا اصطالحا اثنيا:
قالو  ما اوأوضحه أما تعريفها اصطالحا فقلما ذبد عند علمائنا األوائل تعريف حوؽبا

ة العباد إن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عباد" :لرستم حيث قالهنع هللا يضر  ربعي بن عامرالصحايب اعبليل 
فأرسلنا بدينو إُف ، ومن جور األداين إُف عدل اإلسالم ، ومن ضيق الدنيا إُف سعتها ، عبادة هللا  إُف

 (3) "خلقو لندعوىم إليو
  

                                      
 125سورة النحل  (1)
 .279، ص2د.ط، ج ، مقـايـيُس الّلغةبن فاِرس ، ا (7)
 .39، ص7د.ط، ج ،  البداية والنهايةبن كثَت، ا (3)
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 .فالدعوة اصطالحا ىي العمل على نشر اإلسالم وفق اؼبنهج الرابين ؽبا

دعوة إُف هللا واالستمرار عليها وعدم التحول وكرر القرآن الكرمي اػبطاب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أيمره ابل"
 (1) ".ملسو هيلع هللا ىلص يدعو إُف ربو حىت أاته اليقُت وصار إُف جوار ربو عنها وقد ظل النيب

 فضل الدعوة إىل هللا:

وظيفة رسل هللا صبيعا ومن أجلها بعثهم هللا للناس فكلهم بال استثناء دعوا  الدعوة إُف هللا
) ا إليهم لعبادة هللا وإفراده ابلعبادة واإليبان بو على النحو الذي شرعو هللا ؽبمأرسلو  قومهم ومن 

          ) 
(2)

 

)وقال تعاُف:           

)
( ) :وقال تعاُف (3)

(4). 

)وقال تعاُف:         )
 (5) 

قال لعلي ؼبا أرسلو لقتال اليهود  -هنع هللا يضر  -د وىف مسلم يف صحيحو من حديث سهل بن سع
أخربىم دبا هبب عليهم من و  يف خيرب "انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إُف اإلسالم

 (6)خَت لك من أن يكون لك ضبر النعم"حق هللا فيو فوهللا ألن يهدي هللا بك رجل واحدا 
 : قالوعن أيب ىريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

من دعا إُف ىدى كان لو من األجر مثل أجور من تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئا )

                                      
 .327، ص1، ج9ط أصول الدعوة, عبد الكرمي زيدان،  (1)
 1:نوح (2)
 112آل عمران: (3)
 128يوسف:  (4)

 33فصلت:  (5)
 .2426 اغبديث ، رقم1872، ص4كتاب فضائل الصحابة، ج،   يف صحيح مسلممسلم أخرجو  (6)
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 (1)(ومن دعا إُف ضاللة كان عليو من اإلمث مثل آاثم من اتبعو ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا
ألمة وشرفها أن أشركها وأن الداعي األول ؽبذه األمة ىو الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأن هللا أكرم ىذه ا"

كنتم خَت أمة أخرجت للناس فالدعوة إُف هللا ىي واجب كل مسلم  مع رسولو الكرمي يف الدعوة إليو
ولتكن منكم أمة تفسَت ابن كثَت ؽبذه اآلية وقولو وتعاونوا على الرب والتقوى دليال على ، ومسلمة

  (2)". ال يبكن ربصيلو إال بذلكبل ووجوهبا إذا كان الرب مشروعية التجمع والدعوة اعبماعية

(     )
(3) 

صاروا أئمة وىداة ودعاة ، صدق ىذا يف أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وفيمن سار على سبيلهم"
، ُت تنال اإلمامة يف الدينفإن ابلصرب واليق، بسبب صربىم وإيباهنم، وأعالما يقتدى هبم، للحق

وىم ، وىم اؽبداة، فأصحاب الرسول عليو الصالة والسالم وأتباعو إبحسان إُف يومنا ىذا ىم األئمة
 .القادة يف سبيل اغبق

وأن األمة يف كل زمان ، وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إُف هللا من أىم اؼبهمات
 (4)كل ضرورة إُفبل يف أشد ال، إليهاومكان يف أشد اغباجة 

  

                                      
 .118رقم اغبديث  159، ص1، ج1، كتاب العلم، ط صحيح الرتىيب والرتغيبيف  األلباينصححو  (1)
 .12، ص 1ج، 4، ط  الدعاة الدعوة إىل هللا وأخالقبن ابز ، . (2)
 24السجدة  (3)
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 حكم الدعوة إىل هللا:
، وأهنا من الفرائ ، فقد دلت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إُف هللا عز وجل 

ابلنسبة إُف األقطار اليت ، وصرح العلماء أن الدعوة إُف هللا عز وجل فرض كفاية، واألدلة يف ذلك كثَتة
فهي فرض كفاية إذا قام ، يم وبتاج إُف الدعوة وإُف النشاط فيهافإن كل قطر وكل إقل، يقوم فيها الدعاة

وعمال صاغبا ، سنة مؤكدة وصارت الدعوة يف حق الباقُت، هبا من يكفي سقط عن الباقُت ذلك الواجب
)وفبا احتج بو على أهنا فرض كفاية قولو جل وعال:  .جليال

).
(1) 

قال اغبافظ ابن كثَت عند ىذه اآلية وصباعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة ؽبذا األمر "
 (2)."وتبلغ أمره سبحانو وتعاُف، وتنشر دينو، تدعو إُف هللا، العظيم

 دعوة مهمة الرسل والصاغبُت ومنهاج الرشد والصالح.فال
وإن كل وساوس اليأس من اإلصالح ، والداعية اؼبسلم لن يتخلى عن ؿباولة انتشال العباد"

أخذ عن السلف  لن تلبث أن تتبدد أمام غبظة انتباه إيباين تريو مكانتو اؼبتوسطة ؼبوكب اإليبان السائر
  (3) ."يستلم األمانةهللا خلفا  والبد أن يسوق لو قدر

ويف ىذا البحث سيكون اغبديث حول جهات رظبية يف اؼبملكة العربية السعودية تعٍت بنشر 
اإلسالم وتقوية العالقة وتوثيقها ابجملتمع والعمل على إصالحو ابلتعريف بـ )اؼبكاتب التعاونية للدعوة 

 .بوجو خاصواإلرشاد وتوعية اعباليات( بشكل عام واألقسام النسائية منها 
  

  

                                      
 .124ال عمران  (1)
 .12، ص 1ج، 4، ط  الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاةبن ابز ،  (2)
 .62، ص 1ج ، 1ط، ادلنطلقدمحم الراشد،  (3)



 

03 
 

 التعريف ابدلكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات: ولاألالفصل 
 تعريف ابدلكاتب الدعوية الرئيسيةال ادلبحث األول:

 :ما ىي اؼبكاتب التعاونية
إُف هللا ربت  اؼبستقلةتعمل يف ؾبال الدعوة ؽبا شخصيتها االعتبارية خَتية ةىي مؤسس"

 (1)ليماهتا"اشراف الوزارة وتع
تعمل على نشر اإلسالم بُت اعباليات غَت اؼبسلمة وتنشر العقيدة الصحيحة بُت  فهي

وؽبا  واألنشطة لفئات اجملتمع لربطهم ابلدين أبسلوب ؿببب إُف النفوس اؼبسلمُت وتقوم بتنظيم الربامج
ؼبنطقة لوائح عمل وأنظمة وخطط وتصاريح وأىداف ورؤية واضحة وكل مكتب ينحصر عملو يف ا

أقسام  اوكثَت من اؼبكاتب توجد هب وعددىا يقارب مئيت مكتب يف اؼبملكة احملددة لو من الوزارة
  .نسائية تعمل ربت مظلة اؼبكتب الرئيسي للمكتب

  :رسالة ادلكتب
هم على دعوة ثوح، وتوعية اؼبسلمُت أبمور دينهم، دعوة الناس ابغبكمة واؼبوعظة اغبسنة 

 .الصاٌف غَتىم وفق منهج السلف
 :من ىم ادلستفيدون من ادلكاتب

، واؼبتعلمون واألميون، والكبار والصغار، يستفيد من اؼبكاتب التعاونية الذكور واإلانث"
 (2)."ولكل منهم دعوة حبسب حالو، مسلمون أو غَت مسلمُت، والعرب والعجم

  

                                      
نية للدعوة واإلرشاد ادلنظمة لعمل ادلكاتب التعاو  الئحة اإلدارية وادلاليةا، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقاف (1)

 .2، د، ط، ص، وتوعية اجلاليات
ادلنظمة لعمل ادلكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد  الئحة اإلدارية وادلاليةا، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقاف (2)

 .12و، ص9، د، ط، ص، وتوعية اجلاليات
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  :كيفية عمل ىذه ادلكاتب
وقد وضعت الالئحة اؼبالية ، مل فيها اؼبكتبيكون لكل مكتب تصريح من فرع الوزارة اليت يع

الالئحة ىي أنظمة تنظم سَت العمل و ، واإلدارية من قبل الوزارة تعريفات واضحة ودقيقة لكل مصطلح
 .يف ىذه اؼبكاتب

 بعض مصطلحات اللوائح اخلاصة ابدلكاتب:
  .اؼبكتبىو ؾبلس معتمد من قبل الوزارة ـبول ابؼبوافقة أو الرف  ؼبشاريع و  :اجمللس" 

  :منطقة العمل
مثل اؼبدن الكربى اليت تضم عدة  ىي اغبدود اعبغرافية اليت ربددىا الوزارة لكل مكتب

 مكاتب يف اؼبدينة الواحدة
 :احملاسب القانوين

أماٌن لى حساابت اؼبكتب وىنا وىو مكتب احملاسبة اؼبرخص لو من قبل الدولة ليشرف ع 
 .حيث يبادر الكثَت من اؼبتطوعُت لدعم مشاريع اؼبكاتب ابؼبالالعمل جبدية وثقة وأمان  يطوب لطيف

كما ربتفظ الوزارة بسجل يسجل فيو كل اؼبكاتب اؼبصرح هبا بتاريخ تسجيلها وأرقام ىواتفها 
 .وأعضاء ؾبالسها وما يطرأ عليها من تغيَت

  :ادلوازنة التقديرية
 (1) ."ة اليت تغطيها اؼبوازنةوىي خطة مستقبلية مالية تقديرية ألداء اؼبكتب خالل الفًت 

  .حيث سبنح الدولة ميزانية ؿبددة لكل مكتب
  .ويبكن للمكتب فتح فروع لو )مندوبية( يف منطقة عملو بعد موافقة الوزارة

  

                                      
ادلنظمة لعمل ادلكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد  دارية وادلاليةالئحة اإلا، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقاف (1)

 .7، د، ط، صوتوعية اجلاليات
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 :منطقة عمل ادلكتب"
ينفذ اؼبكتب أعمالو الدعوية داخل اؼبملكة يف منطقة عملو احملددة لو ولو هبد الرجوع للفرع 

 .اؼبكاتب األخرى تنفيذ أعمال دعوية يف منطقة عملها مع والتنسيق
 :ميادين عمل ادلكاتب
وتكون ضمن ، االتابعة للجهات اغبكومية واالىلية اليت ينفذ اؼبكتب عملو فيه ىي اؼبواقع
األخذ يف االعتبار التنسيق مع اعبهات اؼبشرفة على ىذه األماكن قبل تنفيذ  مع ،منطقة عملو
 (1)."فكا  اؼبناشط بوقتٍ 

وتضع بع  اؼبكاتب لوائح عمل تنظيمية زبتلف عن اآلخر فلكل مكتب الئحة خاصة بو 
 .حسب ما تقتضيو حاجة العمل لديو

 العقود:"
ويهدف ىذا النظام إُف تنظيم العالقة بُت اؼبكتب وموظفيها وبقق اؼبصلحة العامة ومصلحة 

يو ربديد الراتب واؼبسمى الوظيفي حسب ف ويتمتوقيع عقد بُت اؼبكتب وطالب الوظيفة ويتمالطرفُت 
 (2)."جزئي دوامأو  النظام بدوام كامل للسعوديُت أو لغَت السعوديُت

 
  

                                      
 .5، ص2، د، ط، ج، الالئحة اإلدارية وادلالية ادلنظمة ألعمال ادلكاتبقاف ، و وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واأل (1)
 12، ص4ط،  كتب اإلحساءمب نظام ادلوارد البشرية، عبد الرضبن سليمان اعبغيمان (2)
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 التعريف ابألقسام النسائية مبكاتب الدعوة وآلية العمل فيها ادلبحث الثاين:
 :األقسام النسائية يف ىذه ادلكاتب

كاتب الدعوة ربت مظلة اؼبكتب يعمل القسم النسائي الذي يتفرع من القسم الرئيسي ؼب
تنفذ أىداف اؼبكتب للمجتمع النسائي بكل ، وينضم ربت لوائحو وأنظمتو ولو خطة سنوية، الرئيسي

 فئاتو وال يبدأ تنفيذ خطتو إال بعد موافقة اؼبكتب الرئيسي ؽبا. 
أىداف خاصة لكل و ، ؽبا ىدف عام مشًتك، وتتكون األقسام النسائية من عبان منظمة

  .وىذا ىبتلف حسب حاجة اؼبدينة واؼبنطقة اليت يعمل هبا اؼبكتب ،عبنة
 :اذلدف العام ذلذه األقسام

وتصحيح مفاىيم ، والدعوة إُف هللا على بينة وعلم، العمل على نشر تعاليم الدين الصحيح
 الدين يف اجملتمع.

م كلها ربت وتنض، ويكون العمل يف ىذه األقسام على ىيئة عبان تتباين عمل كل عبنة منها
ضيو اغباجة ؽبا ومن أظباء وتعاون واحد كل عبنة تشارك اللجان األخرى حبسب ما تقت، إدارة واحدة
وكبوىا ، عبنة الوسائل الدعوية، اللجنة الثقافية، عبنة اعباليات، عبنة احملاضرات والدروس :اللجان

 (1) عملها: حبسب حاجة اؼبنطقة وموافقة ؾبلس اإلدارة على مسميات اللجان وكيفية
 

  

                                      
 .12، صالئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
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  أىداف اللجان وطريقة عملها:
 :مهام اإلدارة يف األقسام النسائية للمكاتب :أوال

ووضع الدراسات لكل مشروع يعٌت ، و اػبطة اػبماسية للقسم ، وضع اػبطط السنوية 
 وتسليم التقارير السنوية للجهات اؼبختصة.، وتقدير اؼبيزانية لكل عام ، بتطوير القسم

والنظر يف صالحية ؿبتوى الربامج ، ابت اليت تعٌت ابلعمل للمكتب الرئيسي ورفع اػبطا
كما تقوم اإلدارة ابإلشراف على كل برانمج وعلى  ،  واألنشطة قبل عرضها واؼبوافقة أو الرف  حملتواىا

،  سبثل اؼبكتب يف اعبهات الرظبية اػباصة ابلنساء و ، وتضع التقومي الوظيفي لكل موظفة، كل نشاط
 .عٌت بتنظيم سَت العمل ووضع اللوائح اؼبنظمة اػباصة ابلعملكما ت

 جلنة احملاضرات والدروس:
 دعوة وإرشاد النساء لتبصَتىن أبمور دينهن. :اؽبدف العام

 :األىداف اخلاصة
 وتوجيو النساء للفهم الصحيح للدين.، نشر التفقو يف الدين

وـباطبة  ، رات والدروس اليت تعٌت بذلكتنظيم اعبوانب اليت تريب عقيدة اؼبسلم بتنظيم احملاض
 .كافة شرائح اجملتمع وذلك من خالل تنظيم احملاضرات اليت زبتص بكل فئة

 :ومن مهام ىذه اللجنة
وتنظيم الدورات العامة ابػبطة ، تنظيم احملاضرات الدائمة ومتابعة الداعيات يف التنسيق معهن

وتنسق مع اإلدارة لسَت متطلبات  اصة ابلقسمكما تنظم الدورات اػب،  وتنظيم احملاضرات العامة 
ومن ، كما تشرف على حساابت وفواتَت القسم ،  وتشرف على تقارير اغبضور والغياب، العمل
واإلشراف على تنظيم سَت الباص )إن وجد ابص خاص ، اؼبسؤولية عن مبيعات القسم مهامها
 (1)ووضع شعار اؼبكتب على كل تقرير وعلى كل إعالن.، للقسم(

  
                                      

 .13، صيالئحة العمل يف القسم النسائاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
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 جلنة اجلاليات:
 اؽبدف العام: دعوة غَت اؼبسلمات لإلسالم.

