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 الترحيب .1

 ( 
ا
 ومرحبا بكم في جمعية الدع أهل

ا
انضمامكم إلينا للمساهمة في جدة ، نسعد بوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق وسهل

رفع وتحسين مستوى الدعوة واإلرشاد في املجتمع من خلل العديد من املجاالت والبرامج واألنشطة التطوعية التي يساهم 

 (. في تحقيقها العديد من أفراد املجتمع املتطوعين عبر عقود من الزمن ل

 

 جمعيةطبيعة ال .2

ية والتنمية  نحن جمعية أهلية لها شخصية اف إداري وماىلي من وزارة الموارد البشر ي مجال الدعوة اىل هللا تحت اشر
 
اعتبارية مستقلة تعمل ف

ق جدة ،  ي من وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ، بمسىم جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشر
اف فن  اإلجتماعية وإشر

الدعوية والتوعوية واالجتماعية المتعددة لخدمة المجتمع وتوعويتهم بأمور دينهم ودعوتهم اىل حيث تقوم الجمعية بتنفيذ أعمالها 

ها وقمع البدع والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح لتحقيق الطاعة هلل  العقيدة اإلسالمية الصحيحة ، وإحياء السنة ونشر

قوم الجمعية بدعوة غير المسلمير  اىل اإلسالم وتعريفهم به وبيان محاسنه بالحكمة ولرسوله صىل هللا عليه وسلم وألوىلي األمر . وكما ت

ن والموعظة الحسنة بكافة الوسائل الدعوية المتوفرة ، ورعاية وتعليم المهتدين الجدد ، واالعتناء بهم والتواصل معهم لتثبيتهم عىل الدي

 .  القويم
 جمعيةموجز السياق التاريخي لل .3

ه  قامت بتأسيسه  وزارةالشؤون األسلمية والدعوة واإلرشاد وكان يطلق عليها 1417كمكتب صغير في عام بدأت الجمعية 

 ."آن ذاك "املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة 

 وترشد إلى الحقتدعو إلى اإلسلم امج واألنشطة التي استمر املكتب التعاوني طيلة هذه السنين بتقديم العديد من البر 

ببرامج نوعية مؤثرة وأساليب تقنية متطورة ومتنوعة من خلل فريق عمل إبداعي في بيئة جاذبة حتى تكون هذا الكيان 

 الشامخ.

كما تقدم الجمعية البرامج واألنشطة التي تساعد كثير من األفراد واملؤسسات على معرفة الدين األسلمي الصحيح وتعاليمه 

 القويمه مثل :
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وعلى دراية وإتقان بكثير دعوة غير املسلمين إلى الدين األسلمي من خلل دعاة متمكنين في العلوم الشرعية األسلمية  -1

 .من اللغات لتسهيل وصول املعلومة إلى  جاليات متعددة 

داخل املجتمع متابعة املسلمين الجدد من خلل برامج مقننة ملعرفة مشاكلهم والرد على استفساراتهم واحتياجاتهم  -2

 املسلم .

 إقامة املحاضرات والندوات بين شرائح املجتمع املختلفة في شتى مجاالت الشريعة اإلسلمية . -3

 إنتاج وطباعة وترجمة الكتب الدعوية . -4

 إنتاج الوسائل الدعوية املتميزة . -5

 املجاالت والتخصصات .األسلم على مختلف إعداد برامج تطوعية ملنح املتطوعين حق املساهمة في الدعوة إلى  -6

 املهمة .4

تتمركز مهمة الجمعية في دعوة غير املسلمين إلى الدين األسلمي الصحيح وإرشادهم إلى طريق الهدى ومتابعة املسلمين 

 الجدد وتوعية شرائح املجتمع بثوابت الدين القويم .

