








10مــقــدمـــة

11خــدمــــــــات إدارة اإلفـــتــاء1

12.خدمة إشهار اإلسالم 1/1

14.خدمة الفتوى الهاتفية 1/2

16.خدمة فتاوى األحوال الشخصية 1/3

18.خدمة الفتاوى العامة 1/4

20خــدمــــــــات إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية2

21.خدمة اإلعارة الخارجية 2/1

23.خدمة تصوير املخطوطات 2/2

25.خدمة تعقيم املخطوطات 2/3

27.مخطوطات  / خدمة ترميم وثائق 2/4

29.خدمة تحويل امليكروفيلم إلى أشرطة ممغنطة 2/5

31.خدمة استنساخ املخطوطات 2/6

33.خدمة تبادل املخطوطات2/7

35.إلى أشرطة ممغنطة ( سكانر ) خدمة تحويل الورق 2/8

37.خدمة االستعالم اإللكتروني عن بطاقات املخطوطات  2/9

39خدمة تصوير مصادر املعلومات2/10

41خـــدمــــــــة اإلحاطة الجارية ملصادر املعلومات الحديثة2/11

43خـــدمــــــــة تكشيف الدوريات2/12

45خدمة التواصل االلكتروني مع الباحثين2/13

47خـــدمــــــــة اإلرشاد املرجعي ملصادر املعلومات2/14

49خـــدمــــــــة تحميل إصدارات اإلدارة من موقع اإلدارة2/15

51طباعة ونشر تحقيق املخطوطات16/ 2



53زيارة مكتبة الصباحية العامة17/ 2

55طلب بيع مخطوطة18/ 2

57تحويل ميكروفيش إلى ديجيتال19/ 2

59خــدمــــــــات إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية3

60خدمة توزيع املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة3/1

62خدمة إهداء املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة3/2

64خدمة بيع املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة3/3

66خدمة توفير إصدارات اإلدارة على االنترنت3/4

68خدمة طباعة ونشر تحقيق الكتب التراثية3/5

70خــدمــــــــات مكتب مجلة الوعي اإلسالمي4

71.خدمة االشتراك في مجلة الوعي اإلسالمي4/1

73خــدمــــــــات إدارة املسجد الكبير5

74.خدمة زيارة للمسجد الكبير 5/1

76خدمة إقامة الورش والدروس في الفن الخط العربي5/2

78خدمة تنظيم حجز قاعات ومصليات املسجد الكبير5/3

80خــدمــــــــات إدارة الحج والعمرة6

81خدمة منح ترخيص حملة حج ألول مرة6/1

83خدمة تجديد رخصة حملة حج ثالث سنوات6/2

85خـــدمــــة استقبال شكاوي الحجاج6/3

خـدمــة التواصل مع الجمهور عبر الخط الساخن ووسائل 6/4

التواصل االجتماعي
87

89خدمة منح ترخيص ملمارسة نشاط العمرة6/5

91خدمة االستعالم االلكتروني عن تسجيل الحجاج6/6

93خــدمــــــــات إدارة العالقات الخارجية7

94خدمة استقبال طلبات دعم املشاريع اإلسالمية7/1

96خدمة اسناد املنح الدراسية7/2

98خـدمة استقبال طلبات تكليف املبعوثين في الخارج7/3

100خــدمــــــــات إدارة العالقات العامة8

101.خدمة توفير وتوزيع إصدارات ومطبوعات الوزارة باملعارض 8/1

103خــدمــــــــات إدارة خدمة املواطن9



104.خدمة توزيع مطبوعات وإصدارات الوزارة 9/1

106.االقتراحات / استقبال الشكاوى 9/2

108خــدمــــــــات إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصمة وحولي10

109(بمراكز السراج املنير)تسجيل الطالب للدراسة 10/1

111(بمراكز السراج املنير)املخيم الربيعي10/2

113من كل عام(يوليو/ يونيو )النوادي الصيفية ملراكز السراج املنير خالل شهري 10/3

115(بمراكز السراج املنير)خدمة مخيم العشر األواخر من رمضان 10/4

لنبوية شرح وتفسير آيات القرآن الكريم واألحاديث ا)خدمة دور القرآن الكريم 10/5

(مراكز الدراسات اإلسالمية ( )
117

119(مراكز الدراسات اإلسالمية )مراكز األترجة لحفظ القرآن الكريم 10/6

121(مراكز الدراسات اإلسالمية )خدمة الدورات الشرعية واإلنسانية  10/7

123(مراكز الدراسات اإلسالمية )خدمة املراكز الصيفية 10/8

125(مراكز شئون القرآن الكريم .) خدمة تحفيظ القرآن الكريم 10/9

127(مراكز شئون القرآن الكريم .) مراكز أقرأ الصيفية 10/10

129راءخــدمــــــــات إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الفروانية والجه11

130(بمراكز السراج املنير)تسجيل الطالب للدراسة 11/1

132(بمراكز السراج املنير)املخيم الربيعي11/2

134من كل عام(يوليو/ يونيو )النوادي الصيفية ملراكز السراج املنير خالل شهري 11/3

136(بمراكز السراج املنير)خدمة مخيم العشر األواخر من رمضان 11/4

لنبوية شرح وتفسير آيات القرآن الكريم واألحاديث ا)خدمة دور القرآن الكريم 11/5

(مراكز الدراسات اإلسالمية ( )
138

140(مراكز الدراسات اإلسالمية )مراكز األترجة لحفظ القرآن الكريم 11/6

142(مراكز الدراسات اإلسالمية )خدمة الدورات الشرعية واإلنسانية  11/7

144(مراكز الدراسات اإلسالمية )خدمة املراكز الصيفية 11/8

146(مراكز شئون القرآن الكريم .) خدمة تحفيظ القرآن الكريم 11/9

148(مراكز شئون القرآن الكريم .) مراكز أقرأ الصيفية 11/10

150لكبيرخــدمــــــــات إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االحمدي ومبارك ا12

151(بمراكز السراج املنير)تسجيل الطالب للدراسة 12/1

153(بمراكز السراج املنير)املخيم الربيعي12/2



155ن كل عامم( يوليو/ يونيو )النوادي الصيفية ملراكز السراج املنير خالل شهري 12/3

157(بمراكز السراج املنير)خدمة مخيم العشر األواخر من رمضان 12/4

( نبوية شرح وتفسير آيات القرآن الكريم واألحاديث ال)خدمة دور القرآن الكريم 12/5

(مراكز الدراسات اإلسالمية )
159

161(مراكز الدراسات اإلسالمية )مراكز األترجة لحفظ القرآن الكريم 12/6

163(مراكز الدراسات اإلسالمية )خدمة الدورات الشرعية واإلنسانية  12/7

165(مراكز الدراسات اإلسالمية )خدمة املراكز الصيفية 12/8

167(مراكز شئون القرآن الكريم .) خدمة تحفيظ القرآن الكريم 12/9

169(مراكز شئون القرآن الكريم .) مراكز أقرأ الصيفية 12/10

171(أون الين)خدمة تحفيظ القرآن الكريم 12/11

173خــدمــــــــات إدارة التنمية األسرية13

/  دريسيةالهيئة الت/ املوجهات/ طالبات املدارس) محاضرة نسائية لفئة النساء 13/1

(الهيئة اإلدارية 
174

176دورات تدريبية متعددة تقدم لفئات الفتيات والنساء 13/2

178استشارات أسرية 13/3

180محاضرات إيمانية في العشر األواخر من رمضان 13/4

182محاضرات متنوعه لفئات عامه من النساء 13/5









إسالمه استقبال من يرغب في اعتناق اإلسالم من الجنسيات والديانات، وكذلك من يريد اثبات:
فية بالدين وعمل جميع اإلجراءات الالزمة له وتزويده بمحضر إشهار إسالم وتزويده بالكتب والنشرات التعري

.اإلسالمي
.الراغبين في إشهار إسالمهم من جميع الجنسيات والديانات األخرى :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : املركز الرئيس ي

الكويت13001الصفاة ـ 13: ب. ـ ص1810111:البدالة-4817ـ 4800ـ داخلي 22262277:تليفون 

http://www.islam.gov.kw/eftaa:موقع اإلدارة

ifta@awqaf.gov.kw:إيميل إدارة اإلفتاء
 
 
غير متوفرة:إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا

- 
 
.تعبئة نموذج استبيان قبل أن يسلم املهتدي-.                                          الحضور شخصيا

.تعبئة نموذج تعهد باعتناق الدين اإلسالمي بمحض االختيار والقناعة-

صورة شخصية-.                        جواز السفر-.                   البطاقة املدنية-

.يقوم موظف إشهار اإلسالم بتسجيل بيانات املهتدي الجديد-1
ملن ( 1115/5)يوقع املهتدي الجديد على إقرار أو تعهد بأن لديه الرغبة في اعتناق اإلسالم في نموذج رقم -2

.باللغة اإلنجليزية( 1115/6)يتحدث العربية أو نموذج رقم 
للذي يتحدث العربية وعلى نموذج ( 1115/8)يقوم املهتدي الجديد بتعبئة استبيان للمهتدي نموذج رقم -3

.للغة اإلنجليزية( 1115/9)رقم 
.ويوقع الشهود على املسودة أيضا( 1115/7)استيفاء مسودة محضر إشهار إسالم على النموذج رقم -4
.دتينيقوم املوظف بعرض املهتدي الجديد على أحد أعضاء هيئة الفتوى إلشهار إسالمه ونطق الشها-5
.يزود املوظف املختص املهتدي الجديد بالكتب املترجمة وتحديد موعد لتسليم املعاملة-6
.(1115/10)إعطاء املهتدي إيصال الستالم محضر إشهار إسالم على النموذج-7
.قيام رئيس قسم شئون الفتوى بمراجعة املحضر وإرساله إلى املدير لالعتماد-8
.قيام موظف إشهار اإلسالم بتسليم املحضر األصلي للمهتدي-9

.حفظ صورة من محضر إشهار اإلسالم في األرشيف -10
يوم2:الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 
 إلى 8من الساعة :التوقيت املفترض للحصول على الخدمة

 
مساء2صباحا

ال يوجد:الرسوم املالية املطلوبة 
:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ اإلفتاء والبحوث الشرعية     ت/قطاع -
3007/3001/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت

mailto:ifta@awqaf.gov.kw




 الفتوى طالبإعطاءهيالفتوى :
 
 حكما

 
 شرعيا

 
وفقوسلمعليههللاصلىرسولهوسنةهللاكتابعلىمبنيا

ماعدااملستعجلةةالشفوياإلجابةفيأصحابهايرغبالتياالستفتاءاتأنواعجميعتستقبل.العلماءعنداالجتهادشروط

.الفتوى لجنةإلىاملستفتيينتحيلفإنهاالطالققضايا

.الراغبين في االستفتاء باإلجابة الشفوية ماعدا قضايا الطالق:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : املركز الرئيس ي

الكويت13001الصفاة ـ 13: ب. ـ ص1810111:البدالة-4817ـ 4800ـ داخلي 22262277:تليفون 

http://www.islam.gov.kw/eftaa:موقع اإلدارة

ifta@awqaf.gov.kw:إيميل إدارة اإلفتاء

.مكتب الشيخ املفتي بإدارة املسجد الكبير :األماكن البديلة

 
 
غير متوفرة:إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا

 .اسم صاحب السؤال-.             العنوان-.  وضوح السؤال-

.رقم الهاتف للمستفتي -.                          حضور الزوج والزوجة في قضايا الطالق-

.الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

.البطاقة املدنية  

 .الخاصة باإلفتاءقيام املستفتي باالتصال باإلدارة أو مكتب الشيخ املفتي باملسجد الكبير على األرقام املعلنة و -1

 .استقبال أحد أعضاء لجنة الفتوى في الوزارة لالتصاالت-2

.استقبال الشيخ املفتي لالتصاالت في مكتبه باملسجد الكبير-3

.يفتي أحد أعضاء لجنة الفتوى مباشرة أو إحالتها إلى لجنة الفتوى -4

.يفتي الشيخ املستفتي مباشرة في الهاتف-5

  .حضور املستفتي وزوجته شخصيا إلى إدارة اإلفتاء في حالة فتاوى الطالق-6

.(01115/3)أو أمور عامة ( 01115/1)أحوال شخصية )عمل فتوى مطبوعة على نماذج خاصة -7

 .تسليم الفتوى ألصحابها-8

دقيقة11:الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:الرسوم املالية املطلوبة 

:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3007/3001/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

mailto:ifta@awqaf.gov.kw




 املستفتيإعطاءهيالفتوى :
 
 حكما

 
 شرعيا

 
وفقوسلمعليههللاصلىرسولهوسنةهللاكتابعلىمبنيا

والحضانةضاعةالر –امليراث–الطالق)التاليةباألمور املتعلقةاالستفتاءاتوتستقبلالعلماءعنداالجتهادشروط

.الخ(.............