 األىداف اخلاصة:
واالىتمام ، توثيق العالقة بُت أماكن تواجد اعباليات واؼبكتب، دعوة غَت اؼبسلمات لإلسالم 

وتوفَت الداعيات ابللغات اؼبختلفة اليت ربتاجها اؼبنطقة ، ابؼبسلمات اعبدد وتعريفهن أبمور دينهن 
 سب تواجد اعبنسيات احملتاجة لذلك. حب

 مهام جلنة اجلاليات:ومن 
ومتابعة استخراج ، والتواصل مع كفالئهم ، متابعة اؼبسلمات اعبدد وما وبتاجونو من تعليم
وتوزيع الكتب واؼبصاحف اؼبفسرة ابللغات ، واثئق اإلسالم الرظبية وتسليمها للمسلمة اعبديدة 

كما تقوم بتوزيع  ،   وذبهيز ىدااي خاصة للمسلمات اعبدد، بذلك وتدوين اإلحصائيات، اؼبختلفة 
ومتابعة ذلك بصفة دورية ، كتيبات ومطوايت للدعوة لإلسالم داخل اؼبنشئات اليت تراتدىا اعباليات

كما تنظم دروس أسبوعية على شكل فصول دراسية لكل لغة ،  تنفيذ ضبالت دعوية خاصة ابعباليات
وتنظم االحتفاالت اػباصة ابعباليات كـ العيدين واالحتفال ، اجدةوحسب حاجة اعباليات اؼبتو 

وتنظم اؼبلتقيات العامة ، دبسلمة جديدة وحفل االنتهاء من وحدة ابؼبنهج التعليمي اػباص ؽبن 
كما تقوم ابلتنسيق مع الداعيات ابللغات اؼبختلفة إللقاء ،  للجاليات اؼبختلفة حسب اػبطة

كما توفر الكتب ،  حضورىن واإلعالن والتنظيم اؼبصاحب لذلك وترتيب احملاضرات التوعوية
صة للجاليات يف وتنفذ الربامج اػبا، وتطبع اؼبذكرات ابللغات اؼبختلفة للجاليات ، واؼبطوايت

،  يف الشركات اػباصة ابعباليات انكما تقوم بتنظيم إفطار الصائمات يف رمض (1)، اؼبخيمات الدعوية
على التوزيعات  وتوثق توزيعات اؼبكتب دبلصقات خاصة ىدااي العيد ؽبنكما هتتم بتغليف وتوزيع 

وتقوم ، كما تتكفل ابلتصرف يف اؼبيزانية وفق حاجة الربانمج ،  والكتب واؽبدااي اػباصة ابعباليات
 بكتابة مث تسليم تقارير أسبوعية 
ات وعدد وهتتم بتدوين اإلحصائية لكل شهر عن عدد اؼبسلم، وشهرية لتنظيم سَت العمل

                                      
 .14، ص، الئحة العمل يف القسم النسائياليات برابغ، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعب (1)
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وتشرف على تنظيم اؼبلفات واألوراق الرظبية اػباصة بتغيَت ، التوزيعات من الوسائل ابللغات اؼبختلفة 
 (1) الداينة للمسلمات اعبدد.

 :اللجنة الثقافية
 اؽبدف العام: عرض الدعوة بطريقة ؿبببة للنفوس للنساء بصفة عامة وللفتيات بوجو خاص.

 األىداف اخلاصة:
واستفادة كافة شرائح اجملتمع من الربامج اؼبقامة خاصة فئة ، العرض والطرحتغيَت طريقة 
واالستفادة من دخل بع  براؾبها ، وإهباد البديل للمحظور الشرعي، والًتفيو اؼبباح، الشباب والنشء

وغرس مفهوم العمل ؽبذا  وتقريب مفاىيم الدين وتعاليمو للفتيات الصغَتات، يف دعم مشاريع اؼبكتب
 ن.الدي

 :ومن أىم مهام ىذه اللجنة
وتنظيم برامج خاصة الستقبال ضيوف ، إقامة الربامج العامة للصغَتات والفتيات والنساء
وتنفيذ ، وإقامة اؼبسابقات اػباصة ابلفتيات، اؼبكتب من الروضات واؼبدارس واؼبؤسسات اػبَتية
، اؼبيزانية وفق حاجة الربانمج والتكفل ابلتصرف يف، اعبلسات اػباصة بتوديع أو استقبال اؼبوظفات

(2)  
كما تقوم بكتابة تقارير ،  وتنظيم الرحالت والربامج الًتفيهية للفئة اؼبسؤولة عنها ىذه اللجنة 

 أسبوعية وشهرية لإلدارة لتنظيم سَت العمل.
  

                                      
 .15، ص، الئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
 .16ص، الئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (2)
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 جلنة الوسائل الدعوية:
 الدعوة إُف هللا من خالل الوسائل اؼبتوفرة.:اؽبدف العام

 صة:األىداف اخلا
 عرض الدعوة بطرق وأساليب وقوالب جديدة 

 :ومن مهامها
وتنظيم آلية التوزيع اجملاين للكتيبات ، التنويع والتشويق من خالل الوسائل الدعوية اؼبختلفة 

وتلبية احتياجات النساء بتوفَت ىذه الوسائل يف ، واؼبطوايت والسيديهات يف األماكن اؼبختلفة
ة القسم من ريع الكتب اؼبباعة يف اؼبكتبة اػباصة ابللجنة وحث األقالم واستفاد، اؼبناسبات اػباصة 

اؼببدعة على تدوين الفوائد والذود عن حياض الدين ابلكتابة حول اؼبخالفات العقدية واؼبنكرات 
اؼبنتشرة واستخراج تصاريح ؽبا وطباعتها.وتقوم بتوزيع الوسائل الدعوية على اؼبدارس واؼبنشآت 

  .اؼبنطقةالتعليمية يف 
وىذه اللجنة زبتص بتوزيع اؼبنشورات والكتب والكتيبات على اؼبستفيدات وربوي بع  

توزيع الكتيبات األقسام النسائية مكاتب تشرف عليها ىذه اللجنة لبيع الكتب النافعة أو قراءهتا 
يز وذبه، وإقامة اؼبسابقات اػباصة ابلكتب، ومع كل ؿباضرة عامة، واؼبطوايت يف كل مناسبة

كما تقوم ىذه اللجنة بتوفَت اؽبدااي الدعوية للزائرات وتعّد ىدااي ،  التوزيعات للمناسبات اؼبختلفة 
كما تقوم بطباعة اؼبطوايت والبطاقات بعد اطالع اإلدارة عليها  ،  اؼبكتب للدور واؼبؤسسات اػبَتية 

سم يف مصليات ىدااي الق (1)على توزيعات دعوية خاصة حسب اػبطة وتشرف كما تنظم ضبالت
وتقوم ، كما تبتكر وسائل جديدة لتقدمي الفائدة وخدمة الدعوة بطرق مبتكرة ،  العيد للصغار والنساء 

وتقوم بتوثيق توزيعات اؼبكتب ابؼبلصقات ، بتوزيع اؼبطوايت الفقهية على مصليات النساء يف رمضان
يبات والكتب من اؼبطابع ودور كما أنو من مهامها التنسيق عبلب الكت،  التعريفية على التوزيعات
 كما،  وذبهز التقارير واإلحصائيات األسبوعية والشهرية لتنظيم سَت العمل، النشر للمناسبات اؼبختلفة

 تتكفل ابلتصرف يف اؼبيزانية وفق حاجة الربانمج.
                                      

 .17، صالئحة العمل يف القسم النسائيوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ، اؼبكتب التعا (1)
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 جلنة العالقات العامة واإلعالم:
 احةالتواصل اؼبت اؽبدف العام: نشر أنشطة اؼبكتب وعرضها بكل طرق

 :األىداف اخلاصة
توثيق أنشطة القسم واإلعالن عن احملاضرات واإلشراف على مواقع التواصل االجتماعي 

التواصل مع كافة شرائح اجملتمع عن طريق اؼبسابقات عرب طرق التواصل اؼبتاحة ونشر و اػباصة ابلقسم 
لتواصل مع اؼبهتمات أبنشطة ا الدعوة بتدوين الفوائد واألحكام اؼبختلفة عرب وسائل االتصال اغبديثة

 القسم والرد على التساؤالت اليت ترد لالستفسار حول ذلك.
 ومن مهامها:

 وسناب شات تويًت وانستقرامو  الواتسالتواصل اػباصة ابلقسم ك اإلشراف على حساابت
، وكل مواقع التواصل االجتماعي اػباصة ابلقسم، وقناة يوتيوب القسم )إن جدت( (1)والفيس بوك

وتدون ، كما تصمم اإلعالن للمحاضرات العامة ،  صمم اإلعالانت للمحاضرات األسبوعية وت
كما ،  وتنشر إقبازات القسم عرب وسائل التواصل، حساابت التواصل للقسم على كل إعالن قبل نشره

 (2).تقوم بتصميم كتيب إقبازات وحصاد القسم واؼبطوايت والكتيبات اػباصة
ام النسائية على حسب وضع اػبطط اؼبختلفة بُت اؼبكاتب يف كل وزبتلف عبان ومهام األقس

  .فيمكن تغيَت اؼبهام وتقليص اللجان على حسب مساحة اؼبوقع اعبغرايف الذي يغطيو القسم منطقة
 
 

  

                                      
 .18، صالئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
 .18، صائيالئحة العمل يف القسم النساؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (2)
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 أنشطة األقسام النسائية ابدلكاتب :الفصل الثاين
 خطط األقسام النسائية ابدلكاتب :ادلبحث األول

 :سام النسائيةخطط العمل يف األق
ىناك آلية ؿبدد تعمل ربتها األقسام النسائية الناجحة وال ىبفى ما للتنظيم من أثر يف دفع 
 العمل للتميز فكل مكتب انجح لو عمل مثمر فبيز قبد لديو خطة عمل انجحة وتنظيم داخلي مقنن

 وىي: فهناك اؼبلفات اإلدارية اليت تنظم سَت العمل وخطتو
 :ةملف ادلسلمة اجلديد

وىذا اؼبلف وبوي معلومات كل مسلمة أعلنت إسالمها حيث تعبأ استمارة خاصة ابظبها 
  واثبات إسالمها قبل اإلسالم وإن شاءت تغيَته بعد اإلسالم وأرقام التواصل هبا واسم مكفوؽبا

 :ملف شهادات اإلسالم
عبديدة لتغيَت وىذا اؼبلف وبوي األوراق الرظبية والصور الشخصية اليت ربتاجها اؼبسلمة ا

داينتها يف األوراق الرظبية الثبوتية حيث يتم رفع أوراقها الرظبية من اؼبكتب إُف اعبهات اغبكومية ومن 
 هبا تغيَت داينتها يف أوراقها اػباصة  مث تنال شهادة إسالم رظبية يبكن
 :ملف شهادات اإلسالم ادلؤقتة

حيث تدون كل معلوماهتا الرظبية وىذه الشهادة تستخرج من القسم بعد اإلسالم مباشرة 
وصورهتا الشخصية مث زبتم ويبكن هبذه الشهادة دخول مكة واؼبدينة وتكون سارية اؼبفعول ؼبدة ثالثة 

  (1)أشهر فقط إُف حُت إصدار شهادة اإلسالم الرظبية
 :ملف واثئق اإلسالم

لشهادة فيو منذ وىذا اؼبلف وبوي صورا لكل شهادات اإلسالم اليت مت إصدارىا ؼبن نطقت ا
 افتتاح اؼبكتب ويتم الرجوع لو عند اغباجة.

طباعتها على أوراق حىت يسهل  وينبغي أن وبفظ على برامج موثوقة يف اغباسوب ويتم
                                      

 .9، صالئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
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 .البحث عنها وـباطبة اعبهات اؼبسؤولة عن تغيَت داينة اؼبسلمة اعبديدة ابألوراق الرظبية
 :ملف التقارير الشهرية

ألعمال والربامج اليت نفذت يف القسم بتوارىبها اؼبدونة ابػبطة مع ويضم ىذا اؼبلف كل ا
 تصوير كل عمل وكتابة تقرير حولو 

 :ملف التقارير األسبوعية
وىذا اؼبلف يضم كتابة جدول ؼبا أقبزتو اؼبوظفة كل يوم حيث تدون عملها اليومي وىذا وبثها 

 اؼبقنعة اليت قد تعاين منها بع  اؼبؤسسات. على االبتكار والتطوير يف ؾبال عملها ووبد من البطالة 
 :ملف ادلوظفات

 .يضم ىذا اؼبلف كل أوراق اؼبوظفات وإجازاهتن وأعذار الغياب وما إُف ذلك
 ملف احلضور والغياب 

 (1)وىذا اؼبلف أيضا ىبص توقيعات اؼبوظفات على الدوام وأتخرىن وغياهبن كل شهر
 :ملف اإلعالانت

 يتم نشره وتوزيعو لربامج اؼبكتب وأنشطتو. كل إعالن  ويضم ىذا اؼبلف صورة من
 :ملف االجتماعات

ويضم ىذا اؼبلف تقارير عن بنود االجتماعات ونتائجها كما يضم االستبياانت اليت تطلب 
 .اإلدارة من اؼبوظفات تعبئتها لتحسُت سَت العمل

 :ملف ادلسابقات
 يفيتها وجوائزىا بك ووبوي ىذا اؼبلف كل اؼبسابقات اليت يطلقها القسم

 :ملف الدورات
 ومتطلباهتا  ووبوي كل ؿبتوايت الدورات اليت يقيمها اؼبكتب وشهاداهتا

                                      
 .12، صالئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
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 :سجل الداعيات وشهادات التزكية
ووبوي ىذا اؼبلف السَت الذاتية للداعيات اللوايت يلقُت احملاضرات يف القسم ووبوي أيضا 

 من اؼبتعاوانت معو شهادات التزكية اليت يصدرىا اؼبكتب ؼبن ربتاج ذلك
 ملف الصادر:

 .ووبوي كل خطاب رظبي أصدره القسم النسائي ألي جهة
 ملف الوارد:

 (1) ووبوي كل خطاب تلقاه القسم من اعبهات األخرى.
 :خطط األقسام النسائية ابدلكاتب

ويبكن القول أن القليل من اؼبكاتب تعتد لوائح عمل خاصة تكون أكثر تنظيما وسبيزا يف أداء 
ففي نظام اؼبوارد البشرية دبكتب اإلحساء يبدو النظام داخل ، لعمل واالنضباط عند اؼبوظفُت ا

اؼبكتب واضحا من حيث اؼبعطيات واؼبخرجات والعقوابت حىت أن الالئحة سجلت تسع وعشرين 
نوعا من اؼبخالفات وسجلت عقوبتها ومن العقوابت اليت ذكرهتا عند اؼبخالفات اإلنذار والغرامة 

غبرمان من العالوة واإليقاف من العمل وقد تصل إُف الفصل من العمل على حسب نوعية وا
 (2) .اؼبخالفة
أغلب اؼبكاتب تعتمد خطط تنفذ خالل العام بدقة ووضوح إال أن ىذا ال يبنع وجود بع  و 

 أو أهنا تعتمد خططا اليتماألقسام العشوائية اليت ال تعتمد خططا لضعف الكادر اإلداري فيها 
 تنفيذىا وال اؼبساءلة حول انباؽبا.

