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الضوابط اخلاصة بآلية العمل بني املراكز واإلدارة فيما يخص قسم األنشطة 
الثقافية واالجتماعية

أ- لوائــح ونظــم: 

> الدورات واحملاضرات وامللتقيات واألسواق اخليرية: 
األنشطة  مراقبة  قبل  من  باملراكز  املقامة  واألنشطة  الفعاليات  جميع  على  الكامل  واإلشراف  التنسيق  يكون   <

واخلدمات املساندة وميثلها بالتنسيق قسم األنشطة الثقافية واإلجتماعية باإلدارة.
احملاضرين  بأسماء  والتعريف  الثقافية  وامللتقيات  واحملاضرات  الفعاليات  بخصوص  اإلدارة  مع  التعاون  يتم   <

ومؤهالتهم. 
> مينع إقامة أي نشاط )دورات � محاضرات �.. إلخ( إال بعد احلصول على موافقة مسبقة ومعتمدة حتمل ختم 

اإلدارة. 
> مينع منعا باتاً عمل أي مطبوعة أو إصدارات من قبل املراكز إال بعد أخذ املوافقة واالعتماد من اإلدارة. 

املوافقة  لإلدارة ألخذ  يرسل  ذلك  وبعد  واحملاضرات  الدورات  إقامة  عند  وتعبئته  املعد  بالنموذج  التقيد  يتم   <
واالعتماد قبل الفعالية بأسبوعن ومينع البدء بالنشاط إال بعد التأكد من املوافقة. 

التواصل االجتماعي الفصلية مرفقة بالصور وبيانات األنشطة املنجزة وتكون محفوظة على  > ترسل إجنازات 
)CD( وذلك لتسهيل نشرها على موقع اإلدارة في شبكة اإلنترنت. 

> حصر األنشطة املنجزة من بداية الفصل الدراسي لنهايته وإرسالها لإلدارة. 
> املراكز التي ترغب بتغطية اخلبر إعالمياً يجب مراسلة القسم  قبل النشاط بأسبوع على أن يكون النشاط على 

مستوى عال للتغطية التلفزيونية أو اإلذاعية.
> ترسل إحصائية شهرية لألنشطة املنجزة في املركز.

> شروط اختيار املرشحني لرحلة العمرة

1- أن يكون كويتي اجلنسية.
2- حاصل على تقدير امتياز في املعدل التراكمي.

3- أمت الدراسة بصفة متواصلة دون إيقاف قيد ولم يتجاوز الغياب نسبة 20 % في سنة التخرج.
4- أن يكون ذا سمت وخلق إسالمي رفيع إضافة إلى تعاونه اإليجابي مع إدارة املركز.

5- املشاركة الفعالة وااليجابية في أنشطة وبرامج املركز.
6- بالنسبة للدارسات ينطبق عليهن الشروط السابق ذكرها مع وجود محرم بالغ.

7- يقدم كل مركز )4( دارسن اثنن أساسن واثنن احتياط.
8- يشترط ملراكز الدورات أن تكون الدارسة املرشحة قد شاركت في )5( دورات بتقدير امتياز وكان حضورها 

منتظماً ومتميزاً.
9- يرفق مع كل مرشح صورة للجواز سواء للرجال أو النساء أو احملرم.
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 > شروط وضوابط حجز املخيم الربيعي إلدارة الدراسات اإلسالمية:
تعبئة النموذج اخلاص باحلجز وأخذ االعتماد من مسئولي املخيم باحلضور.  <

التنسيق مع قسم األنشطة الثقافية واالجتماعية قبل احلجز بأسبوعن.  <
حجز املخيم ليوم واحد ومرة واحدة فقط.  <

أولوية احلجز ملراكز دور القرآن الكرمي إلى انتهاء املدة التي تقررها اإلدارة.  <
تسليم صورة من منوذج احلجز إلى حارس املخيم.  <

لن يتم اعتماد أي كتاب باحلجز دون احلضور شخصياً وتعبئة النموذج املعد.  <
إرفاق صورة البطاقة املدنية مع النموذج.  <
وتعتبر الرحلة من ضمن الدوام الرسمي.  <

شروط احلجز:
1- احلجز خاص ملوظفي وموظفات إدارة الدراسات اإلسالمية.

2- في حالة تلف اخليام أو األجهزة املوجودة بداخله يتحمل املتعهد املسؤولية.
3- كل ما يوجد في املخيم من مسئولية املتعهد

4 - يقر املتعهد بضرورة تسليم املخيم نظيفاً بعد استعماله.
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ب- استمارة األجهزة اخلاصة بقسم األنشطة: 
)داتا شو � كاميرا ڤيديو � كاميرا فوتوغرافي � أجهزة إعالمية أخرى(.