.الراغبين في االستفتاء في أمور األحوال الشخصية :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : املركز الرئيس ي

الكويت13001الصفاة ـ 13: ب. ـ ص1810111: البدالة-4817ـ 4800ـ داخلي 22262277: تليفون 

http://www.islam.gov.kw/eftaa:موقع اإلدارة

ifta@awqaf.gov.kw:  إيميل إدارة اإلفتاء

 
 
غير متوفرة: إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا

.

.حضور الزوج والزوجة في قضايا الطالق-. كتابة السؤال بخط واضح-.    الحضور شخصيا-

( .فيما يتعلق بالوصايا ) صورة من الوصية -.                    نموذج استفتاء-.البطاقة املدنية-

.(اكسف/باملستفتيخاصورقعلىطلب/لذلكاملعدالنموذج/شخصياالحضور )االستفتاءاتاستقبال-1

.باملستفتيالخاصةالبياناتاستيفاء-2

.اإلدارةمديرمناالستفتاءاعتماد-3
امليراث/الطالق)حاالتفيشخصياللحضور للمستفتيموعدوتحديدالطلبعلىباالطالعالفتوى شئون قسمقيام-4

.(الرضاعمسائل/

.(1115/4)رقمالنموذجعلىفتوى استالمإيصالاملستفتيإعطاء-5
أصلويسلمالسنةصادرملففيوتوضعفقطواحدةنسخة(الرضاع/امليراث/الطالق)املتعلقةالفتوى تصوير-6

.الطالبةللجهةالفتوى 

.تصوير الفتوى املتعلقة بعدة املتوفى عنها زوجها أو األسير عدة نسخ وتوضع في ملف املواضيع -7

يوم  2:     الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :   التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:   الرسوم املالية املطلوبة 

:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3007/3000/3001/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

mailto:ifta@awqaf.gov.kw




 املستفتيإعطاءهيالفتوى :
 
 حكما

 
 شرعيا

 
وسلمعليههللالىصرسولهوسنةهللاكتابعلىمبنيا

ومنيةالشخصباألحوالاملتعلقةماعدااالستفتاءاتجميعوتستقبلالعلماءعنداالجتهادشروطوفق

–عقائدال–والتجاريةاملاليةاملعامالت–البيوع–الحج–والصالةالطهارةأحكام)الفتاوى هذهأمثلة

.(الربا

.الراغبين في االستفتاء في الفتاوى العامة :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : املركز الرئيس ي

الكويت13001الصفاة ـ 13: ب. ـ ص1810111: البدالة-4817ـ 4800ـ داخلي 22262277: تليفون 

        http://www.islam.gov.kw/eftaa:موقع اإلدارة

ifta@awqaf.gov.kw:   إيميل إدارة اإلفتاء

 
 
غير متوفرة: إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا

.كتابة السؤال بخط واضح -.  الحضور شخصيا أو املراسلة-

.الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

( .ارية في حالة األمور التج) النظام األساس ي للشركة -.            نموذج استفتاء-.البطاقة املدنية-

/ ستفتي طلب على ورق خاص بامل/ نموذج استفتاء أمور عامة / الحضور شخصيا )استقبال االستفتاءات -1

.(الفاكس

.استيفاء البيانات الخاصة باملستفتي-2

.اعتماد االستفتاء من مدير اإلدارة-3

.تحديد موعد للمستفتي للحضور إذا لزم األمر بالتنسيق مع أمانة سر هيئة الفتوى -4

.قيام أمانة سر الفتوى بتسليم الفتوى ملقدمها إما باليد أو ترسل بالفاكس -5

يوم  2:     الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :   التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:   الرسوم املالية املطلوبة 

:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







ددة باملكتبة ليسهل توفير الخدمات املكتبية املميزة والتي تهدف إلى التعريف بنوعية املعلومات وموضوعاتها املتع:

.على القراء والباحثين الحصول عليها واالستفادة منها

.الراغبين في استعارة الكتب من املكتبة :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3010. 3009: الداخلي22343010-22343009: تليفون 

    http://mild.gov.kw :موقع إلكتروني       mildkw@gmail.com /بريد إلكتروني

حقة باملساجداملكتبات املل/ مكتبة املوسوعة الفقهية/ مكتبة املسجد الكبير/ مكتبة الوزارة املركزية: األماكن البديلة

غير متوفرة:

1.  
 
.حضور من يريد استعارة الكتاب شخصيا

.توفير الكتاب املراد استعارته .2

.أال يكون الكتاب املراد استعارته مرجع أو نسخة أخيرة .3

.أال تزيد الكتب املعارة لنفس الشخص عن ثالثة كتب للمرة الواحدة .4

.االلتزام بفترة االستعارة .5

.املحافظة على الكتاب أو املادة املستعارة . 6

.البطاقة املدنية-

.طلب االستعارة -

.طلب املراجع من أحد موظفي املكتبة املساعدة

.طلوبةيرشد موظف املكتبة املراجع إلى الكتب املطلوبة وطريقة استخدام املكتبة وطريقة استخراج املواضيع امل

.(10235/14)استيفاء موظف املكتبة استمارة للمراجع بالكتب املطلوب استعارتها على النموذج

.دفع املراجع مبلغ عشرة دنانير عن كل كتاب مستعار كتأمين لحين إرجاع الكتاب 

دقيقة5:  الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :   التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

(عشرة دنانير من كل كتاب مستعار لحين إرجاع الكتاب/ الضمانات)ال يوجد          :   الرسوم املالية املطلوبة 

:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

- 4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 عن املصورات العاملية وتحويل املخطوط:
 
ات على تصوير ذخائر التراث اإلسالمي فضال

.للحفاظ عليها من التلف( CD)أقراص ممغنطة 

.متلقو الخدمة املتقدمين بطلب لتصوير املخطوطات :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: تليفون 

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:

ال يوجد

نموذج طلب تصوير-

.إطالع الباحث املستفيد على بيانات املخطوط من جهاز الحاسب اآللي-1

.يسجل الباحث املستفيد على النموذج بيانات املخطوط املطلوب-2

.(2135/2)إفادة قسم البحث والتصنيف على النموذج رقم-3

.أخذ املوافقة على التصوير-4

.ظم املعمول بها قيام قسم الحفظ واملعالجة بتصوير املخطوط وتسليمه للباحث املستفيد حسب الن-5

(ساعه فما فوق 1)حسب حجم املخطوطات من :الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:الرسوم املالية املطلوبة 

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





من الطلبة تعقيم املخطوطات األصلية والوثائق وبعض الكتب النادرة للمستفيدين:

.والباحثين واملختصين واملهتمين باملخطوطات

.متلقو الخدمة املتقدمين بطلب تعقيم املخطوطات :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007:  تليفون 

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:

.

افقة على أخذ نسخة مصورة من املخطوط وإضافتها ملجموعة املخطوطات الخاصة با- .إلدارة املو

.

.نموذج استمارة تعقيم -

.املخطوطات من صاحب العالقةاستالم -1

.(2135/3)استيفاء استمارة تعقيم وترميم برقم-2

افقة-3 .عرض املخطوطات ألخذ املو

.تصوير املخطوطات قبل تسليمها لصاحب العالقة-4

.وطات توقيع صاحب العالقة باستالم املخطوطات على الكشف املعد لذلك وتسليمه املخط-5

.أيام فما فوق حسب املخطوط 3من :الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:الرسوم املالية املطلوبة 

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





كيميائية للحفاظ املخطوطات التي بها تلف بأحدث وسائل الترميم واملعالجة ال/ القيام بترميم الوثائق :

.على الحالة املادية للمخطوط

.املخطوطات / متلقو الخدمة املتقدمين بطلب لترميم الوثائق :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: تلفون 

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:

.

.املخطوطات على عملية الترميم/ الحصول على موافقة مالك الوثائق -

.دارة املخطوطات الخاصة باإل / املوافقة على أخذ نسخة مصورة من الوثيقة وإضافتها ملجموعة الوثائق -

.

.نموذج استمارة ترميم-

.يداملخطوطات األصلية املراد ترميمها مع كشف بذلك من قبل الباحث املستف/ إحضار الوثائق -1

.(2135/3)استيفاء استمارة ترميم رقم-2

افقة/ عرض الوثائق -3 .املخطوطات واالستمارة ألخذ املو

 .املخطوطات وتصوير نسخة منها لإلدارة/ ترميم الوثائق -4

.خة األصلية املخطوطات على الكشف املعد لذلك وتسليمه النس/ توقيع صاحب العالقة باستالم الوثائق -5

حسب حالة املخطوط  :الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:الرسوم املالية املطلوبة 

:

4501/4502/4503داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001/ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





ه ممغنطةقيام إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية بتقديم خدمة تحويل امليكروفيلم الى أشرط:

.الباحثون املستفيدون :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:

.

( .امليكروفيلم)حصول اإلدارة على نسخة من املخطوط -

.

.نموذج تحويل -

 إلى اإلدارة وتعبئته نموذج تحويل استمارة-1
 
.حضور الباحث شخصيا

افقة-2 .عرض الطلب ألخذ املو

.c.dقيام قسم الحفظ واملعالجة بتحويل املخطوط امليكروفيلم إلى-3

.(ميكروفيلم)قيام اإلدارة بأخذ نسخة عن املخطوط -4

.توقيع الباحث باستالم األشرطة املمغنطة وتسليمه املخطوط امليكروفيلم األصلي -5

يوم فما فوق  :

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.القيام باستنساخ جميع املخطوطات بأحدث الوسائل للحفاظ عليها من التلف:

.متلقي الخدمة املتقدمين بطلب استنساخ املخطوطات:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكترونيmildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

غير متوفرة:

.

افقة على أخذ نسخة مصورة من املخطوط وإضافتها ملجموعة املخطوطات الخاصة باإلد- .ارة املو

.

.نموذج استنساخ -

.استالم املخطوطات املراد استنساخها وفقا للكشف املعد لذلك-1

.(35/2/6)قيام الباحث املستفيد باستيفاء استمارة رقم-2

افقة-3  .عرض االستمارة واملخطوطات ألخذ املو

.الميةقيام املوظف املختص باستنساخ املخطوطات وأخذ نسخة إلدارة املخطوطات واملكتبات اإلس-4

.تسليمها له توقيع صاحب العالقة باستالم مخطوطاته األصلية واملستنسخة على الكشف املعد لذلك و -5

من ساعة فما فوق :

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





املجموعة تبادل صور املخطوطات بين األجهزة العلمية املختلفة في الداخل والخارج، وذلك لتنمية وتطوير:

.املكتبية لإلدارة خاصة تلك التي يصعب الحصول عليها عن طريق الشراء

.متلقو الخدمة املتقدمين بطلب تبادل املخطوطات:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:   

.

.تحقيق مصلحة واستفادة حقيقية لإلدارة من عملية التبادل.1

(.كاللغة والتاريخ)يفضل أن يكون املوضوع في العلوم الشرعية .2

.أهمية املادة العلمية ومكانة مؤلفها.3

.أن تكون واضحة الخط ومقروءة.4

.أن تكون كاملة ومعروفة العنوان واملؤلف وتاريخ التأليف الناسخ وتاريخ النسخ.5

.أن تكون منسوخة عن أصل وغير مزورة .6

.

.نموذج طلب تبادل مخطوطات -

.إحضار املستفيد املخطوطات املراد التبادل بها.1

(.2135/4)استيفاء كشف بذلك والتوقيع عليه نموذج رقم .2

.تحديد املخطوطات املطلوبة من إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية.3

.عرض املخطوطات.4

.إتمام عملية التبادل حسب النظم املعمول بها.5

.  استالم املخطوطات من قبل صاحبها وتوقيعه على الكشف بذلك.6

ايام فما فوق 3من :

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





ورقي إلى قيام إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية بتقديم خدمة تحويل املخطوط ال:

(.سكانر)أشرطة ممغنطة عن طريق 

.الباحثون املستفيدون :

الدور الخامس-ي الرقع/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:   

.