وعند الوقوف على خطط بع  اؼبكاتب اؼبعروفة قبد توزيع اؼبهام بدقة بُت عبان اؼبكتب 
 .يف برامج عبان اؼبكتب ليتسٌت لبقية اللجان اؼبشاركة والتعاون التواريخازدواجية وذبنب 

                                      
 .11ص, الئحة العمل يف القسم النسائياؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ،  (1)
  .45ص،  نظام ادلوارد البشريةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابإلحساء ،  (2)
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 (1):توعية اجلالياتمنوذج من اخلطة التشغيلية للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد و 

 
                                      

 2.صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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 (1):اتبع مبوذج من اػبطة التشغيلية

 
                                      

 .3، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا عبالياتاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية ا (1)
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 (1):وذج من اػبطة التشغيليةاتبع مب

 
 

                                      
 .4، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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  (1)اتبع منوذج اخلطة التشغيلية:

 

                                      
 .6، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

 
 

                                      
 .7، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا عية اعبالياتاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتو  (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

 
 

                                      
 .8، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

 
                                      

 .9، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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 (1) :خلطة التشغيليةاتبع منوذج من ا

 

                                      
 .12، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا د وتوعية اعبالياتاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشا (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

 
                                      

 .11، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

 
                                      

 .12، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

 
                                      

 .13، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا واإلرشاد وتوعية اعباليات اؼبكتب التعاوين للدعوة (1)
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 (1) :اتبع منوذج من اخلطة التشغيلية

                                      
 .14، صاخلطة التشغيلية للمكتب، أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات (1)
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ػبطة مشروع مفصلة واضحة اؼبعاَف  التشغيلية السابقة كل برانمج وكل درس من اػبطةووبتاج  
  وىذا مبوذج ػبطة مشروع: هبا تنفيذ الربانمج بدقة وسهولة يتم

 (9)خطة مشروع
 إنشاء صبعية )جود( ؼبساعدة الفقَتات من األرامل واؼبطلقات واؼبعلقات وتوعيتهن دينيا 

 ىـ1437دورة سبتُت لتأىيل الداعيات دبكة  اؼبشروع مقدم إُف:
 اذلدف العام:

 وتوعيتهن دينيا  ات من الفقَتات يف ؿبافظة رابغإنشاء صبعية ؼبساعدة األرامل واؼبطلق
 األىداف التفصيلية:

 ربديد أعضاء للجمعية من النساء فقط تسعة متعاوانت حسب األنظمة 
  االجتماع هبن وطرح األفكار وتبادل اػبربات 
 عمل إحصائية تقريبية لعدد الفقَتات من األرامل واؼبطلقات واؼبعلقات يف احملافظة 
 العمل والشؤون االجتماعية ـباطبة وزارة 
 إعداد مقر للجمعية 
 ذبهيز مكتب لإلدارة 
 ومستخدمة وحارس للجمعية ربديد موظفة 
 توفَت مستلزمات للمكان )مكيفات وأاثث وكبوه( حسب سعة اؼبقر 
  االتفاق مع مكتب الدعوة إلقامة أنشطة شهرية خاصة هبذه األسر 
  )لتأسيسها  توفَت ميزانية للجمعية) مائتان وستون رايل 
  ـباطبة بع  اؼبشايخ وأصحاب األموال لدعم اعبمعية 

                                      
 1.صورقة عمل مشروعملتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (1)
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 إعداد خطة لتنفيذ خطة العمل وبنود اؼبستفيدات من اعبمعية 
  (1)البحث عن موارد مالية اثبتة لدعم اعبمعية 

 اخللفية والتربير أوال:
 حاجة األرامل واؼبطلقات يف رابغ وقراه اؼباسة  
 األرامل واؼبطلقات طية العددعدم قدرة اعبمعية الرظبية من تغ 
  وجود زكوات تصل إلينا فيتم توزيعها بدون خطة أودراسة 
  طريقة عمل اعبمعية الرظبية تتطلب اغبضور ؽبا والتقدمي والبحث ووجود شروبة كبَتة من

 اؼبتعففات الفقَتات اليتواصلن مع اعبمعية الرظبية 
  لسد حاجيات ىؤالء الفقَتاتقلة ما تقدمو اعبمعية الرظبية والضمان االجتماعي 
 انتشار اعبهل يف ىذه الفئة من اجملتمع 

 اثنيا: الفئة ادلستهدفة:
تقريبا )سبعُت(  واألرامل من الفقَتات يف ؿبافظة رابغ .عدد طبسة عشر عائلة من اؼبطلقات1

 السبعة(–مستفيد افًتاضا أبن كل عائلة مكونة مابُت )الثالثة 
 (2)الدراسة وجودىن رظبيا مع زوج ومفارقتو ؽبن حقيقة . النساء اللوايت يثبت بعد2 

  

                                      
 .2.صمشروع ورقة عململتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (1)
 .3.صورقة عمل مشروعملتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (2)
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 مؤشرات اإلجناز: :اثلثا

 طرق ومصادر التأكد ادلؤشر اذلدف

 التوقيع على اػبطاب اؼبرفوع للوزارة موافقتهن لالنضمام كمجلس ادارة  ـباطبة العدد اؼبطلوب من النساء اؼبعروفات 

 كتابة التقرير  داد اؼبهتمات أبحوال الفقَتات استع عمل إحصائية ودراسة ػبمسة عشر أسرة 

 اؼبوافقة من اعبهة اؼبختصة رفع اػبطاب ووصولو للوزارة إنشاء اعبمعية

 توفَت اؼببٌت وأتثيثو ـباطبة أىل اػبَت للدعم إعداد مقر للجمعية

 عيةبداية عمل اعبم اؼبسانبة من األعضاء وفاعلي اػبَت توفَت مبلغ مئيت ألف رايل للتأسيس

فبن ال توافق لوائح  اعفاف شروبة الفقَتات
 اعبمعية الرظبية على مساعدهتن

التقارير اؼبوثقة ابلصور للمجلس اإلدارة  الكادر القائم ابؼبتابعة
 (1)والتقارير اؼبرفوعة للجهات اؼبختصة

 

 ادلدخالت(, ادلخرجات, خطة العمل )النشاطات رابعا:

 اتريخ البدء النشاطات
اتريخ 

 هاءاالنت
اجلدول 
 ادلدخالت ادلخرجات الزمين

االعالن عن عضوية اعبمعية 
 للمتعاوانت

عامُت  مستمر بعد الدعم
1438 

 ىـ1439و

افتتاح 
 اعبمعية

 وجود العضوات 

اثنا عشر   طبسة عشر سلة توزيع السالت الشهرية 
 شهرا 

استمرار دعم  عام واحد
 اعبمعية

عمل تقرير وصور 
 بذلك 

اضرة توعوية ؿب  توعية دينية 
 وتعليمية لألسر 

كل ثالث 
 أشهر 

اإلقبال على  مستمر
 التوعية 

وجود قاعة مصغرة 
 تكفي اؼبستفيدات

  

                                      
 .4.صورقة عمل مشروعملتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (1)
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 االفرتاضيات: :خامسا
 منع التصريح من اجلهات ادلختصة أوال:

 (1)رفع تقارير ؽبم وصور بوضع بع  األسر يف اؼبنطقة اؼبعاعبة:
 اثنيا: ارتفاع تكاليف أجرة ادلبىن 

 عاعبة:البحث عن مقر خَتي اؼب
 أو رفع رسوم العضوية من األعضاء لتغطية التكاليف

 اثلثا:اعرتاض اجلمعية الرمسية على تصريح العمل
 رفع الكشوفات ؽبن بوجود شروبة من اؼبتعففات التغطي اعبمعية احتياجاهتن :اؼبعاعبة

 سادسا: البنية التنظيمية للجمعية:

 موظفات متطوعات ابلعمل 

 مديرة ة ؾبلس اإلدارةرئيس

 مستخدمة  عضوات )تسعة ( مسانبات أو أكثر

 (2)حارس 

 
  

                                      
 .5.صورقة عمل مشروعملتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (1)
 .6.صورقة عمل مشروعملتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (2)
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 اجلهات ادلسؤولة عن ادلشروع:
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

ابلتعاون مع اؼبكتب التعاوين  صبعية جود ؼبساعدة الفقَتات من األرامل واؼبطلقات واؼبعلقات
 غ القسم النسائيللدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات براب
 اثمنا: الشروط وادلتطلبات ادلسبقة

  إعداد مقر مناسب 
 نازات عاممدة العمل والتجهي  
 وضع خطة عمل الستيعاب طبسة عشر أسرة وكفالتهن مع التوعية الدينية خالل عام 

 اتسعا: ادلتابعة والتقييم كتابة التقرير
 (1) .جمللس اإلدارةرفع تقرير ماِف وتقرير متابعة شهري من إدارة اعبمعية ي -1
  تقرير سنوي للتقييم واؼبتابعة. -2
 تقرير سنوي خاص للوزارة  -3

 مث عمل مستمر ابذن هللا ن يف التجهيزات: سنتامدة تنفيذ ادلشروع :عاشرا
 رايل يف عام واحد اجياد ادلقر وأتثيثو مائة ألف تكلفة ادلشروع احلادي عشر:

 يفهن ابعبمعية يوم واحد فقط شبانية آالف تنفيذ استقبال األسر الفقَتة وتعر 
ثالث  اغبقيبة اؼبدرسيةو  رايل ألفا ىدااي العيدو  السالت الشهرية تكلف ثالث آالف رايل

 آالف رايل 
 يف حال اغباجة ؽبا عشرة آالف رايل األدوات الكهرابئية الضرورية

 اثنان وثالثون ألفا  ظفاترواتب اؼبو و  ونثرايت ألفا رايل ترميم بيوت مائة ألف رايل يف العام
(2) تكلفة اعبمعية يف عام األول مائتان وستون رايل

                                      
 .7.صورقة عمل مشروع)سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  ملتقى (1)
 .8.صورقة عمل مشروعملتقى )سبتُت إلعداد الداعيات دبكة(،  (2)
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 دلبحث الثاين: الربامج اخلاصة ابلفتياتا
وتقيم األقسام النسائية ابؼبكاتب الدعوية برامج ىادفة وفبتعة للفتيات ذبمع بُت اؼبتعة والفائدة 

 :سبيل اؼبثال منها على
التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة  للمكتب التابع للفتيات خطة اندي إقباز

 اؼبنورة ابلتعاون مع مؤسسة الراجحي اػبَتية
 

 اندي إجناز الدعوي اسم ادلشروع
 ادلكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابدلدينة ادلنورة اجلهة ادلنفذة

 رايل عشر ألفاً وثالمثائة ستة ابألحرف 411, 96 ابألرقام التكلفة السنوية
  488, 79 411, 96 911, 99 التوزيع الربعي

 فكرة ادلشروع:
مشروع دعوي يستهدف الفتيات احملبات للدعوة والعمل اػبَتي التطوعي ويقوم بتهيئتهن للعمل اػبَتي يف 

 .مجؾباالت الدعوة اؼبختلفة إبقامة دورات شرعية وتطويرية ؽبن على مدى فًتة تنفيذ الربان
 مع مراعاة ما يلي: خلفية ادلشروع ومربراتو

 أ
 األسباب اليت استدعت وجود ىذا ادلشروع:

 االستفادة من الطاقات الشابة اليت ترغب يف خدمة الدين. .1
 .شغل أوقات الفتاة دبا ىبدم دينها وؾبتمعها .7

 .منهن قلة العلم يف أوساط الفتيات وانتشار اعبهل العقدي عند الكثَت :حجم ادلشكلة ب

 البنية التنظيمية: -7
 مديرة للنادي -1
 (9)سكرتَتة -2

 
 

                                      
 .مشروع خطة، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة (1)
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 اذلدف العام واألىداف الفرعية: -4
 اؽبدف العام: -أ

 تعزيز القيم واألخالق اغبميدة لدى النساء والفتيات
 األىداف الفرعية: -ب
 توعية الفتيات بقضااي ومستجدات من حوؽبا -1
 العقدية. االكبرافاتضباية فكر الفتيات من  -2
 مؤصلة علمية بطريقة الشرع مورأب وتبصَتالفتيات وعيةت -3
 الدعوة. على القدرةالدعوية إلهباد  اؼبهارات من عدد اؼبتدربةإكساب  -4
 إبداعهنالدعوية واستخراج كوامن  واؼبلتقيات واؼبخيماتاألنشطة  إلقامة تزويد الطالبات ابؼبهارات الالزمة -5
 األخرايتقتها بنفسها ويعزز من قدرهتا على التأثَت على تطوير اعبانب اؼبهاري للفتاة دبا يزيد من ث -6

 األىداف الفرعية -3
 الثمار ادلتوقعة من كل ىدف

 (9)عددىا النشاطات عددىم ادلستفيدون
 بقضااي الفتيات توعية -1

 ومستجدات
 منفكر الفتيات  ضباية -2

 العقدية.االكبرافات 

شروبة الفتيات 
 42 اؼبرحلة اعبامعية

 نحوار األداي
يومان يف األسبوع دبعدل 

 ساعات يف اليوم 3
7 

 الشرع أبمور الفتيات وتبصَت توعية
 مؤصلة علمية بطريقة

)أحكام  دروس يف الفقو
 يف زينة اؼبرأة(
ونصف دبعدل  ؼبدة شهر

 يوم واحد يف األسبوع

6 

 اؼبهارات نعدد م اؼبتدربة اكساب 
 الدعوة. على القدرة إلهباد الدعوية

 الالزمة ابؼبهارات اتالطالب تزويد 
 واؼبلتقيات واؼبخيماتاألنشطة  إلقامة

 *دورة إدارة فرق العمل
 االجتماعات*دورة إدارة 

*دورة أتىيل القيادي 
 لتطوعيةللحمالت ا

3 

                                      
 .مشروع خطة، رةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنو  (1)
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 إبداعهن كوامن واستخراج الدعوية
 دبا للفتاة اؼبهاري اعبانب تطوير 
 ويعززمن بنفسها ثقتها من يزيد

 األخرايت على التأثَت قدرهتاعلى

*ورشة عمل تنظيم 
 (1)اؼبخيمات



 

                                      
 .مشروع خطة، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة (1)
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 مدة ادلشروع وادلوازنة التفصيلية ادلقرتحة: -1
 أشهر 4مدة ادلشروع:

 كيفية صرف ادلوازنة ادلقرتحة ادلوازنة النشاط
 حوار األداين

ساعات يف  3يومان يف األسبوع دبعدل 
 اليوم

 (1222( + )أجرة اؼبدربة 422=2×222ضيافة ) 1422
 

 يف الفقة ) أحكام يف زينة اؼبرأة(دروس 
ونصف دبعدل يوم واحد يف  ؼبدة شهر
 األسبوع

3222 
( + ) مكافأة اؼبدربة 1222=6×222ضيافة )
1222×2=2222) 

( + )مكافأت 822=4×222ضيافة ) 4822 دورات تطويرية 4
 (4222=4×1222للمدرابت

 6922 اؼبكافآت

 (3222شهور= 3×1222مشرفة النادي) 
 (1522شهور= 3×522) السكرتَتة
 (1222شهور= 3×422عاملة )
 (1222شهور+ 3×422اغبارس )

 (1) 322، 16اجملموع: 

 
  

                                      
 .مشروع خطة، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة (1)
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  :للفتيات برانمج أانقيت
 وتوعية اعباليات ابلدمام واإلرشاداؼبكتب التعاوين للدعوة 

  وزارة التعليم ركز حي اؼبزروعيةم ابلشراكة مع 
  :يالراعي الرظب

  لعزيز الراجحي اػبَتيةمؤسسة سليمان بن عبدا
 مؤسسة فرحان ابن اؼببارك ػبدمة اجملتمع

  الربانمج أىداف 
النساء  أماميهدف اؼبشروع إُف إحياء اغبشمة وتوعية الفتيات والنساء حبدود عورة اؼبرأة 

 واحملارم
يُنفذ يف مدارس  من خالل برانمج تربوي ابسم )أنــــاقيت، طرق ـبتلفة للحشمة  إُف وإرشادىن
 امائية واؼبتوسطة والثانوية ابلدمالبنات االبتد

  مع أتىيل للكادر اؼبنفذ للمشروع بتقدمي
  ؿباضرة عن حدود العورة -
  دورة يف أمباط الشخصية -
  األزايءدورة يف تصميم  -
 ) ) سفَتات األانقة وتفعيل اؼبشروع بعد ذلك عرب برانمج .

