
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

:  

بجميع األطراف من  السياسات واإلجراءات التي تنظم عالقتها جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة تضع

 ساس ي فيصدر األ الجمعية وكافة هذه األطراف . وتشكل أنظمة العمل والعقود امل مستفيدين وداعمين ومتطوعين وخالفه , بما يكفل حقوق 

وحدود املسؤولية وطريقة تسوية الخالفات التي قد تنشأ من  , تحديد حقوق وواجبات املتعاقدين وطريقة أدائها وتبعات التقصير في الداء

جمعية الدعوة  وتركز بشكل يكفل حماية األطراف ذات العالقة مع الجمعية الجمعية الدعوية واإلرشادية  برامج العقود و  جراء تنفيذ هذه

لها أولوية من خالل وضع آلية لتنظيم هذه العالقة .  على صيغة العالقات مع املستفيدين , وتضع واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

 . والتعديل عليها وتعميمها بما يكفل حقوق املستفيد مع مراجعتها باستمرار

:  

اتهم والعمل ومقترح احتياجاتهمومتابعة وجودة عالية متميزة للمستفيدين من كافة الشرائح بإتقان  برامج دعوية وإرشادية تقديم

 . والتحسين التي تتم بالتعاون مع كافة الجهات للوصول إلى تحقيق األهداف على مواصلة التطوير

:  

 الجمعية  من برامج ة املستفيد تياج الفئاتحا دراسة. 

 رونية االلكتالتقليدية و  بأحدث األساليب البرامج املناسبة وفق كل احتياج تم دراسته ويدخل تحت أهداف الجمعية  تنفيذ. 

 من لجمعية اامج ومناشط عن بر تفيدين واستفساراتهم ستقديم املعلومات واإلجابات بشكل مالئم بما يتناسب مع تساؤالت امل

 . قنوات خالل عدة

  املقدمة والتحسين املستمر  البرامجالتركيز على عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة لرفع جودة. 

 واملمارسات . ملستفيدين بالجمعية من خالل تبني أفضل املعاييرزيادة ثقة وانتماء ا 

:  

 الجمعية مناملقدمة  الجمعية الدعوية واإلرشادية  برامج عن  ينتصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد .1

 إرشادية .دعوية و برامج من  هتكوين انطباعات وقناعات ايجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدم .2

دعوية الج برامجودة ال لدى املستفيد والتشجيع على ذلك والتأكد على أن تقييم رشاديةاإل دعوية و البرامج لثقافة تقييم ا نشر .3

 .حيث أنها أداة للتقويم والتطوير ين منها املستفيد تصب في احتياج رشاديةاإل و 

 .ينأو الخارجي ينللمستفيدين الداخلي برامجهاالتي تقدم واإلدارات بين جميع األقسام  رشاديةاإل دعوية و البرامج نشر ثقافة جودة ال .4



 
 
 

اولة القضاء ومح املقدمة للمستفيد الجمعية الدعوية واإلرشادية  برامج لالرتقاء بمستوى ونوعية  مفاهيم وتقنيات إدارية ابتكار .5

لمس املقدمة للمستفيد من خالل تبرامج التطوير والتحسين املستمر لل ذات جودة عالية وذلك من خاللبرامج على معوقات تقديم 

 ومقترحاتهم . املستفيدين أراء

  

 الشخصية  املقابلة .1

 الت الهاتفيةاالتصا .2

 وسائل التواصل االجتماعي .3

 الخطابات .4

 املوقع االلكتروني للجمعية .5

:  

 الالئحة األساسية للجمعية .1

 االستبانات االلكترونية والورقية .2

:  

جابة على جميع واإل وفق األنظمة للحصول على التصاريح الالزمة طلبات الرفع بالبرامج الدعوية من املتطوعين والرفع بها استقبال  .1

 .املتطوعين املوافقات الالزمة حين وصولها االستفسارات وإعطاء 

  .دون تأخير اشط الدعوية واإلرشادية ناملتعلقة بالبرامج وامل املستفيدينالرد على استفسارات  .2

 . األنظمةالعناية بمالحظات املستفيدين وشكاويهم وبذل كل الجهود ملعالجتها وفق  .3

متى  اأو رفضه اولهبشأن قب موالرد عليهللجهات املختصة رفع تسصاريح الرسمية اتهم الخاصة بالتبأن طلب للمستفيدينالتوضيح  .4

 ما صدرت عبر برنامج تيسير .

 

 