 األهداف

 العديد من األهداف منها :تتمحور برامج وأنشطة الجمعية بين 
  المسلمير  أصول دينهم وتعميق روابط األخوة فيما بينهمتعليم . 
 الدعوة المتخصصة للفئات االجتماعية . 
 االهتمام الدعوي بالجاليات والتواصل معهم . 
 المحافظة عىل الفطرة بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحمايتها . 
 ليه وسلم وألوىلي األمرالعمل عىل تحقيق الطاعة هلل والطاعة لرسوله صىل هللا ع . 
 اره  . العمل عىل مكافحة االنحراف الفكري وبيان أثاره وأض 
 العناية بالنسبة النبوية الصحيحة وعلومها . 
 حماية المجتمع من الغلو والتطرف واإلفراط والتفريط . 
 ها والتحذير من البدع وإماتتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح  . إحياء السنة ونشر
  العلم النافع وتبصير المسلمير  بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقانشر . 
 عيير  لدى المسلمير  وفق المنهج الصحيح اء الشر  . تأصيل معن  الوالء والير
 ي اإلسالم وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم

 
 . دعوة غير المسلمير  للدخول ف

  ي الدعوة إىل هللا تعاىل
 
عي استخدام التقنية الحديثة ف

 . ونشر العلم الشر
 تصحيح المفاهيم المغلوطة عن اإلسالم ورد الشبهات المثارة عليه  
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 :القيم  .5

 تلتزم الجمعية وأفرادها بالقيم الجوهرية التي ال تحيد عنها في جميع تعاملتها وإنجازاتها ومسيرتها :

 اإلتقان . -1

 الشفافية. -2

 اإلبداع . -3

 التعاون. -4

 االنتماء. -5

 التطوير. -6

 املصداقية. -7

 االنضباط -8

 االحتساب . -9

 قسم التطوع ودوره وأثره في إشراك املتطوعين  .6

 املتطوعين:من إشراك  الجمعيةأهداف 

 تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إشراك املتطوعني. -

  التطوع. يف الالزمة املهارات واكسابهم املتطوعني وتدريب تطوير -

 .العمل التطوعي بني افراد اجملتمع مفهوم غرس -

 .لكوادر التطوعية يف خدمة جمتمعهما تأهيل -

 .اجلمعية رسالة نشر يف املتطوعني إشراك -

 تقدمها اجلمعية. اليت التطوعية بالفرص املتطوعني تزويد  -

 .اجملتمع ألفراد التطوعية والربامج الدورات تقديم  -
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 التطوير والجودة .7
أنشطتها ، كما اتخذت للجمعية ال تحيد عنها في كافة برامجها و إن األتقان والتطوير واإلبداع هي قيم جوهرية وظاهرية 

ز ألعضاء الجمعية الجمعية من هذه القيم أهداف استراتيجية متمثلة في التطوير املستمر وبرامج تدريب وتطوير وتحفي

 ومن هذه البرامج على سبيل املثال ال الحصر :بيها و سمن موظفيها ومن
 ومعاهد التدريب املعتمدة.برامج التدريب الخارجي وهو إلحاق املوظفين في دورات تدريبية في مراكز  -

 برامج تدريب داخلي وهو جلب املدربين داخل الجمعية . -

 برامج التدريب على رأس العمل . -

 ية داخل الجمعية .برامج التدريب الذاتي وهو تمكين منسوبي الجمعية من ذوي الكفاءات لتقديم برامجهم التدريب -

برامج التدريب الشخص ي وهو يعتمد على تحديد االحتياج التدريبي من خلل منصات التدريب االلكترونية وتقديمها  -

 اللموظفين إلتماماها .

 برنامج املوظف املتميز لتحفيز املوظفين . -

وألهتمام الجمعية بجانب التطوير والجودة سعت جاهدة لتحقيق شهادة األيزو في الجودة وتطبيق معايير الجودة داخل 

 الجمعية 

 في املجتمع بعامة، وأثر قسم التطوع بخاصة )املشروعات والثمرات( جمعيةأثر ال .8

 ؟جمعيةوقسم التطوع فيها على املجتمع العام أو املجتمع الذي تخدمه ال جمعيةالكيف ينعكس عمل  -

قد تساهم الجمعية ككيان قائم بذاته وإدارته وأفراده وبرامجه وأنشطته في تزايد عدد الداخلين إلى األسلم وإرشاد 

طوع السبيل األمثل وتوعية املسلمين من البدع والخرافات التي تكون معول هدم للدين اإلسلمي ولذلك كان الت

 لتحقيق هذه الغاية ألنه يمنح عددا أكثر من املشاركين يكونوا شركاء في خدمة هذا الدين العظيم.