 (9)الدمام –ركية اؼببا – اإلشراقمدارس  :اؼبشروع إقامةمكان 
  

  

                                      
 .اخلطة التشغيليةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابلدمام،  (1)
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  :ادلشروع إقامةمدة 
 5/1/1437 نم
23/1/1437 

  جاذلدف من الربانم
  إنشاء جيل واعي حول اغبدود الشرعية للمالبس أمام النساء واحملارم

 (9)وغرس قيمة اغبياء من جديد

 
 
 
 

                                      
 .اخلطة التشغيليةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابلدمام،  (1)

 صورة من برانمج أانقيت
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  :الرحالت اليت تقيمها بعض ادلكاتب للفتيات ومنها
ها ويتم تسجيل أعداد ؿبددة حسب سعة اؼبكان الذي تبدأ ىذه الرحالت ابإلعالن عن

 ويكون ىناك برانمج دعوي ترفيهي معّد ؽبذه الرحلة  ستقام فيو الرحلة

 
 :ويتم استقبال الفتيات ابلتنسيقات اعبمالية للمكان والضيافة
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مث يبدأ توزيع اغباضرات كفرق ولكل فرقة قائداتن من الداعيات اللوايت ؽبن ابع يف العمل 
 الدعوي.

 
 (9)واغبوافز طيلة الساعات اليت ىي وقت الرحلة. ، وتبدأ اؼبسابقات واؼبنافسات الدعوية

 
 

  

                                      
 )الرحالت الدعوية(. خطة مشروعالقسم النسائي، ، رابغؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات با (1)
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وتوزع الفرق ويبدأ الربانمج وتقوم عبنة ـبصصة ابلتحكيم إُف أن يتم اإلعالن عن الفريق 
 (9) الفائز.

 

 
 .(2)لربانمج بذلكوينتهي ا ريق الفائز وتقدم اؽبدااي للجميعمث يتم اإلعالن عن الف

 
 

                                      
 )الرحالت الدعوية(. ة مشروعخطالقسم النسائي، ، رابغؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات با (1)

 )الرحالت الدعوية(. خطة مشروعالقسم النسائي، ، رابغؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات با (2)
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 :لداعية الصغًنةا برانمج
  وتفعل كثَت من مكاتب الدعوة النسائية ىذا الربانمج لتجربتو الناجحة
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 حمتوايت الربانمج:
 ..سلسلة انـطلقي يف الدعوة ابللغة اإلقبليزية *

  يوم مهاري ترفيهي
 ..إبداعاهتايعتٍت بتطوير مهارات الطالبة ويستخرج كوامن  *
 
 ن ىي الداعية الصغًنة ؟م *

 :هتدف يف عمومها إُف، ىي نبتة طيبة مباركة ُتسقى من طبس ينابيع مباركة 
 .ترسيخ حب اإلسالم والعمل ألجلو ـ1
 .يف الدعوة اإلرشاد إُف التحلي أبخالق النيب ـ2
 .(1)ربصيل العلم الشرعي الصحيح واؼبهارات والوسائل الدعوية ـ3
، اقتفاًء وتطبيقاً  عتزات بدينهن يعرفن هللا ووبرصن على سنة رسولوأتىيل داعيات صغَتات م ـ4

 .ودعوة إُف دين هللا ابغبكمة واؼبوعظة اغبسنة
 
 

  

                                      
  .برانمج الداعية الصغًنةخطة القسم النسائي، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابلدمام،  (1)
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 :ينابيع الداعية الصغًنة** 
  القرآن الكرمي ) أحسن احلديث :الينبوع األول *
 :أىدافو *

 .غرس ؿببة كالم هللا يف نفس الطفلة ـ1
 .م هللا يف كل آناستشعار اغباجة إُف كال ـ2
 .وتطبيقاً ، وفهماً ، وحفظاً ، تالوًة  :اإلقبال على كتاب هللا حبب ـ3

 العقيدة ) ُأِحبك ريب :الينبوع الثاين *
 :أىدافو *

 .والتعلق بو وحدة منذ نعومة األظفار، واألدب معو ، معرفة هللا  ـ1
 .غرس اإلخالص يف العمل والبعد عن الرايء ـ2
 .رفة هللا أبظبائو وصفاتوالدعوة إُف مع ـ3
 .إليو وبو واالطمئنانالرضا ابهلل رابً  ـ4

  فاغبديث الشري ُأِحبك ايرسول هللا :الينبوع الثالث *
 :أىدافو *

ة والناس نل هللا لو على العاؼبُت من اعبِ ومكانتو عند ربو وتفضي تدارس عظيم قدر رسول هللا ـ1
 أصبعُت
 .الناشئة ونفوسهايف قلوب  توثيق ؿببة رسول هللا ـ2
 .(1)بكل الصور واألشكال يف واقع حياهتم حث الناشئة على ربقيق اإلتباع للنيب ـ3

  

                                      
 .برانمج الداعية الصغًنةخطة القسم النسائي، لدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابلدمام، اؼبكتب التعاوين ل (1)



 

45 
 

  األخالق وادلعامالت وبمفاتيح القل :الينبوع الرابع *
  :أىدافو *

 .غرس األخالق اغبميدة وتعهدىا منذ الصغر ـ1
 .هتيئة الطفلة للدعوة إُف دين هللا تعاُف ـ2
 .والسلف الصاٌف ب الدعوة ليكون على خطى النيبتقومي أسلو  ـ3

 اللغة العربية لغيت اجلميلة :الينبوع اخلامس *
 :أىدافو *

 .غرس ؿببة اللغة العربية الفصحى يف نفس الطفلة ـ1
  إثراء اغبصيلة اللغوية ـ ابؼبفردات الفصيحة ـ للطفلة ـ2
وغَت ، وإلقاًء ، وتعبَتاً ، كتابًة   :ةإكتساب الطفلة بع  اؼبهارات األساسية يف اللغة العربي ـ3

 (1) ذلك من اؼبهارات لكل مرحلة دبا يناسبها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .برانمج الداعية الصغًنةخطة القسم النسائي، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابلدمام،  (1)
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ومن شبار ىذا الربانمج الذي يقدم للصغار وغَته من الربامج أن تعد داعيات صغَتات ويتم 
 تدريبهن على اإللقاء ليقمن إبلقاء احملاضرات أمام اغباضرات من الصغار 

 

 
 

 كتاب هللاحفظ أجزاء من  
 

 
 
 
 
 
 

 (9)تعليمهن الصيام من خالل سفرة إفطار  اخلروج هبن حلدائق مغلقة

                                      
 .برانمج الداعية الصغًنةخطة ائي، القسم النس، برابغاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات  (1)



 

48 
 

 
 

 (1)برامج لتدريب الصغَتات على القاء احملاضرات للفئة العمرية اػباصة هبن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .برانمج الداعية الصغًنةخطة القسم النسائي، ، برابغاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات  (1)
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 ادلخيمات )ادللتقيات( الدعوية:
أو ، رجال ونساء( اؼبخيماتومن الربامج اؼبتميزة اليت تقيمها مكاتب الدعوة لكافة اجملتمع )

 واليت تالقي قبوال كبَتا من شرائح اجملتمع اؼبختلفة.، اؼبلتقيات الدعوية السنوية
وحينما تصدر ، وىذه اؼبلتقيات عبارة عن برانمج متكامل يعّد ويرفع للجهات اؼبختصة

 اؼبوافقة عليو يقوم اؼبكتب إبقامة ـبيمات حسب حاجة اغبضور. 
وتربطها هبا مكربات الصوت ، للرجال منفصلة عن اػبيمة الرئيسية للنساءفتكون خيام رئيسية 

وخيمة للجاليات تقيم دروس ، وخيام للضيافة وخيمة للفتيات تقيم برامج خاصة ؽبن، والشاشات
 وأيضا خيمة لألطفال ربوي ألعاب وترفيو.، خاصة ؽبن

، من اؽبدااي الكربى إُف أقل منهاوتقوم اعبهات الداعمة ابلتربع ابؽبدااي واغبوافز اليت تتنوع 
 ويفتح اؼبخيم 

 ؿباضرات للمشايخ أبوابو ؼبدة تًتاوح بُت سبعة أايم إُف األسبوعُت حسب التصريح لو ووبوي
 .وغالبا يكون مركز نشاط وتوعية خالل فًتة إقامتو، والدورات واؼبسابقات، والداعيات اؼبعروفات، اؼبعروفُت

 (9)تب الدعوة ابؼبدينة اؼبنورة مثل ملتقى مأرز اإليبان دبك
 

  
 إعالن اؼبلتقى

                                      
 ملتقى مأرز اإلميان.اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة مكتب شوران،  (1)
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 ركن التعريف ابؼبكتب
 

  
 

 السحب على سيارة وللخيمة النسائية مقر منفصل



 

50 
 

 
 (9)صورة من التوزيعات داخل اػبيمة النسائية

 
(7) دعوة اؼبكتب للجهات اػبَتية األخرى للمشاركة يف اؼبلتقى

                                      
 ملتقى مأرز اإلميان.للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة مكتب شوران، اؼبكتب التعاوين  (1)

 ملتقى مأرز اإلميان.اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة مكتب شوران،  (2)
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 دعوة اجلاليات :ادلبحث الثالث
ولكن يبقى القسم األكثر ، ألقسام النسائية ابؼبكاتب الدعوية اعبهد يف كل ميادين اجملتمعول

والزايرات يف أماكن ، سبييزا ىو دعوة اعباليات غَت اؼبسلمة لإلسالم من خالل الربامج اليت تقام ؽبم
 واإلفطار الرمضاين اعبماعي يف أماكن إقامتهن. ، إقامتهم

اليات حبسب عدد ىذه اعباليات ابؼبدينة فبعضها قليل وبعضها  ويراتد اؼبكاتب عدد من اعب
حيث تتعرف ىذه ، وتوفر األقسام النسائية من الكتب واؼبنشورات ابللغات اؼبتواجدة يف اؼبنطقة، كثَت

وبعد أن تعلن اؼبسلمة ، اعباليات على اإلسالم من خالل الكتيبات واحملاضرات اليت تلقى بلغاهتن
بدأ مرحلة أخرى على القسم وىي متابعة اؼبسلمة وزبصيص دروس ؽبا والتواصل مع  اعبديدة إسالمها ت

 كفالئها.
وبع  اؼبكاتب تعد مناىج ـبصصة ؿبققة من اؼبشائخ بعدة لغات لتدريس العقيدة والفقو 

وتضم ىذه األقسام يف حفالهتا ومشاريعها ورحالهتا وإفطار الصائم ، والسَتة غبديثات العهد ابإلسالم
 .تعده وكل براؾبها اؼبسلمات وغَت اؼبسلمات الذي

  
 (9)يقيم اإلفطار اعبماعي للجاليات من الرجال واألقسام النسائية تقيمو للنساء. اؼبكتب الرئيسي

                                      
 .ىـ9346خطة عام اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ، القسم النسائي،  (1)
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 تلقى الدروس التعريفية ابإلسالم بلغاهتن ويتم تعليم القرآن للمسلمات اعبدد.

 
 (9) سالم وىدااي للمسلمات اعبدد.يتم توزيع الكتيبات واؼبنشورات للدعوة إُف اإل

                                      
 ىـ.9346خطة عام اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ، القسم النسائي،  (1)
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 :ويف هناية كل مرحلة تعليمية ؽبم يتم إعداد حفلة وشهادات ومكافآت للدارسات من اعباليات
 

 

 

 

 

  
 

الذي يتزايد يف كل حفلة  وحفالت التخرج من دورات تعليم اإلسالم وعدد اؼبسلمات اعبدد
(9).وتسليم الشهادات واؼبكافآت للناجحات وزايرة ودرس

                                      
 ىـ.9346خطة عام اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ، القسم النسائي،  (1)
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 :حفالت ختام األنشطة
وتقيم كثَت من اؼبكاتب الرائدة حفل ختامي ػبتام تنفيذ اػبطة السنوية تقوم فيو ابلتعريف 
أببرز أنشطتها ومهامها وتكرم اؼبتعاوانت واؼبسلمات اعبدد خالل العام ويكون ابلعادة على شرف 

تب التعاوين للدعوة واإلرشاد شخصية ابرزة وربت رعاية رظبية ورعاة ماليُت للحفل وقد أقام اؼبك
 :(9)اغبفل اػبتامي لو  وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة فرع شوران

 

 
 

 اغبفل السنوي ؼبكتب الدعوة القسم النسائي ابؼبدينة اؼبنورة

                                      
 .ـىـ9347حفل ختام األنشطة،  اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة (1)
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 وشهادات تقدير للداعيات واؼبتعاوانت

 
 (9).لوحات تعريفية أبنشطة اؼبكتب اؼبنظم

                                      
 .ـىـ9347حفل ختام األنشطةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة ،  (1)
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 .اؼبكتب اؼبنظم تصدرىا اؼبكاتب خالل حفالهتا اػبتاميةكتيبات تعريفية أبنشطة 

 
  (9)مسًنة وتكرمي للمسلمات اجلدد

                                      
 .ـىـ9347حفل ختام األنشطةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة ،  (1)
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وىكذا نرى أن اؼبكاتب تعمل على قدم وساق يف سبيل الدعوة إُف هللا وإحياء روح الدين 
الصحيح اؼبنهج لدى اجملتمع النسائي بشكل خاص من خالل الطرح اؼبنوع والدعوة اؼبقدمة يف قوالب 

تلفة تناسب اعبميع ولكن ىناك العديد من العوائق اليت تشكو منها مكاتب الدعوة أبقسامها ـب
 .النسائية ويف الفصل القادم سنحاول أن نلقي الضوء على شيٍء من العوائق
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 التحدايت اليت تواجو األقسام النسائية وكيفية التعامل معها :الفصل الثالث
 جو األقسام النسائية يف ادلكاتب.السلبيات اليت توا :ادلبحث األول

تعاين الكثَت من األقسام النسائية يف مكاتب الدعوة من عوائق وعقبات تقف أحياان حائال 
 الدعوة واؼبضي قدما لنشرىا وحسب تعاملي وتعاوين مع الكثَت من اؼبكاتب فقد رأيت أنيف طريق 

 أىم ىذه العوائق اؼبتكررة: 
ة خاصة ابألقسام النسائية أو عدم وجود اللوائح اػباصة عدم وجود لوائح عمل من الوزار  .1

 .ابلشؤون النسائية يف اللوائح العامة
 صعوبة اغبصول على تصاريح للربامج واحملاضرات اػباصة ابلقسم من اعبهات اؼبختصة. .2
 عمل القسم النسائي ربت إدارة رجالية ليست على دراية أبمور الدعوة النسائية.  .3
ائية إلدارة مشغولة بشؤون أخرى حيث يصبح عمل اؼبكتب ضعيفا تسليم األقسام النس .4
 ومتدىورا.
 ضعف الكادر العامل ابألقسام النسائية وعدم أىليتو أحياان للعمل الدعوي. .5
  .عدم وجود مواصالت خاصة ابلقسم  .6
 عدم وجود إدارة موحدة لألقسام النسائية على مستوى اؼبناطق.  .7
 سة األنشطة الدعوية. عدم وجود مكان مهيأ ومعّد ؼبمار   .8
 نقص اؼبوارد اؼبالية الداعمة ؼبشاريع اؼبكتب.  .9
قلة الداعيات اؼبتمكنات ابلعلم الشرعي وقلة وجود اؼبعاىد الشرعية التابعة للمكاتب   .12

 .لتأىيل الداعيات
 عدم إنشاء حساب بنكي خاص للتربعات ابلقسم النسائي. .11
قسم والتعامل مع وسائل االتصاالت افتقار بع  األقسام إُف قاعدة بياانت خاصة ابل .12
 اغبديثة.