( .سكانر)حصول اإلدارة على نسخة من املخطوط الورقي -

.

.نموذج تحويل -

 إلى اإلدارة وتعبئته نموذج تحويل لدى اإلدارة.1
 
.حضور الباحث شخصيا

افقة.2 .عرض الطلب ألخذ املو

(.سكانر)عن طريق c.dقيام قسم الحفظ واملعالجة بتحويل املخطوط الورقي إلى .3

(.سكانر)قيام اإلدارة بأخذ نسخة عن املخطوط .4

.توقيع الباحث باستالم األشرطة املمغنطة وتسليمه املخطوط الورق األصلي .5

من ساعة فما فوق :

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 لدى اإلدا:
 
رة أو عن االستعالم اإللكتروني عن بطاقات املخطوطات بالحضور شخصيا

(.موقع اإلدارة على االنترنت)طريق 

.الباحثون املستفيدون :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرة:   

.

ال يوجد-

.

ال يوجد-

 أو الدخول على موقع اإلدارة على اال .1
 
 لدى اإلدارة لالطالع إلكترونيا

 
نترنت الحضور شخصيا

.لالطالع على بيانات املخطوطات

.دارةمساعدة الباحث في حالة حضوره لإلدارة على انتقاء املخطوطات برقم الحفظ لدى اإل .2

قات توجيه الباحث لكيفية الدخول على موقع اإلدارة على االنترنت لالستعالم عن بطا.3

.املخطوطات واالستفادة منها 

دقائق فما فوق 10من :

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.ى املكتباتتصوير مصادر املعلومات عن طريق الفالش ميموري لجميع الباحثين واملترددين عل:

.جميع شرائح املجتمع :

الدور الخامس  –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

 
 
غير  متوفرة:   إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا

.

1. 
 
إحضار فالش ميموري-2.         الحضور شخصيا

.

البطاقة املدنية-

 إلى املكتبة.1
 
.الحضور شخصيا

.تسجيل بيانات البطاقة املدنية.2

.البحث عن مصادر املعلومات املطلوبة عن طريق الفهرس االلكتروني.3

.تحديد الصفحات املطلوب تصويرها.4

.قيام املوظف بتصوير الصفحات على الفالش ميموري وإعطائها لطالب الخدمة .5

دقيقة10:

 إلى 8من الساعة :
 
 ومن الساعة 2صباحا

 
 إلى الساعة 4مساءا

 
 8عصرا

 
مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





ل أعالم الجمهور املستفيد بكل ما هو جديد من مصادر معلومات وذلك عن طريق لوحة في ك :

.مكتبة وتكون هذه الطريقة بشكل مستمر

.جميع شرائح املجتمع :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

.متوفرة على موقع اإلدارة :   

.

ال يوجد

.

ال يوجد

.اقتناء مصدر معلومات جديد.1

.تصوير صفحة العنوان.2

.عمل سكانر لصفحة العنوان ووضعها على موقع اإلدارة.3

.وضع صفحة العنوان املصورة في لوحة اإلعالنات في املكتبة.4

.تبليغ بعض املهتمين بوصول املصدر عن طريق الهاتف أو  إيميل  .5

دقيقة5:

 إلى 8من الساعة :
 
 ومن الساعة 2صباحا

 
 8إلى الساعة 4مساءا

 
مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.تكشيف الدوريات للوصول إلى املعلومة املطلوبة بكل سهولة: 

.طالب الدراسات العليا واملتخصصين في املخطوطات : 

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

    http://mild.gov.kw :موقع إلكتروني       mildkw@gmail.com /بريد إلكتروني

.جميع املكتبات التابعة لإلدارة :  األماكن البديلة 

.غير متوفرة :   

.

1- 
 
.إحضار فالش ميموري -2.      الحضور شخصيا

.

.البطاقة املدنية 

 إلى املكتبة.1
 
.حضور الباحث شخصيا

.إبراز البطاقة املدنية.2

.ملقالقيام الباحث بسؤال املوظف عن الدورية املطلوبة أو موضوع معين أو اسم كاتب املقال أو عنوان ا.3

 عن هذه املداخل.4
 
.قيام املوظف بالبحث الكترونيا

.تسجيل بيانات املقال أو املوضوع.5

.املكان وإحضار الدورية التي بها املقال( الرف)الذهاب إلى .6

.تسليم الدورية للباحث بعد التأكد من البيانات ومطابقتها للمقال.7

.بةقيام الباحث بدراسة املقال وتحديد الصفحات املطلوب تصويرها وتسليمها إلى موظف املكت.8

.قيام املوظف بتصوير الصفحات املطلوبة وتسليمها للباحث.9

دقيقة10:

 إلى 8من الساعة :
 
 ومن الساعة 2صباحا

 
 9إلى الساعة 5مساءا

 
مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





ق ربط التواصل مع الباحثين عن طريق الدخول إلى موقع اإلدارة على االنترنت عن طري:

للحصول عل البيانات التي يحددها الباحث( التواصل معنا)

.جميع شرائح املجتمع :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

    http://mild.gov.kw :موقع إلكتروني       mildkw@gmail.com /بريد إلكتروني

.موقع اإلدارة على االنترنت :  األماكن البديلة 

.متوفرة :  

( .التواصل مع اإلدارة)تعبئة نموذج الخدمة 

ال يوجد   

.الدخول على موقع اإلدارة على االنترنت.1

.الدخول إلى رابط التواصل معنا.2

.تعبئة النموذج بالبيانات املطلوبة على املوقع.3

.بةقيام املوظف املختص باالطالع على بيانات املستفيدين وتحديد املصادر املطلو .4

( .إلدارةاملكتبات التابعة ل)الرد على املستفيدين وتوجيههم إلى مكان املصدر املطلوب .5

أيام  2:

 إلى 8من الساعة :
 
 2صباحا

 
.مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.هاإرشاد الباحثين إلى مصادر املعلومات للحصول على البيانات التي يرغبون الحصول علي:

.طالب الدراسات العليا واملتخصصين في املخطوطات :

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

    http://mild.gov.kw :موقع إلكتروني       mildkw@gmail.com /بريد إلكتروني

.جميع املكتبات التابعة لإلدارة :  األماكن البديلة 

.غير متوفرة :  

.

- 
 
.     الحضور شخصيا

.

البطاقة املدنية-

 إلى املكتبة.1
 
.حضور الباحث شخصيا

.إبراز البطاقة املدنية.2

.قيام الباحث بسؤال املوظف عن مصدر املعلومات.3

 عن هذه املداخل.4
 
.قيام املوظف بالبحث الكترونيا

.تسجيل بيانات املقال أو املوضوع.5

.املكان وإحضار الدورية التي بها املقال أو موضوع الكتاب من مصدر املعلومات( الرف)الذهاب إلى .6

.تسليم مصدر املعلومات للباحث بعد التأكد من البيانات ومطابقتها للمقال أو املوضوع.7

.وظف املكتبةقيام الباحث بدراسة املقال أو املوضوع وتحديد الصفحات املطلوب تصويرها وتسليمها إلى م.8

.قيام املوظف بتصوير الصفحات املطلوبة وتسليمها للباحث .9

دقيقة10:

 إلى 8من الساعة :
 
 ومن الساعة 2صباحا

 
 8إلى الساعة 4مساءا

 
مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





ية على امكانية االطالع وتحميل صور وإصدارات إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالم:

.شبكة االنترنت

.  جميع مستخدمي شبكة االنترنت:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

    http://mild.gov.kw:موقع إلكترونيmildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

ال يوجد   :  األماكن البديلة

متوفرة: 

.

ال يوجد-

.

ال يوجد-

.الدخول على صفحة االدارة على شبكة االنترنت-1

.البحث على اإلصدار املطلوب-2

.الدخول على اإلصدار وتحديد الصفحات املطلوبة-3

.تحميل الصفحات املطلوبة-4

.حسب عدد الصفحات املطلوبة :

.جميع األوقات :

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.تقديم خدمة طباعة ونشر تحقيق املخطوطات للباحثين:

.   طالب الدراسات العليا واملتخصصين في مجال املخطوطات:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007: ت

http://mild.gov.kw:موقع إلكتروني mildkw@gmail.com/ بريد إلكتروني 

متوفرةغير :  

.

.تقديم نموذج طباعة ونشر تحقيق مخطوط-

.أن يكون املخطوط من مخطوطات اإلدارة-

.تقديم نسخة من التحقيق املطلوب طباعته ونشره-

.إقرار الباحث بأن تكون حقوق النشر محفوظة للوزارة -

.

.ه ونشره صورة من شهادة الدرجة العلمية في تحقيق املخطوط املطلوب طباعت–.                 البطاقة املدنية-

.حضور الباحث إلى إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية-1

.تعبئة نموذج طباعة ونشر تحقيق مخطوط-2

.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات والوثائق ومدى انطباق الشروط عليه-3

افقة على الطباعة والنشر-4 .عرض النموذج على اللجنة املختصة ألخذ املو

.مخاطبة إدارة الشئون املالية لتوفير املبالغ الالزمة لطباعة ونشر تحقيق املخطوط املطلوب-5

.طباعة تحقيق املخطوط املطلوب-6

.نسخ من طباعة تحقيق املخطوط( 10)تسليم الباحث عدد -7

.شهور ( 8) :

 إلى 8.00من الساعة :
 
 2.00صباحا

 
.مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.تنظيم زيارات جماعية ملكتبة الصباحية العامة:

.   جميع شرائح املجتمع:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3009-3010: الداخلي22343008-22343009: ت

http://www.islam.gov.kw: موقع إلكترونيilibrary@awqaf.gov.kw: بريد إلكتروني 

متوفرةغير :  

.

.الحجز املسبق من خالل كتاب يوجه ملدير اإلدارة-

.الحضور باملوعد املحدد-

.

.كتاب رسمي لإلدارة-

.يقوم املنسق اإلداري بإعداد برنامج متكامل الستقبال الزائرين واالشراف على الزيارة-1

.إبالغ قسم التجهيزات بموعد الزيارة-2

اقب املكتبات العتماده-3 .مراجعة برنامج الزيارة ملر
وبقية قيام مسؤول وحدة الزيارات بجولة باملكتبة العامة ومكتبة الطفل ومعرض املخطوطات-4

.أروقة املكتبة

.دقائق10:    

 إلى 8.00من الساعة :
 
 1.30صباحا

 
.مساءا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





صورة داخل تقوم إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية بشراء املخطوطات األصلية وامل:

.دولة الكويت وخارجها ألثراء ملجموعات لديها

.   متلقو الخدمة املتقدمين بطلب البيع:

الدور الخامس -الرقعي/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007/   ت

http://www.islam.gov.kw/       موقع إلكترونيilibrary@awqaf.gov.kw/    بريد إلكتروني 

.متوفرة:  

.

افقة اإلدارة وفق الشروط- .الحصول على مو

.

.تعبئة نموذج بيع املخطوطات-

.تقديم الطلب بالحضور او إيميل.1

افقة.2 .عرض الطلب على املدير ألخذ املو

.استالم ومعاينة املخطوطات املعروضة لتقييمها.3

.في حالة احتياج اإلدارة لشراء املخطوطات يتم مخاطبة اإلدارة املالية.4

.استالم املخطوطات االصلية واملصورة ومخاطبة الجهة املختصة.5

.أسبوع:

 إلى 8.00من الساعة :
 
 1.30صباحا

 
.مساءا

افقة اإلدارة املالية: .مو

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





(.ديجتال)الى اشرطة ممغنطة ( ميكروفيش)تحويل املخطوطات املحفوظة :

.متلقو الخدمة املتقدمين بطلب التحويل:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22555461/ فاكس 3007.3008: الداخلي22343008–22343007/   ت

http://www.islam.gov.k/       موقع إلكترونيilibrary@awqaf.gov.kw/    بريد إلكتروني 

.غير متوفرة: 

.

افقة اإلدارة واخذ نسخة لإلدارة- .الحصول على مو

.