بدء  قبل  وذلك  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  قسم  إلى  اجلهاز  استعارة  طلب  إرسال  يتم   <
الفعالية أو النشاط بأسبوع حتى يتم التنسيق بن املراكز واستفادة اجلميع من األجهزة املوجودة 

لدى القسم.
> يكون استالم األجهزة من اإلدارة من قبل أحد املسؤولن باملركز مع التعهد بإعادتها واحملافظة 

عليها من التلف. 
> في حالة التغطية اإلعالمية للفعاليات في مراكز النساء من قبل اإلدارة تكون إعارة األجهزة 

فقط بدون حضور املصور. 
> فيما يخص أنشطة التواصل االجتماعي بن املركز واإلدارة ترسل الفعاليات مدعمة بالصور 

محفوظة على )دسك أو سي دي( وتكون املواضيع املرسلة على طريقة تقرير وليس جداول. 
لقسم  ويسلم  بالكاسيت  تسجيله  يتم  املركز  يقيمه  ملتقى(   � ندوة   � )محاضرات  نشاط  أي   <

األنشطة الثقافية واالجتماعية. 
ج- املطبوعات اإلعالمية: 

البوسترات � البنرات � الدروع �.. إلخ
أو  الفعالية  قبل  وذلك  باإلدارة  املساندة  واخلدمات  األنشطة  مراقبة  إلى  كتاب  إرسال  يتم   <

النشاط بشهر ألخذ املوافقة واالعتماد. 
> في حالة أخذ املوافقة واالعتماد من اإلدارة يتم إرسال املادة املراد طبعها كاملة مع الشرح 

الوافي مرفق معها األشكال واملقاسات املطلوبة. 
واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  بقسم  ممثلًة  املساندة  واخلدمات  األنشطة  مراقب  يعتمد   <

التصميم واإلخراج النهائي للبوستر أو البنر مع املطبعة املنفذة. 
> يتم استالم املطبوعات املنجزة من قبل أحد املسؤولن باملركز أو املراسل. 

> بخصوص الدروع يتم الطلب قبل أسبوعن من املوعد احملدد مع حتديد نوع الدرع )كبير � 
متوسط � صغير( وحتديد عدد الدروع املطلوبة مع مراعاة التقيد بالنموذج املعد بهذا الشأن، 

علماً بأن نوعية الدروع حتدد من قبل القسم املعني.
> بعد نهاية كل نشاط ثقافي )ملتقى � محاضرة � حفل تكرمي � دورة( يتم إرسال تقرير كامل عن 

النشاط متضمنا صوراً عنه. 
> مينع منعاً باتاً إصدار أي مطبوعة أو إصدار إال مبوافقة اإلدارة كتابياً.
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د- موقع اإلدارة اإللكتروني: 

www.douralquran.com
لتوفير األخبار اخلاصة باملراكز على املوقع االلكتروني يتم عمل اآلتي:  
1. عدم وضع الصورة داخل ملف )word( ووضعها مبجلد خاص بها.

2. إرسال اخلبر إلى بريد اإلدارة االلكتروني.
3. كتابة نبذة أو تفصيل عن اخلبر.

4. استخدام التواصل االلكتروني ألخبار املراكز.
> لتسهيل عملية التواصل االلكتروني مع اإلدارة استخدام الطرق التالية: 

1- الدخول على مواقع التواصل االلكتروني 
 www.douralquran.com

2- الضغط على صورة برنامج التواصل اإللكتروني.
3- إدخال اسم املستخدم وكلمة السر اخلاصة باملركز.

4- اختيار برنامج البريد االلكتروني.
إرفاق تقارير األنشطة على االسطوانة كاملضغوطة وذلك من أجل حفظها على احلاسب اآللي 

وسهولة استخدامها عند احلاجة إلى إنزالها باملوقع االلكتروني اخلاص باإلدارة.

> يتم إلغاء جميع مواقع املراكز على شبكة اإلنترنت غير موقع اإلدارة الرسمي. 
> التواصل مع اإلدارة عن طريق إرسال كافة األخبار املتعلقة بالدورات أو احملاضرات أو األنشطة 
التي ستقام داخل املركز وذلك قبل إقامتها بأسبوع على األقل ليتسنى لإلدارة عرض األخبار أوال 

بأول في موقع اإلدارة اإللكتروني. 
> بعد انتهاء النشاط يرسل تقرير كامل ومفصل مدعم بالصور )إن أمكن( وذلك لتغطية اخلبر 

بشكل كامل بعد نهايته سواء بالصحافة أو على موقع اإلدارة بشبكة اإلنترنت. 
> في حالة وجود نشاط خاص أو مساهمة تود إدارة املركز عرضها في موقع اإلدارة اإللكتروني، 
يرسل النشاط أو املساهمة إلى اإلدارة حيث يتم عرضها على املسؤولن عن املوقع داخل اإلدارة 

وفي حالة املوافقة على املادة سيتم عرضها ضمن أنشطة املركز في املوقع. 
> جميع األخبار واألنشطة املرسلة إلى اإلدارة تكون على )ديسك � سي دي(. 

> ألي اقتراحات أو مساهمات أو استفسارات يرجى االتصال على قسم األنشطة واخلدمات 
املساندة في اإلدارة خالل الفترة املسائية وذلك على األرقام التالية: 

1865555 بدالة - داخلي: 105 - 145 - 150 - 151
فاكس:  24753015