 .ابلدورات التدريبية اليت تزيد من كفاءة العامالت ابؼبكاتب بع  اإلدارات عدم االىتمام  .13
الصباحية واؼبسائية يف بع  اؼبكاتب ينتج عنو تضييع اعبهود  عائق دوامات اؼبكاتب .14

  واإلجهاد الذي تصاب بو اؼبوظفة.
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 .لعامة ومنعها من بع  اعبهاتعدم السماح ابإلعالانت ا .15
 منع النشاطات النسائية الدعوية يف مصليات النساء يف بع  اؼبناطق.  .16
 منع دخول أنشطة اؼبكتب للجامعات واؼبدارس اػباصة ابلفتيات.   .17
 .التقصَت يف تبادل اػبربات بُت اؼبكاتب الرائدة والناشئة .18
تقصَت اعبهات اؼبختصة يف دعم مكاتب الدعوة وإفساح اجملال ؽبا يف عرض طرق   .19

 الدعوة على اجملتمع.
 .قلة الرواتب واغبوافز للموظفات مقارنة ابجملهود الذي يتم بذلو يف ىذه األنشطة  .22
 .قلة وجود الداعيات ابللغات اؼبتواجدة يف األقسام النسائية  .21
كاتب اؼبتنوعة حيث تلزم اؼبتطوعة نفسها ابعبهات التشتت يف ؾباالت اعبمعيات واؼب  .22

 اػبَتية كلها ويف ىذا ضعف ألدائها خاصة إذ ا كان العمل إداري 
قلة اؼبوظفات يف كثَت من اؼبكاتب مع كثرة اؼبتطلبات وأحياان ذبد اؼبوظفة ربمل أكثر   .23

 عمل من ثالث عبان 
 عمل أفضل زبلي اؼبوظفات عن أماكنهن حىت بعد اػبربة لوجود فرص  .24
أحياان قلة وجود اؼبتعاوانت واؼبتطوعات وتركهن للعمل التطوعي أحياان وعدم   .25

  .انضباطهن يف التطوع أحياان أخرى
اعبمعيات واؼبكاتب اؼبتنوعة حيث تلزم اؼبتطوعة نفسها ابعبهات  العمل يف التشتت يف .26

  اػبَتية كلها ويف ىذا ضعف ألدائها خاصة إذ ا كان العمل إداراي
  .ة إقبال اعباليات على اؼبكاتبقل .27

 وكثَت من ىذه العوائق ذباوزهتا اؼبكاتب الرائدة دبجهودات فردية.
 وقبل إيراد اغبلول اليت قد يبكن أن تنفع يف اهناء ىذه العوائق أورد نتائج االستبيان التاِف.
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 ادلبحث الثاين: نتائج االستبيان
من طبسُت مكتبا  ية قمت ابلتواصل مع أكثرويف معرض حبثي عن دراسة واقع اؼبكاتب الدعو 

وقد شارك بعضها يف وعرضت عليهم استبيان حول آلية العمل وصعوابتو داخل األقسام النسائية 
  :ستبيان حول ىذه الدراسةاال

 :وكانت أسئلة االستبيان
 ما اؼبدينة اليت يتبعها اؼبكتب الذي تعملُت بو ؟ :السؤال األول
  ؼبشاكل اليت تواجهنا من:أكثر ا السؤال الثاين:

o اإلدارة 
o اعبهات اؼبختصة 
o اجملتمع 

 ىل يوجد لديك خطة سنوية يتم متابعتها وتنفيذىا؟ :السؤال الثالث
o نعم   
o ال 
o  أحياان 

 ماىي احتياجات اؼبكتب الذي تعملُت بو ؟ السؤال الرابع:
 ىل تعملُت يف ضوء الئحة عمل ؿبددة من اإلدارة ؟ السؤال اػبامس:

o نعم 
o ال 
 واألنشطة ؟ ىل تقوم اإلدارة بدورىا يف التوجيو واؼبتابعة يف الربامج لسؤال السادس:ا

o نعم 
o ال 
o أحياان 
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 ىل يتم رفع تقرير سنوي أو دوري يضم أعمال القسم وأنشطتو لإلدارة ؟ السؤال السابع:
o نعم 
o ال 
o أحياان 

 ىل إدارة القسم متفرغة للعمل الدعوي ؟ السؤال الثامن:
o نعم 
o ال 
o ولكنها جادة يف إدارة القسم غَت متفرغة 
o غَت متفرغة وليست جادة يف إدارة القسم 

 ىل ىناك توازن يف الربامج اؼبقامة للجاليات والربامج العامة للمجتمع؟ السؤال التاسع:
o للجاليات أكثر 
o للمجتمع أكثر 
o o ىناك توازن 

 ؟و مفصول عنهال ربت إدارة القسم أىل ترين األفضل لقسم اعباليات أن يعم السؤال العاشر:
o مفصول 
o ربت ادارة القسم 
o كالنبا واحد 

 لديكم؟ كيف ىو اإلقبال يف دعوة اعباليات السؤال اغبادي عشر:
o فبتاز 
o جيد 
o غَت جيد 
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 اليت أدت إُف ىذا التقييم؟ إذا كان غَت جيد ما ىي األسباب برأيك السؤال الثاين عشر:
 ملُت بو من صبيع النواحي؟تقييم نسبة قباح اؼبكتب الذي تع السؤال الثالث عشر:

o 72% 
o 82% 
o 92% 

ىل ترين ضرورة االستعانة دبتعاوانت يف العمل الدعوة أو يتم الًتكيز على  السؤال الرابع عشر:
 اؼبوظفات؟

o ضروري 
o غَت ضروري 
o أحياان 

 مقارنة ابجملهود الذي تبذلينو: الرواتب واغبوافز يف العمل الدعوي السؤال اػبامس عشر:
o مرضية جدا 
o مرضية 
o غَت مرضية 

ىل ترين من األفضل أن يعمل القسم ربت إدارة رجالية أو ينفصل  :رالسؤال السادس عش
 عنها؟

ما ىي اؼبشكالت اليت تواجهك كموظفة يف مكتب دعوة ؟ وىل  السؤال السابع عشر:
 لديك حلول مقًتحة ؽبا ؟
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 :عرض الردود ؼبن شارك يف االستبيانوىذا 
 تب الذي تعملُت بو ؟ما اؼبدينة اليت يتبعها اؼبك

 أهبا -عسَت 
 جدة
 مكتب ثرابن -أهبا

 الرايض
 مكة اؼبكرمة
 الغاط
 األحساء
 رابغ
 بريدة
 مكة

 اؼبنطقة الغربية
 الوجو

 مدينة اإلحساء
 اجملمعة
 الرايض

 مكة اؼبكرمة
 الباحة

 ؿبافظة رابغ
 الرايض
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 رفحاء
 اؼبدينة اؼبنورة -العيص
 ُكلّية

 عسَت -مكتب وسط بيشة 
 وة واإلرشاد ب كليومكتب الدع
 اإلحساء

 
 

 أكثر اؼبشاكل اليت تواجهنا من:
 34.4 11 اإلدارة% 
 46.9 15 اعبهات اؼبختصة% 
 43.8 14 اجملتمع% 
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 ىل يوجد لديك خطة سنوية يتم متابعتها وتنفيذىا؟
 87.5 28 نعم% 
 2 2 ال% 
 9.4 3 أحياان% 
 3.1 1 غَت ذلك% 
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 ؿبددة من اإلدارة ؟ ىل تعملُت يف ضوء الئحة عمل
 84.4 27 نعم% 
 9.4 3 ال% 
 6.3 2 غَت ذلك% 
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 ىل تقوم اإلدارة بدورىا يف التوجيو واؼبتابعة يف الربامج واألنشطة ؟
 84.4 27 نعم% 
 3.1 1 ال% 
 12.5 4 أحياان% 
 2 2 غَت ذلك% 
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 ىل يتم رفع تقرير سنوي أو دوري يضم أعمال القسم وأنشطتو لإلدارة ؟
 87.5 28 نعم% 
 3.1 1 ال% 
 9.4 3 أحياان% 
 2 2 غَت ذلك% 
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  ىل إدارة القسم متفرغة للعمل الدعوي ؟
 71.9 23 نعم% 
 3.1 1 ال% 
 21.9 7 غَت متفرغة ولكنها جادة يف إدارة القسم% 
 3.1 1 غَت متفرغة وليست جادة يف إدارة القسم% 
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 امة للمجتمع؟ىل ىناك توازن يف الربامج اؼبقامة للجاليات والربامج الع
 9.4 3 للجاليات أكثر% 
 46.9 15 للمجتمع أكثر% 
 46.9 15 ىناك توازن% 
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 ىل ترين األفضل لقسم اعباليات أن يعمل ربت إدارة القسم أو مفصول عنها ؟
 25 8 مفصول% 
 68.8 22 ربت إدارة القسم% 
 6.3 2 كالنبا واحد% 

 

 
 

 كيف ىو اإلقبال يف دعوة اعباليات لديكم؟
 31.3 12 فبتاز% 
 52 16 جيد% 
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 18.8 6 غَت جيد% 

 
 

    إذا كان غَت جيد ما ىي األسباب برأيك اليت أدت إُف ىذا التقييم؟
 ألن عدد اعباليات ليس بكثَت 
 عدم تعاون اؼبشرفُت يف توفَت سائق خاص للقسم لتسهيل خدمات القسم النسائي 
 عدم توفر داعيات نساء ابللغات اؼبختلفة 
 أعلمال  
 بنفس لغتهم عاةد ال يوجد. 
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 تقييم نسبة قباح اؼبكتب الذي تعملُت بو من صبيع النواحي؟
 72% 7 21.9% 
 82% 14 43.8% 
 92% 11 34.4% 

 
 

 ىل ترين ضرورة االستعانة دبتعاوانت يف العمل الدعوة أو يتم الًتكيز على اؼبوظفات ؟
 71.9 23 ضروري% 
 9.4 3 غَت ضروري% 
 21.9 7 أحياان% 
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 وافز يف العمل الدعوي مقارنة ابجملهود الذي تبذلينو:الرواتب واغب
 18.8 6 مرضية جدا% 
 37.5 12 مرضية% 
 46.9 15 غَت مرضية% 
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 ما ىي اؼبشكالت اليت تواجهك كموظفة يف مكتب دعوة ؟ وىل لديك حلول مقًتحة ؽبا ؟
 عدم التزام اإلدارة بتخصيصي فقط دبسمى العمل الذي أعمل بو 
 مهيأ لعمل الربامج الدعوية والًتفيهية وصعوبة عملها يف األماكن العامة  اليوجد مكان

 سواء كان ابؼبنع من قبل صاحب اؼبكان او ارتفاع نسبة اإلهبار أو البد من وجود تصريح
  هتيئتو بصورة جاذبة وعدمعدم مناسبة اؼبكان 
 نقص اؼبوارد اؼبالية 
 كثرة اؼبطالبة ابلتصاريح 
 أن تكون مؤىلو شرعياً ولديها فسح  رفضهم للداعيات وضرورة 
 عدم فهم اؼبوظفات لقوانُت العمل او العمل الدعوي بشكل خاص 
 عدم التعاون يف إطار منظم بُت اعبهات الدعوية 
  مادي لبع  اؼبوظفُت من قبل جهات أخرى لًتك العمل فيو اغبلول: إغراء 
 توجيههن التوجيو و  ط ؽبنترشيح رئيسة مشرفة على اؼبكاتب الدعوية يف احملافظة للتخطي
  .صبع الكلمةو  السليم

 لرواتب  ةليآغ  بصره عن اؼببالغ العالية وضع وضع راتب يقضي حاجة اؼبوظف فبا ي
 .اؼبوظف تسَت عليها صبيع اعبهات

 يع اؼبكاتبصبالعمل يف اؼبكاتب تسَت عليها لتوظيف و الية آ توضيح. 
 اتفية صعوبة التعامل مع قسم الرجال مثل احملاداثت اؽب 
 عدم تعاون قسم الرجال 
 ..مشكلة التأخر يف تلبية االحتياجات الضرورية للعمل أحياان 
 قلت الكوادر العاملة يف القسم 
 عدم توفر اؼبكان اؼبناسب صعوبة اغبصول على الفسح للداعيات 
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  عدم وجود اؼبتعاوانت وتسرب اؼبتطوعات 
  قلة الدعم اؼبادي للقسم 
 اؼبادي لتحقيق األىداف عدم توفر اؼبواصالت والدعم... 
 ضعف أداء فرق العمل اؼبتعاونة مع اؼبكتب. 
  عدم توفَت رواتب عدم توفَت سائق خاص ابلقسم 
 عدم توفَت دعم للربامج أو البحث عن رعاة للربامج 
  قلة حضور اعباليات للقسم 
 بد مناستقلت فالو  نواجو عدم وجود التعاون مع اؼبكاتب الدعوة اعبديدة اليت كانت فروع 

مثل اؼبكتب الذي يف مدينو ويتبعو إِف يف احملافظات ان يكون ؽبم و  التعاون بُت اؼبكاتب الدعوة
 دورات إجبارية لكي يكتسبون خربة

 عدم التجديد 
 قلة الرواتب للموظفات وضع رواتب حكومية ؽبن 
  وقت الدوامطول 
  نقص الدعم اؼبادي 
  عدم وجود اؼبواصالت 
  امج من جهة الرجال فينبغي وضع ميزانية خاصة للربامج وان يؤمن صعوبة اؼبوافقة علي الرب

 ابص للمتطوعات وأن يفصل القسم النساء عن الرجال
 عدم وجود اؼبكان اؼبناسب لعمل الربامج الدعوية 
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 حلل الصعوابت اليت تواجو األقسام النسائية ادلبحث الثالث:اقرتاحات
 كثَت من اؼبكاتب واألقسام النسائية منها يف  ؼبشاكل تكرار نفس افإننا نرى  حسب االستبيان
  :ومنها ىذه ادلعوقات االقرتاحات حلل وىنا نضع بعض

ستخراج لوائح عمل واضحة زبص األقسام النسائية ابؼبكتب مراسلة وزارة األوقاف ال .1
ليت تصدر ربت إشراف لببة من الكوادر صاحبة التجربة واػبربة يف ىذا اجملال وذلك أسوة ابللوائح ا

للرجال يف ىذه اؼبكاتب حيث كثَت منها ال يوافق طبيعة اؼبرأة وال حياهتا ويبكن أن يقوم اؼبكتب 
 .نفسو بتنظيم عملو على الئحة عمل خاصة بو إُف ان تصدر اللوائح العليا

تعاون اؼبكاتب يف ـباطبة اعبهات اؼبختصة لتسهيل أمر التصاريح إبقامة الربامج الدعوية  .2
 ات.واحملاضر 
 .الرجالادارة فصل القسم النسائي عن  .3
 مراعاة اختيار إدارة واعية ومتفرغة إلدارة القسم ومنع االزدواجية يف العمل الدعوي.  .4
  .ربديد اؼبؤىالت اليت ربملها اؼبوظفة يف ىذه األقسام من قبل اعبهات العليا .5
 إنشاء وحدة تطوير ومتابعة وتدريب لتأىيل العامالت هبذه اؼبكاتب. .6
 . النسائي افتتاح القسم وفَت اؼبواصالت اػباصة ابلعمل معت .7
ترشيح إدارة موحدة على كل منطقة وإدارة عليا على مستوى اؼبملكة لتوحيد جهود   .8

 اؼبكاتب الدعوية وتنظيم العمل هبا.
أن يكون من أولوايت خطط اؼبكتب إنشاء قاعة تقام عليها أنشطتو وذلك دبخاطبة   .9

 اػبَت يف شراء األرض وإقامة اؼببٌت لذلكاعبهات اػبَتية وأىل 
االىتمام ابلوقف لسد العجز الذي تعاين منو بع  اؼبكاتب وكذلك توفَت مبيعات   .12

 .يعود ريعها لدعم الربامج الدعوية
  .اػباصة بتأىيل الداعيات وتعميمها على كل مكتب افتتاح اؼبعاىد  .11
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ود متربعُت يهتمون بشؤون العمل على افتتاح حساب بنكي ىبص القسم النسائي لوج  .12
 .الدعوة النسائية ويبتنعون اإليداع يف اغبساابت العامة

تواكب  الكًتونية لكل ماىبص القسم من معلومات تطوير القسم بعمل قاعدة بياانت .13
 العصر وتسهل أمر العمل وتطوره.