.تعبئة نموذج بيع التحويل-

.حضور طالب الخدمة وتعبئة النموذج.1

افقة.2 .عرض الطلب على املدير ألخذ املو

.قيام قسم الحفظ واملعالجة بتحويل امليكروفيش الى ديجتال.3

.اخذ نسخة لإلدارة.4

.توقيع طالب الخدمة باستالم امليكروفيش واستالم النسخة ديجتال.5

.يومين عمل:

 إلى 8.00من الساعة :
 
 1.30صباحا

 
.مساءا

.ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







.توزيع املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة على األئمة واملؤذنين والباحثين الشرعيين:

.  األئمة واملؤذنون والباحثون الشرعيون العاملون بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية:

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262435/ فاكس 4797-4758: الداخلي1810111: البدالة

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيbohooth@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

غير متوفرة:

.

(.دكتوراه/ ماجستير/ جامعي)الحصول على مؤهل شرعي -

.األئمة واملؤذنين والباحثين الشرعيين العاملين بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -

.

.(عيلإلمام واملؤذن والباحث الشر )شهادة ملن يهمه األمر بالنسبة -.                                            البطاقة املدنية-

.نموذج طلب خدمة -.         دكتوراه-ماجستير–جامعي ( شرعي)صورة املؤهل الدراس ي –

.يتقدم صاحب الطلب إلى إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية ومعه املستندات املطلوبة-1
احث الشرعي قيام املوظف املختص باستقبال الطلبات ومراجعة األوراق املطلوبة وتسليم اإلمام واملؤذن والب-2

.نموذج طلب كتب مللء جميع البيانات

.قيام اإلمام واملؤذن بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات-3

.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط الحصول على الكتب-4

اقب/ املدير)عرض النموذج والطلبات على -5 افقة على الطلب( املر .ألخذ املو

.اعطاء صاحب الطلب أو الجهة الطالبة استمارة صرف تصرف من اإلدارة أو من مخازن الوزارة-6

.دارات اإلدارة قيام املوظف املختص بإعداد تقارير شهرية باألعداد التي تم صرفها من املوسوعة الفقهية وإص-7

دقيقة15:

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

ال يوجد:

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/ مكتب خدمة املواطن  ت-





ي الفقه إهداء املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة لضيوف الوزارة والجهات واملراكز املتخصصة ف: وصف الخدمة

.والعلوم الشرعية

 ضيوف الوزارة املتخصصون والجهات واملراكز اإلسالمية ومراكز البحوث املماثلة م: الفئة املستهدفة
 
 وعامليا

 
.  حليا

الدور الخامس –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262435/ فاكس 4797-4758:  الداخلي1810111: البدالة

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيbohooth@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

 
 
غير متوفرة: إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا

افرها للحصول على الخدمة .الشروط الواجب تو

ال يوجد-

.الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

ال يوجد-

.قيام طالب الخدمة أو الجهة الطالبة بتعبئة نموذج إهداء املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة.1

.ازن قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات وتحديد أجزاء املوسوعة وإصدارات اإلدارة املتوفرة باملخ.2

اقب/ املدير)عرض النموذج والطلبات على .3 افقة على الطلب( املر .ألخذ املو

.اعطاء صاحب الطلب أو الجهة الطالبة استمارة صرف تصرف من اإلدارة أو من مخازن الوزارة.4

.دارات اإلدارة قيام املوظف املختص بإعداد تقارير شهرية باألعداد التي تم صرفها من املوسوعة الفقهية وإص.5

دقيقة15:     الزمن املستغرق للحصول على الخدمة 

 إلى 8من الساعة :   التوقيت املفترض للحصول على الخدمة
 
مساء2صباحا

ال يوجد:   الرسوم املالية املطلوبة 

:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





دارات من بيع املوسوعة الفقهية وإصدارات اإلدارة للمؤسسات واألفراد الراغبين في الحصول على تلك اإلص: 

داخل وخارج الكويت

.املؤسسات واملكتبات واألفراد الراغبون في شراء املوسوعة الفقهية من داخل وخارج الكويت: 

الدور الخامس  –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262435/ فاكس 4797-4758: الداخلي1810111: البدالة

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكتروني.bohooth@islam.gov/ بريد إلكتروني 

غير متوفرة: 

افرها للحصول على الخدمة .الشروط الواجب تو

ال يوجد-

.الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

ال يوجد-

عة يتقدم طالب الخدمة أو الجهة الطالبة إلى إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية وتعبئة نموذج شراء املوسو .1

.الفقهية وإصدارات اإلدارة

.قيام املوظف املختص باستقبال الطلبات ومراجعة البيانات وتحديد أسعار الكتب املطلوبة.2

اقب/ املدير)عرض النموذج والطلبات على .3 افقة على الطلب( املر .ألخذ املو

.قيام طالب الخدمة بدفع املبالغ املطلوبة في قسم الصندوق بإدارة الشئون املالية بالوزارة.4

رة صرف قيام املوظف املختص بالتأكد من سداد الرسوم املقررة وتحرير استمارة صرف من اإلدارة أو إعطائه استما.5

.من مخازن الوزارة وأخذ صورة من إيصال الدفع

.دارة قيام املوظف املختص بإعداد تقارير شهرية باألعداد التي تم صرفها من املوسوعة الفقهية وإصدارات اإل .6

دقيقة30:     

 إلى 8من الساعة :   
 
مساء2صباحا

.لوب شرائها يتم تحديد املبالغ املطلوب دفعها في ضوء تحديد أجزاء املوسوعة وإصدارات اإلدارة املط:   

:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

mailto:bohooth@islam.gov




ميلها مساعدة الراغبين في الحصول على إصدارات إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية وتح:

.عبر االنترنت

.جميع مستخدمي شبكة االنترنت:

الدور الخامس  –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262435/ فاكس 4797-4758: الداخلي1810111: البدالة

/  موقع إلكترونيbohooth@islam.gov.kw/  بريد إلكتروني 

http://www.islam.gov.kw     

متوفرة:

.

ال يوجد-

.

ال يوجد-

.الدخول على موقع اإلدارة على االنترنت.1

.البحث عن اإلصدارات املطلوب الحصول عليها.2

.الدخول على الصفحة الفرعية لإلصدارات.3

.تحميل اإلصدارات  .4

حسب حجم اإلصدار:

.جميع األوقات :

ال يوجد:

:
4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -
3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





والنشر يقللتحقالفنيةاألصول حسبسليمةبصورةوإخراجهاالتراثيةالكتبتحقيقونشر طباعة:
.بهااملثقفينجمهور لتنفعاإلسالميالتراثإحياءفيللمساهمة

.التراثيةالكتبتحقيقفياملتخصصون :

الدور الخامس -الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262435/ فاكس 4797-4758: الداخلي1810111: البدالة
     http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيbohooth@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

غير متوفرة:

.
.تعبئة نموذج طباعة ونشر الكتاب التراثي-

.تقديم نسخة مكتوبة على الكمبيوتر من الكتاب املطلوب طباعته-

 العملوشروطاملكافأةمقدار فيهيبينوالوزارةاملحققبينعقدتوقيع-
 
بعدذلكفياللجنةالقتراحاتوفقا

.الكتابطبعإجازة

.سنوات ( 5أو 3) إقرار الباحث بأن تكون حقوق النشر محفوظة للوزارة ملدة -

.السيرة الذاتية للمحقق -

.تاحةاملالوسائلعبر مراسلتهأو عنهينوبماأو اإلسالميةواملوسوعاتالبحوثإدارةإلىاملحققحضور .1
.التراثيةالكتبتحقيقونشر طباعةنموذجتعبئة.2
.عليهالشروطانطباقومدىوالوثائقالبياناتبمراجعةاملختصاملوظفقيام.3
افقةألخذالتراثلجنةعلىاملحققوالكتابالنموذجعرض.4 .والنشرالطباعةعلىاملو
.املطلوبالكتابوتحقيقونشر لطباعةالالزمةاملبالغلتدبير املاليةالشئون إدارة ِمخاطبة.5
.الطباعةعناعتذار ألخذاإلعالموزارةملخاطبةاإلداريةالشئون إدارةمراسلة.6
.املطلوبالتراثيالكتابتحقيقطباعة.7
إعادةعندنسخة(70)وعددمرةأول التراثيالكتابتحقيقطباعةمننسخة(100)عدداملحققتسليم.8

نسخة(3000)منأكثر أخرى مرةطبعة
.مدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ تسليم الكتاب :
 إلى 8من  الساعة :

 
 2صباحا

 
.مساءا

ال يوجد:
:

4503ـ 4502ـ 4501داخلي 1810111/ تاإلفتاء والبحوث الشرعية/قطاع -
3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







املعرفةفروعبشتىوتهتماإلسالميةوالشئون األوقافوزارةتصدرهاشهريةمجلةاإلسالميالوعيمجلة:
املجلةر توفيفياالشتراكخدمةوتتمثلاإليمان،براعممجلةخاللمناإلسالميالنشءبشئون تهتمكمااإلسالمية،

.ميسربأسلوبللمشتركوتوصيلها

.الراغبين في االشتراك في املجلة من داخل وخارج الكويت :   

الدور الحادي عشر –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :

22473709: فاكس301: الداخلي1844044: ت

http://wwwalwaei.gov.kw:موقع إلكترونيalwaeiq8@gmail.com: بريد إلكتروني 

متوفرة:

.

.أن يكون للمشترك عنوان واضح-

.دفع االشتراكات  -

.

.طلب االشتراك -

:

.قيام طالب الخدمة باالتصال بإدارة املجلة أو شركة التوزيع لالشتراك .1

.قيام املوظف املختص بأخذ بيانات املشترك .2

.قيام مندوب لتحصيل االشتراك .3

.إرسال املندوب لتركيب الصندوق وتوصيل املجلة .4

:

.قيام املشترك باالطالع على قسيمة االشتراك داخل املجلة .1

.قيام املشترك بتعبئة بيانات قسيمة االشتراك وإرسالها إلدارة املجلة .2

.ى عنوان املجلةقيام املشترك بإرسال االشتراك حسب كل دولة بشيك باسم وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ويرسله عل .3

.إرسال املجلة على عنوان املشترك املدون داخل قسيمة االشتراك . 4

دقائق5:     

 إلى 8من الساعة :
 
مساء2صباحا

حسب الرسوم التي تحددها املجلة داخل أو خارج الكويت:

:

1810111/ تاالعالم والعالقات الخارجية /قطاع -
ـ3007/  داخلي -1810111/ مكتب خدمة المواطن  ت-







معامله وفنون يستقبل املسجد الكبير الجمهور عن طريق املؤسسات املختلفة واألفراد لالطالع على: 

.العمارة اإلسالمية ودور املسجد في تنمية الحضارة اإلسالمية

.الجهات الحكومية واألهلية واألفراد الراغبين في زيارة املسجد الكبير : 

/  لكبير إدارة املسجد ا/ شرق : املنطقة/ العاصمة : املحافظة/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

شارع الخليج العربي

- 22418446/ فاكس 169-163-290: داخلي/ 22980800/ ت 22465876
:  موقع إلكترونيgmvisits@gmail.com/  بريد إلكتروني 

http://www.islam/thegrand.gov.kw

متوفرة: 

.