يسعى قسم التطوع في الجمعية من خلل إدارة وتنسيق  كيف ينعكس عمل قسم التطوع على املتطوع نفسه؟ -

في تمكينهم من ممارسة قدراتهم ومهاراتهم تحت مضلة  وتخطيط البرامج التطوعية املختلفة لتحقيق رغبات املتطوعين

 رسمية وخريطة واضحة مع إحتفاظ الجمعية لكافة حقوقهم التي تساعدهم على توسع نطاق تحقيق رغباتهم.
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 على وجه التحديد؟ جمعيةملاذا من املهم وجود هذه ال -

إال ادخله هذا الدين يترك هللا بيت مدر وال وبر "ليبلغن هذا األمر مبلغ الليل والنهار وال الرسول صلى هللا عليه وسلم قال 

 " متفق عليه ،  ومن هذا املنطلق ولتحقيق هذه الرسالة تكمن أهمية وجود هذه الجمعية .بذل ذليل بعز عزيز أو

 ؟جمعيةما هي أهم الثمرات التي تم تحقيقها منذ تأسيس ال -

 عدد املسلمين الجدد. أزدياد  /1

 ترجمة العديد من الكتب الدعوية إلى عديد من اللغات لدعوة غير املسلمين الى دين الحق .  /2

إعداد وتقديم البرامج اإلرشادية والتوعوية بين كافة اطياف املجتمع لتعزيز تعاليم الدين األسلمي الصحيح ودحر   /3

 الشبهات والبدع والخرافات.

 التنظيميالهيكل  .9

أعضاء المجلس 
اإلداري

ارتيجية مجلس األدارة هم األشخاص المعنيين بدراسة جميعع الخطط األستراتيجية وإعداد التوجيهات المتعلقة بالشؤون األست
والتنفيذية بالجمعية

إدارة المعرفة 
ةوالوسائل الدعوي

اإلدارة المسؤولة 
عن تخطيط 

وإنتاج الوسائل 
الدعوية بمختلف

.مجاالتها

إدارة البرامج 
النوعية 

اإلدارة المسؤولة 
عن البرامج 

ة واألنشطة النوعي
د التوعوية لألفرا

.والمجتمع

إدارة الموارد 
البشرية

اإلدارة المسؤولة 
عن التخطيط 

والتطوير وإدارة 
شؤون الموظفين

إدارة األوقاف 
والمشاريع

اإلدارة المسؤولة 
عن إدارة وتنفيذ
جميع مشاريع 

والصيانة 
واألوقاف

اإلدارة المالية

اإلدارة المسؤولة 
عن إدارة 

وموازنة الشؤون 
المالية في 

الجمعية

إدارة التقنية

اإلدارة المسؤولة 
عن إدارة وتنفيذ
ة العمليات التقني

بالجمعية

إدارة 
األستراتيجية

اإلدارة المسؤولة 
عن تخطيط 

ومتابعة الخطة 
األستراتيجية 
لجميع اإلدارات

إدارة العالقات 
العامة واإلعالم

اإلدارة المؤولة عن تخطيط 
وتنفيذ جميع المهام 

واإلجراءات المتعلقة بشؤون 
العالقات العامة واإلعالم

إدارة توعية 
الجاليات

اإلدارة المسؤولة 
بدعوة الجاليات 
الغير مسلمة الى 
الدين اإلسالمي

المدير التنفيذي

ية الشخص المخول ببإدارة كافة اإلجراءات التنفيذ
قسم التطوعوالتشغيلية لجميع إدارات الجمعية

ة القسم المخول بدراسة وتخطيط وتنفيذ الفرص التطوعية وإدار
شؤون المتطوعين والتنسيق مع االدارات المعنية بذلك
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 بشكل عام ومع قسم التطوع بشكل خاص جمعيةالالتواصل مع  .10
 (.0126240398-920020552ورقم الجوال)الهاتف  -

 (.volunteer@dawaa.org – info@dawaa.org بريد االلكتروني)ال -

 (www.dawaa.org)املوقع االلكتروني  -

 على مواقع التواصل اإللكتروني. جمعيةحسابات ال -

 (sharq_jeddah)@تويتر

 (0598850005رقم جوال منسق وحدة التطوع ) -

 .(0506093115) رقم جوال مدير التطوع -

 الدور الثاني بالجمعية  -

 

 انضم إلينا .11

/7A8%D9%86%D9%B8%D9%85%%D-9B8%D9%88%D7%B8%AA%D8%http://dawaa.org/home/%D 
 

 جمعيةخريطة مكان ال .12

https://cutt.us/yQTbM 
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