  لفاتإقامة دورات حول العمل الدعوي للموظفات لفهم قوانُت العمل والبعد عن اؼبخا  .14
 ظروف سائية وتوحيده كدوام واحد متواصل مراعاة ألوضاعتنسيق الدوام ابؼبكاتب الن .15

 .اؼبرأة بدال من تقسيمو لفًتتُت خالل اليوم
 ـباطبة اؼبسؤولُت للجهات اؼبختصة يف السماح ابإلعالن والدعاية ألنشطة اؼبكتب .16

 وي اؼبسموح بو ؽبذه اؼبكاتب.الدع وكذلك ـباطبتهم لتفعيل دور مصليات النساء يف استقبال النشاط
إعادة النظر يف منع دخول مكاتب الدعوة للجهات التعليمية وتقدمي خطة خاصة من   .17

 .اعبهات التعليمية العليا للمكاتب الدعوية لتفعيلها ابؼبدارس وفق اغباجة والنظام
ربت رعاية رظبية لتبادل اػبربات وعرض اػبطط للمكاتب عقد اجتماعات سنوية   .18
 ة.اؼبنفذ

إهباد أنظمة ولوائح عمل وموارد بشرية ومالية خاصة لألقسام النسائية تضمن حقوق   .19
اؼبوظفات وتقدر جهودىن ويكون هبا آلية العمل والتوظيف وعدد اؼبوظفات كل مكتب على حسب 

 خططو اؼبرسومة لو.
ـباطبة اعبهات اؼبختصة لوضع نظام لتسهيل استقدام الداعيات ابللغات على كفالة   .22

 كاتب. اؼب
  .منع اإلدارات اؼبتطوعة يف إدارة أكثر من جهة خَتية واالكتفاء بواحدة منها .21
  عقد دورات يف فضيلة العمل التطوعي وأثره على النفس واجملتمع. .22
ـباطبة اؼبسؤولُت إبلزام الكفالء غَت اؼبتعاونُت ابلتعاون مع مكاتب الدعوة وإفساح   .23

 .دعوة اإلسالم ؽبناجملال للتعامل مع مكفوالهتن وإيصال 
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تبادل الزايرات بُت األقسام النسائية لإلطالع على اؼبستجدات واألفكار الدعوية  .24
يواجهن من مشاكل واؼببادرة  اؼبوجودة اجتماعات دورية لإلدارة العليا مع اؼبوظفات صبيعهن ؼبعرفة ما

 غبلها.
 إنشاء فرق تطوعية تعمل ربت ظل اؼبكتب وقوانينو. .25
 .يقوم على التطوع فقط حىت يستمر العمل الو عقد و أوظيفة رظبية ب العمل أن يكون .26
الربامج الدعوية دون  حيث تنفذمكان ـبصص ومناسب لعمل الربامج الدعوية  إنشاء .27
 .و منعأتصريح 

 أتىيل الكوادر البشرية اؼبتخصصة يف اجملاالت اؼبتاحة يف كل مكتب .28
تكون ىناك خطو اسًتاتيجيو  توحيد مشاريع اؼبكاتب الدعوية دبكاتب اؼبملكة أبن .29
 .موحدة

 .التعاون واؼبشاركة بُت اؼبكاتب الدعوية واعبهات اػبَتية األخرى داخل اؼبنطقة .32
  لعمل الدعوة وضرورة تقنينو. اجملتمع دورات ثقافة إعطاء .31
 توعوية على مستوى اؼبناطق أواؼبملكة.ملتقيات نسائية إقامة  .32
 مع إاتحة الفرصة ألفراد اجملتمع ابؼبشاركة. ، ربط الدعوة وأعماؽبا ابجملتمع مباشرة .33
 تنوع أنشطة الدعوة النسائية من زايرة للجامعات واؼبدارس.. اٍف  .34
 بدون موانع من اإلدارات الرجالية. ترك اغبرية للقسم النسائي من زايدة األنشطة .35
 .العناية ابلتدريب اإلداري اؼبتخصص لتجويد العمليات األساسية .36
 والدعوة فيو ربت مظلة رظبية من األقسام النسائية ابؼبكاتب.وين تطوير العمل اإللكًت  .37
 .التنسيق والتكامل بُت اؼبؤسسات اػبَتية .38
 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع اعبهات اغبكومية   .39
 رصد مبلغ للمصروفات الشهرية للمكتب .42
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 توفَت مقر يشتمل على كل االحتياجات اليت زبص العمل   .41
  .ًتجم بعدة لغاتة دبتوفَت مكتبة ظبعية مدعم .42
 .. توزع يف مناسباتو عمل نشرة تعريفية بعمل اؼبكتب والقسم النسائي بو .43
 عمل نشرات علمية عما يكثر بو اعبهل لعامة النساء أو للجاليات  .44
 توعية بعيداً عن أسلوب اػبطابة والوعظ ) اإللقاء(لالتدريب للمرأة والتثقيف اؼبميز ل .45
 اموم العصر ومناقشتهؽبلغة جاذبة كاغبوار  اعتماد لغة  .46
 وضع مشرف ـبتص يهتم ابلدعوة النسائية  .47
 أتسيس الداعيات على اؼبنهج الصحيح كما أيمر بو هللا ورسولو. .48
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 توصيات بعض ادللتقيات وادلؤمترات اخلاصة مبكاتب الدعوة النسائية :ادلبحث الرابع
 أبهبا: ملتقى )واقع العمل الدعوي وسبل النهوض بو (

أقام اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات أبهبا القسم النسائي ملتقى )واقع وقد 
برعاية األمَتة موضي بنت خالد ربت رعاية  ىـ1437العمل الدعوي وسبل النهوض بو ( يف ؿبرم 

وىذه عملو رظبية من أمارة اؼبنطقة وحضرتو الكثَت من األكاديبيات واألستاذات اللوايت شاركن أوراق 
 اعبلسة األوُف:  ؼبلتقى واقع العمل الدعوي وسبل النهوض بو حصيلة اعبلسات وأوراق العمل والنتائج

اىتمام الوزارة  وقد ذكرت التعريف ابلعمل النسائي التابع للشؤون اإلسالمية :الورقة األوىل
  .أدائهم العناية ابختيار الدعاة وإعدادىم وتنمية روح االعتدال والوسطية ومتابعة

 :ومن توصيات اجللسة األوىل
  .إنشاء ؾبلس تنسيقي ليتوُف تنسيق وتوحيد اعبهود بُت اؼبؤسسات الدعوية واػبَتية .1
التسويق للربامج واؼبشاريع النوعية للمكاتب التعاونية لدى اؼبؤسسات اؼباكبة لتقدمي الدعم  .2
 اؼبادي ؽبا
ن خالل التوسع يف إنشاء اؼبواقع االستفادة من تقنيات العصر يف الدعوة النسائية م .3
 االلكًتونية

 : التعريف ابلعمل النسائي التابع للشؤون االجتماعية الورقة الثانية
 :توصيات الورقة الثانية

االىتمام ابلقطاع النسائي بوضع الربامج التعليمية التأىيلية وبرامج األسر اؼبنتجة مع  .1
 .مراعاة تعاليم الدين اغبنيف

ل اػبَتي وعدم توسيع النطاق اعبغرايف للمنظمة إال دبا يتناسب مع الًتكيز يف العم .2
 .إمكانياهتا اؼبادية والبشرية

 التعريف ابلعمل النسائي التابع عبمعيات ربفيظ القرآن الكرمي  :الورقة الثالثة
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 :توصيات الورقة الثالثة
 والتشجيعية بذل اعبهد والرعاية للجمعيات اػبَتية بوضع اػبطط التعليمية والًتبوية  .1
 دعم اعبمعيات ومساندهتا ابػبربات العلمية من قبل أساتذة ـبتصُت  .2
 دعوة أىل اػبَت وذوي اليسار والغٌت إُف دعم وإقامة األوقاف اػبَتية الثابتة  .3

 معوقات العمل اػبَتي النسائي وسبل مواجهتها  :اجللسة الثانية
 ادلعوقات الثقافية  :الورقة األوىل

 اعبهات التطوعية يف اؼبنطقة  ضعف التنسيق بُت 
  التقليد يف األعمال وعدم التجديد 
 تقدمي األعمال الشخصية على األعمال التطوعية 

 :يف ىذه اجللسةمن أىم التوصيات 
  .أنبية إعداد وتدريب الكوادر اؼبتميزة لقيادة العمل اػبَتي .1
  .اإلعالمي وتفعيلو دبا وبقق أىداف النشاط اػبَتي استثمار الدور .2
  .إهباد ملتقيات وفعاليات دورية ربتضن صبيع القطاعات اػبَتية دبنهجية متقنة .3
 .عقد اللقاءات الدورية بُت القطاعات اػبَتية لتبادل اػبربات والتنافس اإلهبايب برعاية رظبية .4

 :الورقة الثانية
 معوقات العمل اػبَتي النسائي وسبل مواجهتها اؼبعوقات اإلدارية. 
  اتيجية لدى بع  اعبهات اػبَتية واتساع األىداف فبا يربك عملهاغياب الرؤية اإلسًت 
  قلة اػبربات اإلدارية واؼبمارسات اؼبهنية يف اعبهات اػبَتية عموما ويف األقسام النسائية على

 .وجو اػبصوص
  غياب مبادئ اعبودة والعمل اؼبؤسسي لدى بع  اعبهات اػبَتية 
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  اػبَتية ضعف الربامج التدريبية لقيادات اؼبؤسسات 
 يف ىذه اجللسة:من أبرز التوصيات 

تكوين ىيئة عليا للعمل التطوعي هتدف إُف وضع اسًتاتيجيات العمل التطوعي والتنسيق  .1
 بُت اؼبنظمات وتوحيد قنوات عملها 

إقامة مراكز للبحث والدراسات اؼبشًتكة يف ؾباالت العمل اػبَتي التطوعي لتعزيز اػبربات  .2
 اؼبيدانية 
 اعبامعات واؼبعاىد العليا واؼبراكز البحثية والغرف التجارية لتنظيم دورات التنسيق بُت .3

 تدريبية للحث على العمل التطوعي

 :الورقة الثالثة
  .معوقات العمل اػبَتي النسائي وسبل مواجهتها اؼبعوقات اؼبالية .1
 .افتقار بع  اؼبؤسسات اػبَتية إُف مشروعات استثمارية تنوية مستدامة .2
  .وائح تنفيذية موحدة للمؤسسات اػبَتيةعدم وجود ل .3
 .يستجد من ظروف افتقار معظم اللوائح التنفيذية للمرونة وفق ما .4

 يف ىذه اعبلسة:من أبرز التوصيات 
  .االستفادة من التكنولوجيا اغبديثة وبناء قاعدة بياانت ومعلومات حديثة .1
 .ت الواضحة دبا وبفظ اغبقوقاالىتمام ابلنظم اؼبالية احملاسبية اغبديثة واعتماد اؼبوازان .2
  .يف اؼبوارد اؼبالية ضرورة تبٍت التخطيط االسًتاتيجي .3

 :اجللسة الثالثة
 التجارب اؼبميزة على مستوى النشاط اػبَتي النسائي دبنطقة عسَت

 مفهوم أفضل اؼبمارسات يف العمل اػبَتي  :الورقة األوىل
 .يبكن إدارتو واغبكم على جودتو و كما اليبكن ربسين يبكن قياسو ال أنبية اؼبعايَت ألن ما
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اػبَتي من خالل اؼبؤسسات  للوصول إُف مرحلة التميز البد من ربفيز مؤسسات العمل
 .اؼباكبة عبوائز التميز

 يف ىذه اجللسة:من أبرز التوصيات 
 إنشاء مشروع إعالمي متكامل يهتم ابلتغطية عبميع فبارسات القطاعات اػبَتية النسائية  .1
 ؾبلس يضم ؾبموعة من كبار الشخصيات الداعمة للعمل اػبَتي ابؼبنطقةإهباد  .2

 :لثانيةا الورقة
  .عرض ذبربة برانمج أتىيل الداعيات أبهبا

 للداعية ؼبهارياالشرعي والتأىيل  صبع الربانمج بُت التأىيل.  
 ية العلمية والًتبويةحقوة معايَت اختيار أعضاء ىيئة التدريس من النا.  
 لتطوير اؼبستمر للربانمجالتحسُت وا 
  االىتمام دبرحلة بناء وىندسة الربانمج واالستفادة من اؼبنظمات الًتبوية واؼبتخصصُت

 األكاديبيُت من الدعاة والداعيات 
  التدريب العاِف اؼبستمر لفريق العمل ألعضاء ىيئة التدريس 
 التواصل مع الداعيات بعد زبرجهن من الربانمج 
 فاعلة واؼبتميزة منهناالىتمام ابلطاقات ال. 

 :الثالثةورقة ال
 .عرض ذبربة مشروع الرائدة األسرية خبميس مشيط

 مؤىلة للعمل اػبَتي االجتماعي صناعة وتفعيل كوادر نسائية. 
  االستفادة من الطاقات يف ميدان العمل االجتماعي بشكل عام والنسائي بشكل

  .خاص ربت مظلة رظبية
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  :ومن أىم توصيات ادللتقى
  .أتسيس اؼبؤسسات اػبَتية اؼبستقلة توسع يفال .1
االىتمام ابلتدريب والتطوير ؼبنسوابت العمل اػبَتي من خالل الشراكة اجملتمعية مع  .2

 .اعبهات اغبكومية
إنشاء مؤسسات تربوية تعٍت بتلبية احتياجات اؼبرأة وتقدم اػبدمات الًتبوية عبميع الفئات  .3
  .العمرية
ستقل للجمعيات اػبَتية لتوفَت بيئة تواصل فاعلة بُت أتسيس ؾبلس تنسيقي نسائي م .4

 .اؼبهتمات ابلعمل اػبَتي وتبادل األفكار والتجارب اؼبميزة
زبصيص جوائز ألفضل اؼبمارسات اػبَتية النسائية إلذكاء روح اؼبنافسة والتحفيز للنهوض  .5

 .دبستوى األداء اػبَتي
 .ا إلكمال دورىا التنموي يف اجملتمعتشجيع اعبهات اػبَتية لفتح األقسام النسائية لديه .6
نشر ثقافة العمل التطوعي النسائي وأثره التنموي يف اجملتمع من خالل اعبهات اػبَتية  .7

 .وكذلك اعبهات التعليمية
 .نشر شعَتة األوقاف لدى اجملتمع السيما سيدات األعمال .8
 .َتياستثمار اجملال اإلعالمي وتفعيلو دبا وبقق أىداف النشاط النسائي اػب .9
االستفادة من التقنيات اغبديثة لفتح اجملال للمرأة لتشارك يف العمل التطوعي جملاالتو  .12

 .اؼبختلفة عن بعد
 (1)تكرار اؼبلتقيات العلمية النسائية سنواي للنهوض ابلعمل اػبَتي النسائي .11

 
  

                                      
 )واقع العمل الدعوي وسبل النهوض بو(. مؤمتر، أبهبااؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات  (1)
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 :حنو تكامل اجيايب للعمل النسائيملتقى 
ة إبقامة ملتقى نسوى ؼبكاتب الدعوة ومكاتب ت الندوة العاؼبية للشباب اإلسالمي جبدمقا

وكان دبسمى كبو تكامل اهبايب للعمل النسائي بقيادة الدكتورة ، الندوة واؼبؤسسات النسائية األخرى
وكان وقد حضرتو أكثر من شبانُت جهة دعوية نسائية من كافة أكباء اؼبملكة  آمال نصَت رضبها هللا

  من دواعيو:
 اإلهبابية يف شؤون اؼبرأة.تنامي األطروحات غَت  -1
 .اجملتمع ضعف صوت وفعالية األغلبية احملافظة يف -2
 ضعف وقلة اؼبشروعات اإلهبابية اليت زبدم القطاع النسائي على مستوى الوطن. -3
 ضعف التعارف والتواصل والتكامل بُت العاملُت يف ميادين الدعوة واإلصالح النسائية.  -4

 :وكان من أىدافو
 .سالمية كلية ذباه قضااي اؼبرأةالتوافق على رؤى إ -1
 تبٍت مشروعات وصبعيات إسًتاتيجية نسائية متناسبة مع الواقع اؼبعاصر. -2
 ربقيق أعلى قدر من التعاون إلبراز الشخصيات ذات األثر واقعيا واجتماعيا وإعالميا. -3
 إهباد الدور اإلعالمي النسائي عرب الوسائط والوسائل اؼبختلفة. -4
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 احملاور والورش:
 شة تفعيل األثر االجتماعي واإلعالمي للعمل النسائي.ور .1