.الحجز املسبق من خالل كتاب رسمي يوجه إلى إدارة املسجد-

.املحافظة على قدسية املسجد وآدابه-

.  الحضور في املوعد املحدد-

كتاب رسمي–

.يقوم املنسق اإلداري بإعداد برنامج متكامل الستقبال الزائرين واإلشراف على الزيارة.1

.إبالغ قسم الخدمات والصيانة بموعد الزيارة ملتابعة االجراءات من الناحية الفنية.2

.مراجعة برنامج الزيارات من قبل رئيس قسم الزيارات للتأكد من سالمة البرنامج على أكمل وجه.3

.قيام املرشد بجولة ميدانية على أرجاء املسجد قبل بدء الزيارة.4

.قيام املرشد باإلشراف على برنامج الزيارة .5

ساعة2:     

 إلى 8من الساعة :   
 
 ما عدا العطل الرسمية12صباحا

 
 يوميا

 
ظهرا

ال يوجد:   

:
2490داخلي 1810111/ تالشئون الثقافية/قطاع -
3001ـ 3007/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





د أهل إقامة دروس وورش في فن الخط العربي ضمن منهجية مؤسسة على األصول املتعارف عليها عن: 

.هذا الفن

.الجهات الحكومية واألهلية واألفراد الراغبين ومؤسسات املجتمع املدني: 

شارع / بير إدارة املسجد الك/ شرق : املنطقة/ العاصمة : املحافظة/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

الخليج العربي

22733708/ فاكس 169-163-290: داخلي/ 22980800/ ت

http://www.islam/thegrand.gov.kw: موقع إلكترونيgmislamicarts@gmail.com/  بريد إلكتروني 

غير متوفرة: 

التسجيل للمشاركة -

.الحضور في املوعد املحدد-

.ال يوجد-

ى رئيس القسم يقوم املستشار الفني بالتنسيق مع املحاضر إلعداد تصور العام للدروس والورش، ومن ثم رفعها ال-1

.العتمادها
فعها الى رئيس يقوم املنسق اإلداري واملستشار الفني بالتنسيق مع املحاضر إلعداد قائمة باحتياجات الدروس ور -2

.القسم العتمادها

اقب العتمادها-3 .يقوم رئيس القسم برفع تصور إقامة الورش والدروس واحتياجاتها الى املر

.يقوم سكرتير القسم بالتواصل مع املستفيدين إلتمام عملية التسجيل-4
ى رئيس القسم يقوم املنسق اإلداري باألشراف على النشاط أثناء تنفيذه واعداد تقرير التفصيلي عنه ورفعه ال-5

.العتماده 

ساعات3:    
 إلى 9الفترة الصباحية من الساعة : 

 
 والفترة املسائية من الساعة 1صباحا

 
مساءا

 الى 5
 
 ما عدا العطل الرسمية 8مساءا

 
 يوميا

 
.مساءا

ال يوجد:   

2490داخلي 1810111/ تالشئون الثقافية/قطاع -

3001ـ 3007/  داخلي 22487200-1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





واألنشطة التي تنظيم طلبات حجز قاعات ومصليات املسجد الكبير لالستفادة منها في إقامة مختلف الفعاليات: 

.تخدم الجانب الدعوي والثقافي واالجتماعي

.الجهات الحكومية واألهلية واألفراد الراغبين ومؤسسات املجتمع املدني : 

ارع الخليج ش/ إدارة املسجد الكبير / شرق : املنطقة/ العاصمة : املحافظة/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

العربي

22466893/   فاكس 280: داخلي/ 22980800/ ت

  /wmtairy816@awqaf.gov.kw  :http://www.islam/thegrand.gov.kw

متوفرة: 

.

.ن تكون الجهة املستفيدة جهة حكوميةأ-

.تقديم طلب حجز قاعة من خالل نموذج طلب حجز قاعة-

 .االلتزام باآلداب العامة والضوابط الشرعية باملسجد الكبير-

افق املسجد الكبير - .االلتزام بتعليمات ولوائح مر

.

.نموذج طلب تجهيز قاعة -3.         نموذج الرد على طلب حجز قاعة-2نموذج طلب حجز قاعة        -1

اقب ا-1 لى منسق يقوم رئيس قسم األنشطة الثقافية واالجتماعية بتحويل نموذج طلب حجز قاعة بعد استالمه من املر

.إداري معامالت بعد التأكد من سالمة األجراء
ل يقوم منسق إداري معامالت بإدخال طلب حجز قاعة عن طريق برنامج الحجوزات اآللي لتحديد موعده حسب الجدو -2

.الزمني للحجوزات
من يقوم منسق إداري معامالت بالرد على الجهة املستفيدة عن طريق نموذج الرد على طلب حجز قاعة بعد اعتماده-3

تفيدة وإعادة رئيس قسم األنشطة الثقافية واالجتماعية، مع ارفاق نموذج طلب تجهيز قاعة لتعبئته من قبل الجهة املس

.ارساله

.النشاط يقوم منسق عالقات عامة بتقديم نموذج استبانة قياس رضا العميل عن الخدمة للجهة املستفيدة وتوثيق-4

يوم واحد:     
 إلى 9الفترة الصباحية من الساعة :   

 
 والفترة املسائية من الساعة 1صباحا

 
 5مساءا

 
مساءا

 ما عدا العطل الرسمية 8الى 
 
 يوميا

 
.مساءا

ال يوجد:   

:
2490داخلي 1810111/ تالشئون الثقافية/قطاع -
3001ـ 3007/  داخلي 22487200-1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







افقة على منح ترخيص حملة حج ألول مرة:  املو

افر فيهم الشروط:  من تتو

الدور الحادي عشر –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 
22342273-22342312/ فاكس 3113. 2349: داخلي/ 22342385 /ت

     http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيhajj@awqaf.gov.kw/  بريد إلكتروني 

غير متوفرة: 

.ن يكون قادر على مباشرة مهامه بنفسه وفق القواعد والشروط املعمول بها في اململكة العربية السعوديةأ-1

.سنة ميالدية65سنة ميالدية وال يزيد عن 30ن يكون كويتي الجنسية ال يقل عمرة عن أ-2
العمرة إال بعد عدم مجازاته سابق بإلغاء ترخيصه بصفه دائمة او بالوقف املؤقت بتسيير حملته من اللجنة العليا للحج و -3

.انتهاء املدة املحددة للوقف

.بتنظيم حمالت الحج والعمرة2015لسنة 1أال يكون سير حملته باملخالفة ألحكام هذه الالئحة أو ألحكام القانون رقم -4
يوم ويكون هو املعمد في جميع اإلخطارات 30أن يخطر إدارة شئون الحج والعمرة بمقر نشاطه وبأي تعديل يطرأ عليه خالل -5

.املرسلة

.أن يكون لدية رخصة حج قابلة للتجديد-6

7- 
 
 .ان يكون الئق صحيا

.اجتياز املقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة العليا للحج والعمرة-8

.دينار كويتي لنشاط الحج( مئة ألف)100,000شهادة رصيد بمبلغ -1
صورة شخصية -3.                                                  شهادة بحسن السير والسلوك-2
صورة الجنسية-5البطاقة املدنية                                                                             -4

اب التسجيل قيام رئيس قسم شئون الحج بتوجيه كتاب من خالل القنوات الرسمية الى مكتب العالقات العامة إلعالن فتح ب-1
لحمالت الحج 

جيل لحمالت قيام مكتب العالقات العامة باإلعالن في الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل االعالم عن فتح باب التس-2
الحج 

استالم الطلبات من الراغبين ملمارسة نشاط الحج -3
قيام قسم شئون الحج بجمع البيانات الخاصة من املتقدمين حسب النظم املعمول بها -4
عرض البيانات على اللجنة العليا للحج والعمرة -5
تسليم قرارات اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة لقسم شئون الحج-6
عرض نتائج قرارات اللجنة العليا للحج والعمرة وإبالغ املتقدمين بتلك النتائج إلجراء الالزم-7
تزويد صاحب العالقة بكتاب لوزارة الصحة العامة إلجراء الفحص الطبي والتأكد من لياقته الصحية  -8

خمس دقائق:  
 إلى 8من الساعة :   

 
مساء2صباحا

(مئة ألف دينار كويتي)ك.د 100,000شهادة بنكية :   

4253-4252داخلي –22262888/ ت االعالم والعالقات الخارجية     /   قطاع -
3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





افقة على تجديد حملة الحج ملدة ثالث سنوات قابلة لتجديد بعد التأكد من مطابقتها لشروط وامل:  تطلبات منح املو

.م في شأن تنظيم رحالت الحج والعمرة والقرارات واللوائح املنظمة له1/2015االزمه في القانون رقم 

الشركات والشخص االعتباري  : 

الدور الحادي عشر  –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22342273-22342312/ فاكس 3113. 2349: داخلي/ 22342385 /ت

     http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيhajj@awqaf.gov.kw/  بريد إلكتروني 

غير متوفرة:

.

.ان يكون قادر على مباشرة مهامه بنفسه وفق القواعد والشروط املعمول بها في اململكة العربية السعودية-1

.سنة ميالدية65سنة ميالدية وال يزيد عن 30ان يكون كويتي الجنسية ال يقل عمرة عن -2
رة إال بعد انتهاء عدم مجازاته سابق بإلغاء ترخيصه بصفه دائمة او بالوقف املؤقت بتسيير حملته من اللجنة العليا للحج والعم-3

.املدة املحددة للوقف

.بتنظيم حمالت الحج والعمرة2015لسنة 1أال يكون سير حملته باملخالفة ألحكام هذه الالئحة أو ألحكام القانون رقم -4
يوم ويكون هو املعمد في جميع اإلخطارات 30أن يخطر إدارة شئون الحج والعمرة بمقر نشاطه وبأي تعديل يطرأ عليه خالل -5

.املرسلة

.أن يكون لدية رخصة حج قابلة للتجديد-6

7- 
 
. أن يكون الئق صحيا

.

.دينار كويتي لنشاط الحج( مئة ألف)100,000شهادة رصيد بمبلغ -1

شهادة بحسن السير والسلوك -2

صورة شخصية -3

البطاقة املدنية -4

.تزويد صاحب العالقة او املفوض بكتاب لوزارة الصحة العامة إلجراء الفحص الطبي والتأكد من لياقته الصحية-1

.تزويد صاحب العالقة او املفوض بكتاب لوزارة الداخلية لحسن السير والسلوك-2
افقة على تجديد ترخيص حملة الحج واستكمال إجراءاتهم فيما ي-3 تعلق بممارسة تزويد صاحب العالقة بكتاب لوزارة التجارة باملو

.نشاط الحج

.فتح ملف وحفظ األوراق الخاصة-4

افقة اللجنة العليا للحج والعمرة-5 .  مو

ربع ساعة:     
 إلى 8من الساعة :   

 
مساء2صباحا

(مئة ألف)100,000:   

:

4253-4252داخلي –22262888/ ت االعالم والعالقات الخارجية إدارة شئون الحج والعمرة /   قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.استقبال شكاوى الحاج: 

.  الحجاج: 

الدور الحادي عشر –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262273-22262312/ فاكس 3113. 2349: داخلي/ 22342385 /ت

     http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيSG4087@CSC.NET.KW/  بريد إلكتروني 

غير متوفرة: 

.أن يكون من ضمن حجاج حملة معتمدة-1

.أن تكون الشكوى من قبل الحاج نفسه-2

( .يوم بعد موسم الحج 60) أن تكون ضمن الفترة القانونية املحددة -3

ال يوجد

.الحضور إلى إدارة شئون الحج والعمرة-1

.تعبئة نموذج الشكوى املحدد-2

.دراسة الشكوى من قبل قانوني إدارة شئون الحج والعمرة-3

.كتابة تقارير عن الشكوى وتحويلها إلى إدارة الشئون القانونية الستكمال االجراءات-4

.التحقيق في أمر الشكوى -5

.تحويل نتيجة التحقيق إلى اللجنة العليا للحج التخاذ الالزم بشأن الشكوى -6

ربع ساعة:     
( .صفر 30محرم إلى 1) من :   

ال يوجد:   

:

4253–4252داخلي –22262888/ ت االعالم والعالقات الخارجية /   قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





اقع التواصل االجتماعي للرد على استفسارات وش: كاوى قيام اإلدارة بتوفير خط ساخن وإنشاء مو

.الجمهور وأصحاب الحمالت ونشر إعالنات خاصة بإرشادات تهم الجمهور 

.وأصحاب الحمالت( كل شرائح املجتمع)الجمهور :

الدور الحادي عشر –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262273-22262312/ فاكس 2349: داخلي/ 22342385 /ت

     http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيSG4087@CSC.NET.KW/  بريد إلكتروني 

متوفرة:

.

ال يوجد

.

ال يوجد

.تقيام اإلدارة بتوفير خط تليفون ساخن الستقبال استفسارات وشكاوى الجمهور وأصحاب الحمال .1

اقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي للــــــرد علــــــى االستفســــــارات والشــــــ-2 كاوى قيـــــام اإلدارة بإنشــــــاء حســــــابات خاصــــــة بهــــــا علــــــى مو

.الخاصة بالجمهور وأصحاب الحمالت

.تخصيص موظف للرد على االستفسارات الواردة عبر التليفون الساخن-3

اقــع التواصــل االجتمــاعي للــرد علــى استفســارات وشــكاوى الجمهــور وأ-4 صــحاب تخصــيص موظــف إلدارة حســابات مو

.الحمالت

. عرض الشكاوى واالستفسارات على املسئولين لتحديد الردود الخاصة بها-5

.الرد على استفسارات وشكاوي الجمهور -6

دقائق10:     

على مدار اليوم:

ال يوجد:

:
4253-4252داخلي –22262888/ ت االعالم والعالقات الخارجية /   قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





منح ترخيص ممارسة نشاط العمرة  : 

 للقانون رقم : 
 
افر شروط ممارسة نشاط العمرة وفقا ولوائح التنفيذية املنظمة له   1/2015من تتو

الدور الحادي عشر -الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262273-22262312/ فاكس 5222. 2349: داخلي/ 22342385 /ت

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيhajj@awqaf.gov.kw/  بريد إلكتروني 

غير متوفرة: 

.

.أن يكون قادرا على مباشرة مهامه بنفسه وفقا للقواعد والشروط املعمول بها في اململكة العربية السعودية-1

.سنة ميالديةأن يكون كويتي الجنسية ال يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميالدية واالمر للجنة العليا وال يزيد عن خمسة وستين-2

.أن يقدم تقرير طبي يفيد لياقته الصحية من املجلس الطبي بوزارة الصحة-3

.عمرةأن يقدم املرخص له شهادة بنكية بقدرته املالية من أحد البنوك املحلية وفقا ملا تقرره اللجنة العليا للحج وال-4
ا للحج والعمرة إال أال يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة أو بالوقف املؤقت من تسير حملته بقرار من اللجنة العلي-5

.بعد انتهاء املدة املحددة للوقف
و األمانة ما لم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه حكما نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أ-6

.يكن قد رد إليه اعتباره قانونا

.بتنظيم حمالت الحج والعمرة2015لسنة 1أال يكون قد سير حملة حج باملخالفة ألحكام هذه الالئحة أو ألحكام القانون رقم -7

.أن يجتاز املقابلة الشخصية التي تحددها وتجريها اللجنة العليا للحج والعمرة-8
ملعتمد في أن يخطر رسميا إدارة شئون الحج والعمرة بمقر مباشرة نشاطه وبأي تعديل يطرأ عليه خالل ثالثين يوما ويكون هو ا-9

.جميع االخطارات املرسلة إليه

.

.البطاقة املدنية لصاحب الترخيص-1

صورة الجنسية-2

6×4مقاس 4صور شخصية عدد-3

ك    .د10,000شهادة بنكية بمبلغ -4

تقديم طلب للحصول على ترخيص عمرة .1

تحديد موعد مقابلة للجنة العليا للحج والعمرة .2

افقة على الطلب ومنح مقدم الطلب رخصة تجارية .3 مخاطبة التجارة والصناعة باملو

شهر    :     

 إلى 8من الساعة :   
 
مساء2صباحا

ك.د5000:   

:
4253-4252داخلي –22262888/ ت االعالم والعالقات الخارجية /   قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





استعالم الكتروني عن تسجيل الحاج: 

.  الجهات الحكومية+ الحجاج : 

الدور الحادي عشر –الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22262273-22262312/ فاكس 3113. 2349: داخلي/ 22342385 /ت

hajj@awqaf.gov.kwبريد إلكتروني  

متوفرة: 

.

.اسم الحاج-1

.الرقم املدني للحاج-2

.

.البطاقة املدنية للحاج . 1

.الدخول الى املوقع االلكتروني الخاص بذلك-1

.الذهاب الى صفحة االستعالم-2

.  إدخال الرقم املدني الخاص بالحجاج-3

.بيان حالة الحاج من االعتماد او عدمه-4

.دقائق  10:    

.أول شوال من كل عام :   

.ال يوجد :   

:

4253-4252داخلي –22262888/ ت االعالم والعالقات الخارجية /   قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







(.“متنوعة " أخرى –نشر فكر الوسطية –التعلمية )تقديم مساعدات مالية للمشاريع اإلسالمية في املجاالت التالية : 
.الجمعيات والهيئات واملؤسسات الخيرية واملحلية والخارجية : 

الدور التاسع_ الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 
22343992/ فاكس 5255داخلي / 22342627/ ت 

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيaid@awqaf.gov.kw/ بريد إلكتروني 
متوفرة  : 

.يقدم طلب املساعدة من الجهة الطالبة للوزارة مباشره-1
 عنها شئون التنمية والتعاون الدولي، وأن يقدم تقري–أن تكون الجهة مدرجة على املنظومة اإللكترونية لوزارة الخارجية -2

 
 ايجابيا

 
را

-: من إحدى الجهات املعتمدة داخل أو خارج دولة الكويت واملبينة فيما يلي
مبتعثو وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية لدى الدولة التابع لها الجهة الطالبة ( أ )
.هيئة أو جمعية أو منظمة خيرية كويتية مشهورة( ب )
.منظمة إسالمية مركزية معروفة( ج)
.أعضاء اللجنة املكلفون بالزيارات امليدانية( د)
.أن تحظى بثقة املؤسسات الرسمية والخيرية الكويتية-3
 لدى دولة املقر-4

 
.أن تكون مسجلة رسميا

افقة ألهداف واستراتيجية لجنة التعاون اإلسالمي-5 .أن تكون أهدافها وأعمالها مو
. ان يتوفر لديها جهاز إداري ومالي وحسابات بنكية باسمها-6
افيه باملشروع معتمده من أحد الجهات املعتمدة داخل دولة الكويت أو خارجها والواردة ف-7 ي نقطه أن تقدم الجهة الطالبة دراسة و
ب البيئة تشتمل على جدوى شرعية أو تنموية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية للمسلمين، وأن تناس( د)الى ( ب)الفقرة من ( 2)

.املحلية وتحمل صفه األولوية من حيث حاجة املجتمع لها ويستفيد منه شريحة كبيرة في املجتمع
افاة اللجنة ب-8 تقرير مالي أن يكون مض ى سنة كاملة على األقل من تاريخ أخر مساعدة قدمتها اللجنة لنفس املشروع ويشترط مو

 باملستندات الدالة 
 
.وإداري مفصل ملا تم إنجازه من املشروع وأوجه صرف املساعدة املقدمة مؤيدا

         .
نموذج طلب دعم مشروع–

.الرسميةاستقبال طلبات الدعم املقدمة من الجمعيات والهيئات واملؤسسات اإلسالمية املحلية والخارجية من خالل القنوات-1
 على النظام العالي لقسم املعونات الخارجية بعد استيفاء شروط العرض ع-2

 
لى لجنة مراجعة الطلب املقدم وتسجيله رسميا

.التعاون اإلسالمي
.عرض طلبات دعم املشاريع اإلسالمية على لجنة التعاون اإلسالمي في اتخاذ القرارات املناسبة -3

.خالل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بحد أقص ى :  
 أثناء فترة العمل الرسمية من الساعة : توقيتات الحصول على الخدمة

 
 إلى الساعة 8في حالة الحضور شخصيا

 
 2صباحا

 
مساءا

.الخدمة متاحة على املوقع االلكتروني على مدار الساعة -

ال يوجد:   

:
4252-4251داخلي –1810111/ تاإلعالم والعالقات الخارجية /   قطاع -
3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن ت-





–ثقافة اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم وال)اسناد عدد من املنح الدراسية بالتعاون مع : 

(.الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب–جامعة الكويت 

.الجمعيات والهيئات واملؤسسات الخيرية واملحلية والخارجية :  

الدور التاسع_ الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22343992/ فاكس 5255داخلي / 22342627/ت 

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيforeignrelation@awqaf.gov.kw/ بريد إلكتروني 

متوفرة  : 

:
لصادر عن اللجنة الشروط الواردة بالئحة قبول طلبة املنح الثقافية الكويتية ملستوى التعليم الثانوي الديني ا-1

.الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة

.الشروط الواردة بالئحة قبول طلبة املنح الدراسية الكويتية الصادر ة عن جامعة الكويت-2
لتطبيقي الشروط الواردة بالئحة قبول طلبة املنح الدراسية الكويتية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم ا-3

.والتدريب 

:

.الوثائق الواردة بالئحة قبول املنح الدراسية للتعليم العالي-

( .التعليم الديني) الوثائق الواردة بالئحة قبول املنح الدراسية للمرحلة الثانوية -

.                    رة أعالهتقديم طلبات االلتحاق باملنح الدراسية لإلدارة ويتم التدقيق عليها وفق اللوائح والنظم املذكو -1

.  تعرض الطلبات املستوفية للشروط على لجنة املنح الثقافية الكويتية للطالب األجانب-2

.ترسل الطلبات املعتمدة من اللجنة للجهات التعليمية كل حسب اختصاصه-3

.استالم نتائج املقبولين من الجهات املعنية  -4

.خالل شهر يونيو لطلبة املنح الدراسية في التعليم العالي :  
 : 

 
 إلى الساعة 8أثناء فترة العمل الرسمية من الساعة )في حالة الحضور شخصيا

 
2صباحا

 
 
(  مساءا

.الخدمة متاحة على املوقع اإللكتروني على مدار الساعة

ال يوجد:   

:

4252-4251داخلي –1810111/  تاإلعالم والعالقات الخارجية  /  قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





زيادة تعريفهم إرسال املبعوثين والدعاة إلى املجتمعات التي تتطلب أوضاع سكانها وجود الدعاة بينهم ل: 

.باملبادئ اإلسالمية والتصدي للدعايات املغرضة واملناهضة لإلسالم

.األقليات املسلمة في الخارج :  

الدور التاسع_ الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22343992/ فاكس 5255داخلي / 22342627/ ت 

http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيdelegates@awqaf.gov.kw/ بريد إلكتروني 

متوفرة  : 

 على مؤهل جامعي مناسب فما فوق -1
 
 حاصال

 
 مستقيما

 
.أن يكون مسلما

.أن يتم تزكيته من إحدى الجهات القائمة على نشر الدعوة املعروفة واملعتمدة لدى الوزارة-2
افقة وزارة الداخلية والخارجية بدولة الكويت ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ل-3 لدولة أن يحظى املبتعث بمو

يها أو التي يرغب في املبتعث اليها وتكون األولوية في التكليف ملن لديه جنسية الدولة التي تقرر الوزارة ابتعاثه ال

.االبتعاث اليها أو لديه اإلقامة الكاملة بها 

.

لكتروني السيرة الذاتية للمبتعث مرفق بها صوره شخصية ملونة مع بيان بعنوان السكن الدائم والبريد اإل-

.  صورة عن املؤهل الدراس ي-

(           اخطار بصمة أو ال حكم عليه)صورة من شهادة تحقيق شخصية صادر عن وزارة الداخلية في بلده -

.             صورة ملونه لجواز سفر على أن يكون ساري املفعول -

.                    استقبال طلبات التكليف-1

.  تدقيق األوراق واملستندات وتعرض على لجنة املبتعثين للبت في طلبات تكليف املبتعثين-2

.تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة املبتعثين-3

.متابعة كتاب تكليف املبتعثين -4

أشهر من تاريخ تقديم الطلب6خالل :  
 أثناء فترة العمل الرسمية من الساعة -: 

 
 إلى الساعة 8في حالة الحضور شخصيا

 
2صباحا

 
 
(   مساءا

الخدمة متاحة على املوقع االلكتروني على مدار الساعة-

ال يوجد:   

:

4252-4251داخلي –1810111/ تاإلعالم والعالقات الخارجية   / قطاع 

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/






راز دور الوزارة توفير وتوزيع االصدارات واملطبوعات ذات القيم االجتماعية والدينية والوطنية إلب: 

.ورسالتها
تي تشارك متلقو الخدمة املتقدمين للحصول على إصدارات ومطبوعات الوزارة باملعارض ال:  

( .املعرض العربي ، واملعرض اإلسالمي ، ومعرض االستقالل ، وغيرها ) فيها الوزارة مثل 

9الدور _ الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22437065/ فاكس 5139داخلي –22342460/ ت 
http://www.islam.gov.kw/ موقع إلكترونيpr@awqaf.gov.kw/ بريد إلكتروني 

.p.r: انستقرامpr_awqaf):) توتير awqaf))

(أرض املعارض الدولية وغيرها ) أماكن إقامة املعارض مثل : األماكن البديلة 

غير متوفرة:   

  : 
 
حضور طالب الخدمة شخصيا

.ال يوجد:        

.حضور الشخص إلى مقر املعرض للحصول على اإلصدارات واملطبوعات-1

.تحديد املطبوعات املطلوبة حسب طبيعة املعرض-2

3- 
 
.قيام املوظف بتوفير اإلصدارات املطلوبة واملتاحة مجانا

قائمة وتحديد في حالة طلب إصدارات ذات القيمة املالية التي تقوم الوزارة ببيعها يتم اختيارها من خالل ال-4

.سعرها

 لالئحة املالية املعتمدة من اإلدارة املختصة-5
 
.قيام طالب الخدمة بدفع املبالغ املقررة وفقا

.تسليم طالب الخدمة الكتب واإلصدارات املطلوبة -6

دقائق  5:  

 إلى الساعة 8)من : 
 
 1صباحا

 
 إلى الساعة 4)، من الساعة ( ظهرا

 
 9عصرا

 
( .مساءا

.حسب قائمة األسعار املعتمدة من اإلدارة املختصة :  

:

4253-4252داخلي –22262888/  تاالعالم والعالقات الخارجية     /   قطاع -

3006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







.توزيع مطبوعات وإصدارات الوزارة على طالبي الخدمة من الجمهور العام: 

.متلقو الخدمة املتقدمين بطلب مطبوعات وإصدارات الوزارة :   

الدور األرض ي _ الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

222262408-22262407/ فاكس 5164/ داخلي 22343323–1810111/   ت

elmoaten.complains@gmail.com/     بريد إلكتروني 

http://www.islam.gov.kw/  موقع إلكتروني

غير متوفرة:  

                :

– 
 
حضور طالب الخدمة شخصيا

.