 .تشجيع األقالم النسائية إلخراج اؼبؤلفات واألحباث العلمية اػباصة وقضااي اؼبرأة اؼبسلمة
تفعيل الدور اإلعالمي إلبراز الشخصيات النسائية ذات األثر الواقعي واإلعالمي .2
 واالجتماعي.
 (1)شروعات النسائية اغبيوية اؼبتناسبة مع الواقع اؼبعاصر.دراسة آليات تنفيذ ؾبموعة من اؼب.3

 
 نتائج ملتقى )وقولوا للناس حسنا(:

اؼبقام يف الفًتة ض ملتقى )وقولوا للناس حسنا ( أقام مكتب الدعوة واإلرشاد بشمال الراي 
 ىـ: 1437صبادى األوُف من عام 4-7

وإصدار ، إُف عمل مؤسسي رائد دعوة وزارة الشؤون اإلسالمية لتحويل مكاتب الدعوة.1
 .دليل إجرائي سنوي للتعريف دبكاتب الدعوة وأقسامها النسائية يف اؼبملكة وأنشطتها وبراؾبها

وتطويرىا ، دعوة اؼبختصُت واؼبختصات لالىتمام ابألقسام النسائية يف مكاتب الدعوة.2
 .دعواي ومهنيا وفنيا

وتطوير ، مهمتو تبادل األفكار، اتب الدعوةتكوين ؾبلس تنسيقي لألقسام النسائية يف مك.3
ويكون مصدرا لقاعدة بياانت بُت اؼبكاتب ، وتنسيق الزايرات اؼبشًتكة، وتبادل اػبربات، العمل
 .الدعوية
 .لتعميمها على مستوى اؼبكاتب الدعوية، ترشيح أفضل الربامج اؼبنفذة وتطويرىا.4
واستقطاب اؼبتطوعات ، ة ؼبكاتب الدعوةاالىتمام ابعبانب التطوعي يف األقسام النسائي.5
 .وتطويرىن

                                      
 .جبدةملتقى حنو تكامل إجيايب للعمل النسائي الندوة العاؼبية للشباب اإلسالمي،  (1)
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لبث احملاضرات والدروس ، االستفادة من اػبدمات االلكًتونية يف كل مكتب دعوة.6
 ونقل فعاليات الربامج والدورات اؼبقامة إُف اؼبكاتب األخرى. ، العلمية
 .ة تناسبهاوتبٍت برامج دعوية مبتكرة وانجح، االىتمام ابؼبكاتب الدعوية يف القرى.7
 .إقامة ملتقى سنوي لألقسام النسائية يف مكاتب الدعوة.8
جهود األقسام  التفاعل والتواصل اإلهبايب مع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي إلبراز.9

 (1).النسائية يف مكاتب الدعوة
 

  

                                      
 ملتقى )وقولوا للناس حسنا(.دعوة مشال الرايض،  (1)
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 :للمجلس اإلسرتاتيجيةاألىداف 
 .ت اػبَتية اؼبتعاونة معوبناء الثقة والوالء بُت اجمللس التنسيقي واؼبؤسسا .1
 يف األعمال اػبَتية اؼبشًتكة. التنسيق بُت صبيع اؼبؤسسات اػبَتية .2
 .ىدافهاأرفع اؼبستوى العام للمؤسسات اػبَتية لتحقيق  .3
 معاعبتها.و  التصدي لبع  الظواىر السلبية يف اجملتمع .4
لفة تكون مربؾبة زمنيًا لربامج مشًتكة بُت اعبمعيات اؼبختو  إعداد خطط عمل واضحة .5

 .أنشطتها منطلقة من واقع االحتياجات اغبقيقية لفئات اجملتمع اؼبختلفة
 .اؼبؤسسات اػبَتية تدريب كوادر متميزة تعمل على إدارة .6
 ضل موظفة مع وضع بنود معتمدة لذلكأفأنشاء مسابقة ألفضل مؤسسة متعاونة و  .7
 .كثر زبصصيةأشاء ؾبالس تنسيقية إن .8
 مؤسسات اػبَتية اؼبشاركة لتسهيل التواصل بينها.نشاء بوابة الكًتونية لل.إ9

  :اعبهات اؼبشاركة يف االجتماع األول
صبعية   - صبعية واعي -صبعية الشقائق  -مشروع تعظيم البيت اغبرام  - صبعية مراكز األحياء

بع   -اندي صناع النجاح للفتيات  -صبعية اؼبودة  -ىيئة االعجاز العلمي  -صبعية زمزم  -كفى 
 بع  مديرات اؼبراكز -بع  مديرات أندية الفتيات جبدة  -رات اؼبكاتب التعاونية جبدة مدي

  .الشرعية
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 :اذلدف الرئيسي لالجتماع األول
 .مشاريعو  أىدافًاو  أشخاًصا، التعارف بُت اعبهات اػبَتية.1
 .اؼبنافعو  الربامجو  ،نقل اػبرباتو  تبادل .2
 .إهباد رؤى توافقية.3
 .ربالفات إن أمكنو  إهباد شراكات .4
 (1) .إهباد مشاريع مشًتكة إن أمكن.5

 ملخص توصيات اللقاء األول للمجلس:
 .مرات سنوايً  4يعقد اجمللس  أن.1
 .عرض األفكارو  زبصيص موقع الكًتوين للمجلس ليسهل التالقي.2
اإلعجاز ، اؼبودة، واعي، تواصت األخوات بضرورة تفعيل دور اعبمعيات اؼبختلفة ) كفى.3
أبن ربرص كل منها على تقدمي برانمج يتالءم مع ، النوادي الشبابيةو  .. ( يف اؼبلتقيات.العلمي
 .زبصصها
طالبت أبن يضم بُت و  ،أكدت اؼبسؤولة عن ىيئة التعريف ابإلسالم على أنبية ىذا اجمللس.4

 .اؼبدينةو  اللجان اػبَتية يف مكةو  جنباتو مسؤوالت عن اعبمعيات
 ،ن ىيئة اإلعجاز العلمي أنبية أن يفعل دورىا يف تثقيف الشاابتأكدت اؼبسؤوالت ع.5

اؼبكاتب و  ،أبدت استعداد اؽبيئة للتعاون يف ربقيق ذلك مع مراكز األحياءو  ،السنةو  ربطهن ابلقرآنو 
 .الدعوية
الًتكيز على أنو ال يعٍت الذوابن أو و  ،توضيح معٌت التعاون بُت اؼبؤسسات الدعوية.6

 ،فرض السيطرةو  االحتواءو  ليس ىو اؽبيمنةو  ،رة واحدة أو ؾبرد حضور اللقاءاتنضمام ربت إدااال
رتق اػبروق على و  ،إمبا ىو ذلك التعاون اؼبفضي إُف التكامل يف العمل اػبَتي بتكميل الناقصو 
 التالحم و  الًتاحمو  ساس احملبةأ

                                      
 .االجتماع األول للمجلس التنسيقيمكتب الدعوة واإلرشاد بصناعية جدة،  (1)
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ىذه اعبهات و  معأبدت اؼبسؤوالت عن مراكز األحياء أنبية أن تكون نبزة وصل بُت اجملت.7
من مث التعاون و  ،التعريف هبن يف األحياءو  ،أبن تكون مسرًحا لعرض مناشطهن، اػبَتيةو  الدعوية

 .معهن عند إقامة اؼبلتقيات السنوية الكربى
عرضت اؼبسؤولة عن اندي صناع النجاح ذبربتها يف استقطاب الفتيات الاليت لسن على .8
أكدت أهنا تعاونت مع العديد من و  ،سنوات على التواِف 5ة قباح انديها يف الصمود ؼبدو  ،اعبادة

أبدت و  ،آلياتوو  فعالياتوو  تزويدىا دبلف كامل عن أفكارهو  اعبهات اؼبختصة ابلفتيات يف عرض ذبربتها
 (1) .استعدادىا للتعاون مع النوادي الشبابية للفتيات اليت يهتم اؼبكتب إبقامتها

 قامة ملتقى يضم ما أمكن من اعبهات الدعويةو قد أبدت صبيع اغباضرات فكرة إ.9
ألنو كلما كانت البداية قوية أقنعت ، أن تقدم كل جهة أفضل ما لديها يف ىذا اؼبلتقىو  ،اػبَتيةو 

قوة للصف اؼبسلم يف و  ،تربية مثمرةو  ،الناس أبنبية ىذه اؼبلتقيات ما تعود بو على اعبميع من علم انفع
 .ك يف الثوابت الدينيةالتشكيو  مواجهة تيارات التغريب

 لقاءات بُت األصناف اؼبتشاهبة لتبادل اػبرباتو  التشاور حول إمكانية عقد مناشط.12
 اؼبفيد.و  تطعيم األفكار ابعبديدو 

 :لالجتماعمن اؼبرئيات و 
 .أعمال فنية للفتياتو  ورش عملو  تقدمي دورات -
 .أعماالً فنية للفتياتو  تنظيم معارض تشمل لوحات -
 .شاط علمي من شأنو تثقيف اؼبرأةاستضافة أي ن -
 .نفسية للمرأةو  مهنيةو  تقدمي برامج مهارية -
 .اندي لألطفالو  ،الفتياتو  أتسيس نواِد رايضية للنساء -
 .تبٍت بع  اؼبشاريع اغبيوية كمشروع "حينا يقرأ" -
 .نشر ثقافة اغبوار -

                                      
  .االجتماع األول للمجلس التنسيقيالدعوة واإلرشاد بصناعية جدة،  مكتب (1)
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 .حل اؼبشكالت األسريةو  ،أتىيل ؾبتمع اغبي بتعريفو بدور كل فرد فيو -
 .اػبدمات من قبل مراكز األحياء لكل اعبمعيات تقدمي -
 .دعم برامج الفتياتو  ،تقدمي االستشارات اؼبختلفة -
 .التوعويةو  القطاعات الدينيةو  التعاون اؼبستقبلي بُت اعبامعة -
 (1) .توجيو الطالبات يف اعبامعة لألعمال التطوعية -

  

                                      
 .االجتماع األول للمجلس التنسيقيمكتب الدعوة واإلرشاد بصناعية جدة،  (1)
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 اخلامتة
وأضع فيو بع  اغبلول ، ابياتوبذلك انتهى حبثي الذي حاولت أن أوضح فيو بع  اإلهب

 وىنا أكتب بع  .ابؼبملكة العربية السعودية، النسائية دبكاتب الدعوة لألقسام
 :التوصيات

أوصي نفسي وأخوايت يف مكاتب الدعوة ابلعمل جاىدات للنهوض والرقي أبساليب  .1
 وطرق تقدمي الدعوة إُف اإلسالم يف قوالب تناسب التقدم وتواكب العصر.

لبيات واؼبعوقات اليت صُبعت يف ىذا البحث والعمل على تالفيها ومعاعبتها قدر معرفة الس .2
 .اإلمكان
 ـباطبة اؼبسؤولُت واعبهات الرظبية ابلطرق اؼبتاحة البتكار ؾباالت أوسع للدعوة. .3

 هللا أن أكون قد ُوفقت يف صياغة ذبربيت ونظريت وحبثي وُسددت إُف ما أصبو إليو  آمل من
وما كان من خطأ فهو من الشيطان من نفسي وهللا ، فهو من توفيق هللا فما كان من صواب

 ورسولو منو بريئان.
، والعاملُت هبا وؽبا، وتوضيحا انجحا ينفع هللا بو أىل الدعوة، وأسأل هللا وان هبعلو حبثا انفعا 

 .وهللا اؽبادي إُف سواء السبيل
 

 مقدمة البحث: مرمي ضبيد احملمدي

  



 

015 
 

 ملحق
 اتب الدعوة ابؼبملكة العربية السعوديةبع  أرقام مك

 الربيد ادلوقع الفاكس اذلاتف ادلكتب م

  4595555/01 رائسة البحوث العلمية واإلفتاء 1
7320900/02 5589824/02 

  
 5360594/02 مركز الدعوة واإلرشاد دبكة 2

   
 مركز الدعوة واإلرشاد ابؼبدينة 3

8212423/24  
8222825/24 8252664/24   

 3248980/06 مركز الدعوة واإلرشاد بربيدة 4
   

 4010211/01 مركز الدعوة واإلرشاد ابلرايض 5
   

  6637643/02 مركز الدعوة واإلرشاد جبدة 6
6656994/01    

 2240038 2240038/07 مركز الدعوة واإلرشاد أبهبا 7
 

 253ص.ب 
 3913620/04 مركز الدعوة واإلرشاد بينيع 8

   
 4211315/04 لدعوة واإلرشاد بتبوكمركز ا 9

   
 038054445 مركز الدعوة واإلرشاد ابلدمام 10

038274800    
 01 4730401 وزارة الشؤون اإلسالمية 11

   
 01 4024866 إدارة شؤون الدعوة 12

   
 01 4010932 إدارة اعباليات 13

   
توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 14

 ابلبطحاء
 اؼبوقع 4059387 01 4031587

 11465الرايض 
 22824ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 15
 أبم اغبمام

4826466 01 4827489 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 16
 ابلشفا

4222626 01 4221906 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 17
 بسلطانة

4240077 01 4251005 
  

http://www.cocg.org/
http://www.cocg.org/
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توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 18
 ابلبديعة

  11456الرايض  4301122 01 4330888
 24932ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 19
 ابلنسيم

 11553الرايض  2301465 01 2328226
 51584ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 20
 ابلروضة

2492727 01 4970561 
 اؼبوقع

 11642الرايض 
 87299ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 21
 بشمال الرايض

 11652الرايض  4564829 01 4565555
 87913ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 22
 ابلربوة

4970126 01 
4970126 
 اؼبوقع

  11457الرايض 
 29465ص. ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 23
 ابلعزيزية

4955555 01 4956111 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 24
 ابلعليا

4629944 01 4624346 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 25
 ابلسلي

2414488 01 2411733 01 
012410615 2420592 01 

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  26
 وتوعية اعباليات دبكة اؼبكرمة

025574244 
025570234  

 اؼبوقع

 
 2244596 07 2240038 شعبة توعية اعباليات أبهبا 27

  
توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 28

 دبشرفة
 جدة اؼبوقع 6731147 02 6730431

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 29
 حبي السالمة

 21452جدة  6622662 02 6829898
 6897ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 30
 ابلصناعية

  جدة 02 6362892 02 6362892
 32628ص.ب: 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 31
 ي البلدحب

6479897 02 6479897 02 
 

 جدة

http://www.islamland.org/
http://www.islamland.org/
http://www.islamhouse.org/
http://www.islamhouse.org/
http://www.islamicstart.net/
http://www.islamicstart.net/
http://iefm.org/
http://iefm.org/
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توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 32
 ابلطائف

7346818 02 
 4155ص.ب:  7360822 02 7344388

 11932الزلفي  4224234 06 4225657 شعبة توعية اعباليات ابلزلفي 33
 182ص.ب: 

 31982ألحساء  5874664 03 5866672 شعبة توعية اعباليات ابألحساء 34
 2222: ص.ب

  بيشة 07 6222474 07 6222474 شعبة توعية اعباليات يف بيشة 35
 352ص.ب:  

  بريدة 3245424 06 3248980 مركز توعية اعباليات بربيدة 36
 142ص.ب: 

  عنيزة 06 3644506 06 3644506 مكتب توعية اعباليات بعنيزة 37
 828ص.ب: 

 5432211 06 5334748 شعبة توعية اعباليات حبائل 38
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 39
 ابلدَف

5410029 01 5410029 01 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 40
 ابجملمعة

4323949 06 4323949 06 
  

 8274700 03 8263535 شعبة توعية اعباليات ابلدمام 41
  

اؼبكتب التعاوين للدعوة واالرشاد  42
 وتوعية اعباليات يف اعببيل

 اؼبوقع 033626600 033625500

  الربيد االلكًتوين
  1582 :ص.ب 

 31951اعببيل 

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 43
 بينبع الصناعية

3211575 04 3211575 04 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 44
 اعبديدةابلصناعية 