.البطاقة املدنية  

.الوزارةيتقدم طالب الخدمة شخصيا إلى مكتب خدمة املواطن بالوزارة الستيفاء نموذج طلب مطبوعات-1

.يقوم املوظف املختص بمراجعة بيانات النموذج وتحديد املطبوعات واإلصدارات املطلوبة-2

افقة-3 .عرض نموذج املطبوعات على مدير اإلدارة ألخذ املو

.إعطاء طالب الخدمة إيصال استالم مطبوعات-4

.االتصال بطالب الخدمة للحضور الستالم املطبوعات واإلصدارات-5

.تسليم املطبوعات واإلصدارات لطالب الخدمة-6

دقائق5:   

 إلى 8من الساعة :   
 
مساء2صباحا

ال يوجد          :  

:

4551ـ 4557داخلي 1810111/ تالشئون اإلدارية واملالية/قطاع -

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/




.استقبال الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة: 

الجمهور العام:   

الدور األرض ي _ الرقعي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

222262408-22262407/ فاكس 5164/ داخلي 22343323–1810111/   ت

http://www.islam.gov.kw/  موقع إلكترونيelmoaten.complains@gmail.com/     بريد إلكتروني 

متوفرة:  

               :

– 
 
.حضور طالب الخدمة شخصيا

         :

(أخرى / اقتراح/ شكوى )نموذج تقديم -

.من قبل املوظف املختص( اقتراحات–شكاوى )استيفاء استمارة تقديم طلب -1

.إرسال الطلب ومرفقاته بالفاكس إلى اإلدارات املختصة لعمل الالزم-2

.استقبال الردود من اإلدارات وإدخالها على الحاسب اآللي-3

.الرد على املراجعين حسب النظم املعمول بها-4

.حفظ الردود في ملفات خاصة بالقسم -5

دقائق5:   

 إلى 8من الساعة :   
 
مساء2صباحا

ال يوجد          :  

:

4551ـ 4557داخلي 1810111/ تالشئون اإلدارية واملالية/قطاع -

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







.ر من كل عامتسجيل الطالب للدراسة في بمراكز السراج املنير خالل الفصل الدراس ي األول خالل شهر سبتمب: 
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف الثاني 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

.والثامن  

/  حولي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصمة و / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور 

http://www.islam.gov.kw/إلكترونيموقعalquran@islam.gov.kw/إلكترونيبريد

.بنات/بنيناملنير السراجمراكز /بنيناملنير السراجمراكز :

غير متوفرة: 

:

          .أن يكون املتقدم جميع الجنسيات-

 .صورة البطاقة املدنية-

.صورة شخصية 2عدد –.                    سنة14–7السن من -

         :

.استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة –

صورة شخصية 2/ صورة من البطاقة املدنية )يتقدم ولي أمر الطالب إلى أحد مراكز السراج املنير ومعه األوراق املطلوبة -1

.صورة من شهادة التسجيل في السنة الدراسية/ 
يمه نموذج باستقبال ولي األمر ومراجعة األوراق املطلوبة وتسل( الطالبات/ الطلبة )قيام املوظف املختص بشئون -2

.استمارة تسجيل مللء البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة

.قيام ولي األمر بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات والتوقيع عليه-3

.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب أو الطالبة-4

افقة على القبول ( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -5 .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-6
في أرشيف قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل طالب أو طالبة يحتوي على املعلومات واألوراق الخاصة به وحفظه-7

.في املركز ( الطالبات/ الطلبة )شئون 

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.املخيم الربيعي السنوي التي تقيمه مراكز السراج املنير: 

سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

الثاني والثامن  

عاصمة إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي ال/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور / وحولي 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

بنات  / مراكز السراج املنير بنين/ مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:

.          أن يكون املتقدم جميع الجنسيات-

.  صورة البطاقة املدنية-

.صورة شخصية 2عدد –.                          سنة14–7السن من -

        :

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

 .لالشتراك في املخيم الربيعي( استمارة تسجيل)قيام ولي األمر بملء نموذج -1

.الربيعيقيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب في املخيم-2

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3  .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

كد من سير العمل في اليوم املحدد للمخيم ومتابعة سير البرنامج املعد لذلك والتأ( الطالبات/الطلبة )استقبال -5

.على أكمل وجه

.في نهاية اليوم يتم توزيع الجوائز على الطالب املتفوقين -6

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:  
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





افقة على االشتراك في النوادي الصيفية خالل شهري :  ام والتي من كل الع( يوليو–يونيو )منح املو

اقبة السراج املنير تقيمها مر
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

.الثاني والثامن  

اصمة إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الع/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

153شارع ( 4)ق : القصور / وحولي 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

.بنات  / مراكز السراج املنير بنين/ مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:

 .صورة البطاقة املدنية-جميع الجنسيات-

.صورة شخصية 2عدد –.                          سنة14–7السن من -

:         ا 

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

معه األوراق لالشتراك في النادي الصيفي و ( استمارة تسجيل)بملء نموذج ( الطالبة/ الطالب )يتقدم ولي أمر -1

(صورة شخصية للطالب/ صورة من البطاقة املدنية )املطلوبة 
ي ف( الطالبة/ الطالب )قيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على -2

.النادي الصيفي

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3  .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4
بالنادي ( الطالبات/ الطلبة )قيام قسم البرامج واألنشطة بالتعاون مع رئيس النادي الصيفي بوضع أسماء -5

.الصيفي على شكل جدول وتوزيع كل على حسب رغبته 

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





اقبة السراج املنير:  افقة على االشتراك في مخيم العشر األواخر من رمضان التي تقيمه مر .منح املو

سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف الثاني 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  :  

والثامن  

/ لي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصمة وحو / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور 

 http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

مراكز السراج املنير بنات  / مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:

 .صورة البطاقة املدنية–.                                   جميع الجنسيات-

.صورة شخصية 2عدد –.                    سنة14–7السن من -

         :

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

.لالشتراك في مخيم العشر األواخر من رمضان( استمارة تسجيل)قيام ولي األمر بملء نموذج -1

ر من قيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب في مخيم العشر األواخ-2

.رمضان

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3 .  املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

.استقبال الطالب في اليوم املحدد ومتابعتهم في صالة القيام-5

.عمل البرنامج الترفيهي وتوزيع الجوائز-6

.توزيع وجبة السحور -7

.التأكد من مغادرة جميع الطالب مع أولياء أمورهم املسجد الكبير -8

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





لى جانب أنشأت الوزارة دور القرآن لتمكين الدارسين والدارسات من تالوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه إ: 
ومدة . ريمتدريس بعض العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وعقيدة وسيرة وتاريخ ولغة عربية وعلوم القرآن الك

تهم من خالل ويحق لخريجي دور القرآن الكريم مواصلة دراس. الدراسة في هذه الدور أربع سنوات مقسمة إلى ثمانية فصول 
:التسجيل في معهد الدراسات اإلسالمية الذي يضم شعبتين هما

شعبة القرآن الكريم -2.شعبة الدعوة-1
.  ومدة الدراسة في هذا املعهد سنتان مقسمة على أربعة فصول دراسية

 من س( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
ن السادسة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

عشرة

/  ة وحولي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصم/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 
25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور 

 http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 
(  نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:
          .سنة18-6إن يكون عمر املتقدم للحلقات الناشئة من سن -
ات في مراكز الحلق( التأسيس)أو حلقات ( القارئ الصغير)سنوات يلتحق بالحلقات 6إذا كان عمر الطالب أقل من -

                        .سنة يلتحق بحلقات الكبار18إذا كان عمر الطالب أكبر من –.    التابع لإلدارة
.                    إن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية-. إذا كان الطالب من املقيمين غير العرب يلتحق بحلقات الجاليات-

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                                   البطاقة املدنية-1
صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي                      -2

.حضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في أقرب دار للقرآن لسكنه ومعه املستندات املطلوبة-1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة-3

افقة على القبول -4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -5
شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)
دقائق5: 

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   
:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-
5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 تقوم الوزارة بتقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم من خالل مراكز األترجة للعناية بالقرآن الكريم: 
 
حفظا

 
 
 وإتقانا

 
 وفهما

 
.وتجويدا

 من س( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
ن السادسة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

.عشرة 

/  حولي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصمة و / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

(  ..نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:

.          إجادة اللغة العربية-1

.                           أال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-.2

.    سنة16أال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -3

         :

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                البطاقة املدنية.1

صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي       .2

ندات حضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في أقرب مركز من مراكز األترجة لحفظ القرآن الكريم ومعه املست-1

.املطلوبة

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الدارس أو الدارسة-3

.عقد مقابلة شخصية مع أحد املحفضين لتحديد عدد األجزاء املحفوظة واملستوى الواجب االلتحاق به-4

افقة على القبول باملركز-5 .عرض االستمارة واملستندات ونتائج املقابلة على مشرف املركز ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -6
ئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف ش( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -7

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 1صباحا

 
 إلى الساعة السابعة مساءا

 
 ، من الساعة الرابعة عصرا

 
مساءا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن ت-





ة تقدم الدورات الشرعية واإلنسانية من خالل دور القرآن الكريم لغرس القيم اإلسالمية الشرعي: 

.واإلنسانية بما يتناسب مع روح العصر
 م( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 

 
ن سن من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

.السادسة عشرة 

مة وحولي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاص/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور / 
:  http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم 

غير متوفرة: 

.          إجادة اللغة العربية-1

.                            إال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-2

.                    سنة16إال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -3

         :

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                البطاقة املدنية-1

صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي       -2

ستندات حضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في الدورات الشرعية واإلنسانية في أقرب دار لسكنه ومعه امل-1

.املطلوبة

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة-3

افقة على القبول -4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -5
ف شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشي( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

mailto:alquran@islam.gov.kw




ز قيام دور القرآن الكريم بتقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم خالل فصل الصيف من خالل املراك: 

.الصيفية

 من( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
سن من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

.السادسة عشرة 

/  ة وحولي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصم/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 153شارع ( 4)ق : القصور 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

(  ..نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:

.          إجادة اللغة العربية-1

.                            أال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-2

.      سنة16أال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -3

         :

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                   البطاقة املدنية-1

صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي        -2

.طلوبةحضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في املراكز الصيفية في أقرب دار لسكنه ومعه املستندات امل-1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة-3

افقة على القبول -4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -5

شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 1صباحا

 
 إلى الساعة السابعة مساءا

 
 ، من الساعة الرابعة عصرا

 
مساءا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 ملنهج معين تضعه اإلدارة يشمل القرآن والسنة و : 
 
هناك ثالث هي حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وفقا

(.  الدورة الربيعية/ الدورة الصيفية/ الدورة الشتوية)دورات تحفيظ خالل السنة وهي 
.الطلبة والطالبات في املراحل العمرية املختلفة : 

ق / قصور ال/ محافظة مبارك الكبير/ إدارة شئون القرآن الكريم / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 
.مبنى عبد الرحمن السميط-153شارع / 4

25448910/ فاكس 25438910/      ت
http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني Sg10247@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

.  .مكاتب حلقات التحفيظ التابعة لإلدارة.       
غير متوفرة: 