4303572 04 4301122 
  

 5410029 01 5440662 شعبة توعية اعباليات ابػبرج 45
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 46
 ابلسويدي

4260071 4260071 
  

http://www.jdcnet.org/
http://www.jdcnet.org/
mailto:info@jdcnet.org
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توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 47
 ابلدرعية

4860606 4860284 
  

توعية اعباليات و  مكتب الدعوة 48
 بغرب الديرة

4391942 4391851 
  

 3865ص.ب  8320005 03 8320004 ( اؼبركز التعاوين ابلدمام ) السوق 49
 31481رمز 

 8824240 03 8875444 شعبة توعية اعباليات يف اػبرب 50
  

شعبة توعية اعباليات األحساء )  51
 ( اؼبربز

5851080 03 
5852942 
 اؼبوقع

  11127ص.ب 
 31982رمز 

  55ص.ب  5661562 03 5662163 شعبة توعية اعباليات بقيق 52
 311992رمز 

  418ص.ب  66880800 03 6670520 شعبة توعية اعباليات رأس تنورة 53
 31941رمز 

  288ص.ب  3732212 03 3731257 شعبة توعية اعباليات النعَتية 54
 31981رمز 

  158ص.ب  7674763 03 7674840 اػبفجي شعبة توعية اعباليات 55
 31971رمز 

شعبة توعية اعباليات حفر  56
 الباطن

7230040 - 
 1132ص.ب  7226320 03/ 7230807

 3390590 06 3333870 شعبة توعية اعباليات الرس 57
 

 656ص.ب 
 3360534 06 3359266 شعبة توعية اعباليات البكَتية 58

 292ص.ب  

  72232ص.ب  4860284 01 2241859 اليات الدرعيةشعبة توعية اعب 59
 11567رمز 

  62ص.ب  6520534 01 6520761 شعبة توعية اعباليات القويعية 60
 11971رمز 

  152ص.ب  6222061 01 6222061 شعبة توعية اعباليات شقراء 61
 11961رمز 

 الربيد األلكًتوين 2467471 01 2454663اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  62

http://www.mubarraz.com/
http://www.mubarraz.com/
mailto:rk1394@hotmail.com
mailto:rk1394@hotmail.com
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 01 2453967 وتوعية اعباليات
 7221624 01 7221624 شعبة توعية اعباليات عفيف 63

 69ص.ب  

شعبة توعية اعباليات وادي  64
 الدواسر

7842292 01 7842293 
  

 4827489 01 4682034 شعبة توعية اعباليات األفالج 65
  

عية اعباليات حوطة بٍت شعبة تو  66
 سبيم

015550533 015552745 
 261ص ب 
 11941الرمز الربيدي

 الربيد االلكًتوين
 6610513 04 6610513 شعبة توعية اعباليات عرعر 67

 875ص.ب  
 6427123 01 6424089 شعبة توعية اعباليات القرايت 68

 
 755ص.ب 

 2267ص.ب  4211170 04 4211315 شعبة توعية اعباليات تبوك 69
 063350648 063358892 مكتب الدعوة ابلبكَتية 70

  
مكتب دعوة وتوعية اعباليات  71

 ابلبكَتية
063359266 

   

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  72
 جبدة

6760452 02 
6735334 02 

6731325 
 اؼبوقع

 52612 :ص.ب
 21533 :جدة 

اؼبكتب التعاوين للدعوة واالرشاد  73
 وتوعية اعباليات ابلعال

 ادلوقع 04 8842247 04 8841205

 188ص.ب 
 االلكًتوين

مكتب الدعوة بقاعدة اؼبلك  74
  ادلوقع   خالد

  ادلوقع   (اؼبكتب التعاوين جبدة )اغبمراء 75
اؼبكتب التعاوين للدعوة يف مدينة  76

 الرس
  ادلوقع 063336031

 774ص.ب 

  159ص.ب  6422002 01 6423636 مكتب توعية اعباليات ابلدوادمي 77
 11911رمز 

 3223717 04 3223717 مكتب توعية اعباليات ينبع 78
 

 112ص.ب 

مكتب توعية اعباليات طبيس  79
 مشيط

 2558ص.ب  2223314 07 2223314

mailto:mdhotah@hotmail.com
mailto:mdhotah@hotmail.com
http://www.altaawoni.org/
http://www.altaawoni.org/
http://khayma.com/alula/
http://khayma.com/alula/
mailto:uladawa@yahoo.com
mailto:uladawa@yahoo.com
http://khayma.com/alula/
http://khayma.com/alula/
http://www.islamic-ef.org/
http://www.islamic-ef.org/
http://www.alda3wah.org.sa/
http://www.alda3wah.org.sa/
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 07 7254564 مكتب توعية اعباليات الباحة 80
   

مكتب توعية اعباليات ابػبدمات  81
 الطبية للقوات اؼبسلحة ابلرايض

4742130 01 
014777714 

 3136ربويلة  
014761856 

ص.ب  11566الرايض / 
/65756  

 2 االلكًتوين

82 

 اؼبكتب التعاوين دبحافظة اثدق
شارع اؼبلك عبدالعزيز جبوار 

جامع اؽباجري ومستشفى اثدق 
 العام

064439228 064439228 

 ؿبافظة اثدق
11953 

  169ص.ب  
 االلكًتوين

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  83
 وعية اعباليات دبحافظة حريبالءوت

 11962حريبالء  015260884 015262042
 28ص ب 

84 
اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 
وتوعية اعباليات بقرى اؼبلحاء 

 واؼبخالف
 ؼبنطقة جازان ؿبافظة صبيا التابعة 3288789/07

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  85
 وتوعية اعباليات يف دومة اعبندل

 اؽباتف 046226007
 مقابل قلعة مارد الفاكس 046226008

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  86
 وتوعية اعباليات ابلقنفذة

-277322111ت
277321924 

  277325292فاكس

87 
اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 
وتوعية اعباليات يف ؿبافظة 

 طريف

ىاتف: 
65232772  /24  

الفاكس:  
6522772  /24 

 88 :صندوق الربيد

88 

 مركز العناية ابؼبسلمُت اعبدد
ربت إشراف وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 واإلرشاد

 ىاتف:
2423228/21 
فاكس: 
2423221/21 

  11561الرايض  43339ص.ب: 
 الربيد اإللكًتوين اؼبوقع

التعاوين للدعوة واإلرشاد  ا ؼبكتب 89
 وتوعية اعباليات جبازان

- 273232212ت 
073172700 

 -حي الورضة  5ـبط  -اؼبوقع مدينة جازان
 جبوار جامع عبدالرحيم مفرج

mailto:jaliyat@yahoo.com
mailto:jaliyat@yahoo.com
mailto:aljaliyat@hotmail.com
mailto:thadiqaldawa@hotmail.com
mailto:thadiqaldawa@hotmail.com
http://www.alenayah.com/
http://www.alenayah.com/
mailto:info@alenayah.com
mailto:info@alenayah.com


 

001 
 

فاكس 
273232222 

مندوبية الدعوة واالرشاد وتوعية  90
 اعباليات بشمال شرق جدة

 6778890 :ت

  6774040ـ
 6936246ف: 

 الربيد االلكًتوين
Email: iec_j@hotmail.com  

   21533جدة  52612ص ب: 

91 
اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد 

  وتوعية اعباليات يف صبيا
 (منطقة جازان)

الربيد  073263009 :ت
 dawasabia@hotmail.com:االلكًتوين

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  92
 وتوعية اعباليات ابلفايزية بربيدة

  063838811 :ت
 اؼبوقع 12466ص.ب  063858811 :ف

مكتب الدعوة وتوعية اعباليات  93
 بساجر

 016320005 :ت
 (11951ساجر ) (399 ) ب.ص 016320006 :ف

مكتب الدعوة واإلرشاد وتوعية  94
 اعباليات ابلبجادية

اؽباتف 
6341687/21 

الفاكس  
6342852/21 

 42ب .ص

مكتب الدعوةواإلرشاد  95
 وتوعيةاعباليات برابغ

0124223771 
0507143628 

women_dawa@hotmail.com 
 االلكًتوين الربيد

     

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:iec_j@hotmail.com
mailto:dawasabia@hotmail.com
http://www.islamriver.com/
mailto:women_dawa@hotmail.com
mailto:women_dawa@hotmail.com
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 الفهارس العامة
 

 فهرس اآلايت
 فهرس األحاديث
 فهرس اؼبراجع
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 فهرس اآلايت
 

 الصفحة السورة اآلية
َىةِ  ) ةِ اْْلىسى ِْْعظى ًى ْ ال ةِ وى ًى ّبِكى بِاْْلِْم بِيِن رى  اْدُع إَِلى سى

 ٌُ ْحسى
ى
ْى بِاهَِِّت ِِهى أ ُّ ْ ادِل  ( وىجى

 1 125النحل 

 1 33فصلت   (ويٌ أحسٌ قْال يًٌ داع إَل اهلل وعًن صاْلا )

ْحا إَل قْيُ أن أٍذر قْمك)  2 1نوح  (وهقد أرسوَا ٍ
لَجى خري أية أخرجت لوَاس ثأمرون باهًعروف )

 وثَّْن عٌ اهًَمر وثؤيَْن باهلل 
 2 112آل عمران 

يٌ قن ِذه سبييل أدعْ إَل اهلل ىلع بصرية أٍا و )
 (اثبعين وسبحان اهلل ويا أٍا يٌ اهًرشكني 

 2 128يوسف 

ويٌ أحسٌ قْاًل يًٌ داع إَل اهلل وعًن صاْلاً 
 (وقال إٍين يٌ اهًسوًني 

 2 33فصلت 

ْا  ٍُ َكى وا وى ُ َبى ا صى ًَّ ى ْمرٍِىا ل
ى
ُّْدونى بِأ ًة يى ًَّ ِ ن

ى
ْى أ ُّ َىا ِيَْ وْ عى وىجى
َُْنى  ِ ْق َىا يُ ِ  (بِآيىاث

 4 24السجدة 

ْلى ( ةي يىْدُعْنى إَِلى اَْخىرْيِ وى يَّ
ُ
ٌْ ِيَنُُْكْى أ  4 124آل عمران  (.نُُك
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 فهرس األحاديث

 الصفحة طرف احلديث

 3 من دعا إُف ىدى كان لو من األجر

 3 انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إُف اإلسالم)
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 ادلراجعادلصادر و 
، ونربقيق عبد السَّالم ؿبمــد َىــارُ ، قـايـيُس الّلغةم، بن فارس أبو اغبسُت أضبد، بن فاِرس ا .0

.م1979ىـ =  1399، دار الفكر، م، د، 1 ط، الثّـاين زءاعب

  .م2223 =ىـ 1424،  البداية والنهاية، إظباعيل بن عمر، بن كثَتا .2
 .(م2221ىـ=1421، مؤسسة الرسالة :)بَتوت، 9ط، أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان .3
، دار طيبة ، م، د، 1ط، احملقق: نظر بن دمحم أبو قتيبة، صحيح مسلم، ج بن حجا ، مسلم .4

 .2426رقم ، 2226 – 1427
، مكتبة اؼبعارف للنشر التوزيع:الرايض)1ط، صحيح الرتىيب والرتغيب، دمحم انصر،  األلباين .5

 .118 رقم (م  2222 -ىـ  1421
رائسة إدارة البحوث )الرايض:4ط، الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة، عبد العزيز، بن ابز  .6

 .(م 2222 -ىـ  1423، العلمية واإلفتاء
 .(م1975 -ىـ1395، مؤسسة الرسالة:د.ط)بَتوت، ادلنطلق، دمحم أضبد، الراشد .7

القواعد ادلنظمة لعمل ادلكاتب التعاونية ، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقاف .8
 رة الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقافوزا)د.ن، 2ط للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات

 (1435، ىـ، ابؼبملكة العربية السعودية
كاتب ادلنظمة لعمل ادل الئحة اإلدارية وادلاليةا، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقاف .9

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة )د.ن، طد.، وتوعية اجلالياتالتعاونية للدعوة واإلرشاد
 ىـ(1428، ملكة العربية السعوديةابؼب واألوقاف

ظام ادلوارد ن، للدعوة واإلرشاد وتوعيةاعباالياتاؼبكتب التعاوين ، مكتب الدعوة ابإلحساء .12
 .ىـ1436، د.ن، 4ط،  البشرية

ئحة العمل يف القسم ال، مكتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات، مكتب الدعوة برابغ .11
 .ىـ1436، د.ن، د.ط النسائي

ظام ادلوارد ن، لياتين للدعوة واإلرشاد وتوعيةاعبااؼبكتب التعاو ، ة ابإلحساءمكتب الدعو  .12
 .ىـ1436،  د.ن، 4ط،  البشرية
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القسم ،  أبهبا اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات، مكتب الدعوة أبهبا .13
 .ىـ1436 د.ن،  تشغيليةاخلطة ال،  النسائي

ملتقى )متتٌن إلعداد ، وعية اعباليات بشرق جدةاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وت .14
 (ىـ1437 شوال، د.ن، د.ط، مكة اؼبكرمة:)السعودية الداعيات (

ؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة ا، مكتب الدعوة ابؼبدينة .15
 .ىـ1437, د.ن، د.ط, اللجنة التنسيقية تقدمي مشروع منوذج، ومؤسسة الراجحي اػبَتية

اخلطة , وتوعية اعباليات ابلدمام اإلرشادللدعوة و  اؼبكتب التعاوين، مكتب الدعوة ابلدمام .16
 ىـ1437، د.ن، د.ط التشغيلية

مشروع خطة ، القسم النسائي، برابغاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات  .17
 .ىـ1436ن، د، د.ط، الرحالت الدعوية

برانمج خطة ، القسم النسائي، ة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابلدماماؼبكتب التعاوين للدعو  .08
 ىـ1432، د.ن، د.ط, الداعية الصغًنة

القسم ، رابغاؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ب، مكتب الدعوة برابغ .09
 . ىـ1435, د.ن، د.ط, برانمج الداعية الصغًنةخطة ، النسائي

القسم واإلرشاد وتوعية اعباليات برابغ كتب التعاوين للدعوة اؼب، مكتب الدعوة برابغ  .22
 .ىـ1436، د.ن، د.طمذكرة خطة ادلكتب ادلنفذة ، النسائي

اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة اؼبنورة ، مكتب الدعوة بشوران .21
، د.ن، د.ط، القسماؼبوقع الرظبي مع ـباطبة إدارة ، ملتقى مأرز اإلميان، مكتب شوران

 .ىـ1436
، د.ن، د.ط التشغيليةطةاخل، اإلرشاد وتوعية اعباليات برابغاؼبكتب التعاوين للدعوة و  .22

 .(ىـ1436
)اؼبدينة ، خطة القسم النسائي، اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة  .23

 .(ىـ1436، د.ن، د.ط اؼبوقع الرظبي للمكتب مع ـباطبة إدارة القسم، اؼبنورة
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اؼبكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات أبهبا القسم ، مكتب الدعوة أبهبا .24
 .(ىـ1437، د.ن، د.ط، مؤمتر)واقع العمل الدعوي وسبل النهوض بو (، النسائي

برائسة , ملتقى حنو تكامل إجيايب للعمل النسائي، الندوة العاؼبية للشباب اإلسالمي .25
 .(م21/12/2212، جدة، د.ن، د.ط )، نصَت رضبها هللا الدكتورة آمال

وقولوا ملتقى )، اؼبكتب التعاوين للدعوة واالرشاد وتوعية اعباليات، دعوة مشال الرايض .26
 .(ىـ1437صبادى األوُف من عام، الرايض، د.ن، د.ط)(  حسنا للناس

اليات ابؼبدينة للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعب، مكتب الدعوة بصناعية جدة .27
، جدة، د.ن، د.ط) التنسيقي اخلطةالتنفيذية للمجلساجتماع ، الصناعية
 .(ىـ22/5/1437
للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اعباليات ابؼبدينة ، مكتب الدعوة بصناعية جدة .28

  .ـ(ه6/4/1436، جدة د.ن، د.ط) التنسيقي اخلطةالتنفيذية للمجلساجتماع ، الصناعية
 
 