:
.سنة18إلى 6أن يكون عمر املتقدم لحلقات الناشئة من -1
.سنوات يلتحق بحلقات القارئ الصغير6إذا كان عمر الطالب أقل من -2
.سنة يلتحق بحلقات الكبار18إذا كان عمر الطالب أكبر من -3
.إذا كان الطالب من املقيمين غير العرب يلتحق بحلقات الجاليات-4
.أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية بنجاح -5

:
.صورة شخصية-3.                                    استمارة االلتحاق بالحلقة-2البطاقة املدنية -1

. يتقدم ولي أمر الطالب إلى أحد مكاتب الحلقات التابعة لإلدارة ومعه األوراق املطلوبة-1
جيل االلتحاق قيام املوظف املختص باستقبال ولي األمر ومراجعة األوراق املطلوبة وتسليمه نموذج استمارة تس-2

.بالحلقة مللء جميع البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة
.قيام ولي األمر بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات والتوقيع عليه-3
.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب أو الطالبة-4
افقة على القبول ( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج واملرفقات على -5 .املكتب ألخذ املو
.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-6
.توزيع الطلبة على أقرب حلقة في املنطقة التابعين لها-7
شيف شئون قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل طالب أو طالبة يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أر -8
( .الطالبات/ الطلبة )

دقائق5:     
 إلى 8من :   

 
 إلى السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، ومن الربعة عصرا

ال يوجد:   
:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت
5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت





من البرامج ويحتوي على العديد( يوليو/ يونيو)برنامج يتم إقامته خالل فترة اإلجازة الصيفية شهري : 

(.  الترفيهية/ الثقافية / الدينية )

.  سنة18و6الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين : 

ق / قصور ال/ محافظة مبارك الكبير/ إدارة شئون القرآن الكريم / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.  مبنى عبد الرحمن السميط–153شارع / 4

25448910/ فاكس 25438910/      ت

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني Sg10247@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

.  مكاتب حلقات التحفيظ التابعة لإلدارة.       

غير متوفرة: 

:

سنة18إلى 6أن يكون عمر املتقدم ما بين -1

 في الحلقات -2
 
.إذا كان املشارك طالبا

:

صورة شخصية          ( 2)عدد -3.                             استمارة تسجيل-2صورة البطاقة املدنية -1

يفية ومعه األوراق إلى مكاتب حلقات التحفيظ لتسجيل أبنائه في مركز أقرا الص( الطالبة/ الطالب )يتقدم ولى أمر -1

.املطلوبة

ول على ودراسة مدى انطباق شروط القب( استمارة تسجيل)قيام املوظف املختص بمراجعة األوراق وملء نموذج -2

(.الطالب أو الطالبة)

افقة( مشرفة/ مشرف)عرض النموذج على -3 .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

افقة على االشتراك في مراكز أقرا الصيفية ومواعيده والبرامج واألنشطة التي-5 .أعدها املركز إبالغ الطالب باملو

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، ومن الربعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







.بر من كل عامتسجيل الطالب للدراسة في بمراكز السراج املنير خالل الفصل الدراس ي األول خالل شهر سبتم: 
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف الثاني 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

.والثامن  

/  ة والجهراء إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الفرواني/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

24758600/ ت .                                             أمام مسجد أحمد الرويشد/ 15عمارة / 13شارع / 6ق/ الفروانية 

24758615/ فاكس 
    http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني       sg128755@CSC.NET.KW /بريد إلكتروني

.بنات  / مراكز السراج املنير بنين/ مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:
 .صورة البطاقة املدنية-  .جميع الجنسيات-
.صورة شخصية 2عدد –.                    سنة14–7السن من -

         :

.استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة –

صورة شخصية 2/ صورة من البطاقة املدنية )يتقدم ولي أمر الطالب إلى أحد مراكز السراج املنير ومعه األوراق املطلوبة -1

.صورة من شهادة التسجيل في السنة الدراسية/ 
ليمه نموذج باستقبال ولي األمر ومراجعة األوراق املطلوبة وتس( الطالبات/ الطلبة )قيام املوظف املختص بشئون -2

.استمارة تسجيل مللء البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة

.قيام ولي األمر بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات والتوقيع عليه-3

.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب أو الطالبة-4

افقة على القبول ( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -5 .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-6
في أرشيف قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل طالب أو طالبة يحتوي على املعلومات واألوراق الخاصة به وحفظه-7

.في املركز ( الطالبات/ الطلبة )شئون 

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.املخيم الربيعي السنوي التي تقيمه مراكز السراج املنير: 
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

الصف الثاني والثامن  

الفروانية إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.  أمام مسجد أحمد الرويشد/ 15عمارة / 13شارع / 6ق/ الفروانية / والجهراء 

24758615/ فاكس 24758600/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg128755@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

.مراكز السراج املنير بنات  / مراكز السراج املنير بنين 

غير متوفرة: 

:
.  صورة البطاقة املدنية-.                                     جميع الجنسيات-
.صورة شخصية 2عدد –.                          سنة14–7السن من -

        :

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

 .لالشتراك في املخيم الربيعي( استمارة تسجيل)قيام ولي األمر بملء نموذج -1

.م الربيعيقيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب في املخي-2

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3  .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4
أكد من سير في اليوم املحدد للمخيم ومتابعة سير البرنامج املعد لذلك والت( الطالبات/الطلبة )استقبال -5

.العمل على أكمل وجه

.في نهاية اليوم يتم توزيع الجوائز على الطالب املتفوقين -6

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:  
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





افقة على االشتراك في النوادي الصيفية خالل شهري :  م والتي من كل العا( يوليو–يونيو )منح املو

اقبة السراج املنير تقيمها مر
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

.الثاني والثامن  

روانية إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الف/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

/  فاكس 24758600/ ت . أمام مسجد أحمد الرويشد/ 15عمارة / 13شارع / 6ق/ الفروانية / والجهراء 

24758615

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg128755@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

.بنات  / مراكز السراج املنير بنين / مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:
 .صورة البطاقة املدنية-جميع الجنسيات-
.صورة شخصية 2عدد –.                         سنة14–7السن من -

:         ا 

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

عه األوراق لالشتراك في النادي الصيفي وم( استمارة تسجيل)بملء نموذج ( الطالبة/ الطالب )يتقدم ولي أمر -1

(صورة شخصية للطالب/ صورة من البطاقة املدنية )املطلوبة 
ي النادي ف( الطالبة/ الطالب )قيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على -2

.الصيفي

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3  .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4
بالنادي ( الطالبات/ الطلبة )قيام قسم البرامج واألنشطة بالتعاون مع رئيس النادي الصيفي بوضع أسماء -5

.الصيفي على شكل جدول وتوزيع كل على حسب رغبته 

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





اقبة السراج املن:  افقة على االشتراك في مخيم العشر األواخر من رمضان التي تقيمه مر .يرمنح املو

سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  :  

الثاني والثامن  

نية والجهراء إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الفروا/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.  أمام مسجد أحمد الرويشد/ 15عمارة / 13شارع / 6ق/ الفروانية / 

24758615/ فاكس 24758600/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg128755@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

.بنات  / مراكز السراج املنير بنين / مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:

 .صورة البطاقة املدنية–.                                   جميع الجنسيات-

.صورة شخصية 2عدد –.                    سنة14–7السن من -

         :

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

.لالشتراك في مخيم العشر األواخر من رمضان( استمارة تسجيل)قيام ولي األمر بملء نموذج -1
األواخر قيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب في مخيم العشر -2

.من رمضان

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3 .  املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

.استقبال الطالب في اليوم املحدد ومتابعتهم في صالة القيام-5

.عمل البرنامج الترفيهي وتوزيع الجوائز-6

.توزيع وجبة السحور -7

.التأكد من مغادرة جميع الطالب مع أولياء أمورهم املسجد الكبير -8

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





نب تدريس أنشأت الوزارة دور القرآن لتمكين الدارسين والدارسات من تالوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه إلى جا: 
سة في هذه ومدة الدرا. بعض العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وعقيدة وسيرة وتاريخ ولغة عربية وعلوم القرآن الكريم

ل في معهد ويحق لخريجي دور القرآن الكريم مواصلة دراستهم من خالل التسجي. الدور أربع سنوات مقسمة إلى ثمانية فصول 

:الدراسات اإلسالمية الذي يضم شعبتين هما
شعبة القرآن الكريم -2.شعبة الدعوة-1

.  ومدة الدراسة في هذا املعهد سنتان مقسمة على أربعة فصول دراسية
 من سن ال( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 

 
سادسة عشرةمن مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

/ جهراء إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الفروانية وال/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

13ش / 6ق /الفروانية
24731761/ فاكس 1865555/ ت 

    http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني             sg4074@CSC.NET.KW /بريد إلكتروني
(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:
          .سنة18-6إن يكون عمر املتقدم للحلقات الناشئة من سن -
لتابع في مراكز الحلقات ا( التأسيس)أو حلقات ( القارئ الصغير)سنوات يلتحق بالحلقات 6إذا كان عمر الطالب أقل من -

.     لإلدارة

                        .سنة يلتحق بحلقات الكبار18إذا كان عمر الطالب أكبر من -
.                     إن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية-. إذا كان الطالب من املقيمين غير العرب يلتحق بحلقات الجاليات-

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                                   البطاقة املدنية-1
صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي                      -2

.حضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في أقرب دار للقرآن لسكنه ومعه املستندات املطلوبة-1
اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و
.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة-3
افقة على القبول -4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو
.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -5
/ الدارسين)يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف شئون ( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -6

.في الدار ( الدارسات
دقائق5: 

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   
:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-
5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 تقوم الوزارة بتقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم من خالل مراكز األترجة للعناية بالقرآن الكريم: 
 
حفظا

 
 
 وإتقانا

 
 وفهما

 
. وتجويدا

 من س( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
ن السادسة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

.عشرة 

/  ة والجهراء إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي الفرواني/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

13ش / 6ق /الفروانية 

24731761/ فاكس 1865555/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg4074@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:

.           إجادة اللغة العربية-

.                            أال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-

.   سنة16أال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -

         :

استمارة تسجيل دارس مستجد-.                 البطاقة املدنية-

صورة شخصية  2عدد -صورة آخر مؤهل دراس ي        -

.املطلوبةحضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في أقرب مركز من مراكز األترجة لحفظ القرآن الكريم ومعه املستندات. 1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة. 2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الدارس أو الدارسة. 3

.عقد مقابلة شخصية مع أحد املحفضين لتحديد عدد األجزاء املحفوظة واملستوى الواجب االلتحاق به. 4

افقة على القبول باملركز. 5 .عرض االستمارة واملستندات ونتائج املقابلة على مشرف املركز ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات . 6
ئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف ش( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل . 7

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





سانية بما تقدم الدورات الشرعية واإلنسانية من خالل دور القرآن الكريم لغرس القيم اإلسالمية الشرعية واإلن: 

.يتناسب مع روح العصر

 من سن( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
السادسة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

.عشرة 

13ش / 6ق /الفروانية / إدارة الدراسات اإلسالمية / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

24731761/ فاكس 1865555/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg4074@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

.           إجادة اللغة العربية-1

.                            إال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-2

.                    سنة16إال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -3

         :

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                البطاقة املدنية-1

صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي       -2

.دات املطلوبةحضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في الدورات الشرعية واإلنسانية في أقرب دار لسكنه ومعه املستن-1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة-3

افقة على القبول -4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -5

ئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف ش( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.صيفيةقيام دور القرآن الكريم بتقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم خالل فصل الصيف من خالل املراكز ال: 

 من سن الس( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
.ادسة عشرة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

13ش / 6ق /الفروانية / إدارة الدراسات اإلسالمية / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

24731761/ فاكس 1865555/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

(  ..نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:

.          إجادة اللغة العربية-1

.                            أال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-2

.      سنة16أال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -3

         :

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                   البطاقة املدنية-1

صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي        -2

.بةحضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في املراكز الصيفية في أقرب دار لسكنه ومعه املستندات املطلو -1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة-3

افقة على القبول -4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -5

ون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف شئ( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 1صباحا

 
 إلى الساعة السابعة مساءا

 
 ، من الساعة الرابعة عصرا

 
مساءا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 ملنهج معين تضعه اإلدارة يشمل القرآن والسن: 
 
ة وهناك ثالث هي حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وفقا

(.  الدورة الربيعية/ الدورة الصيفية/ الدورة الشتوية)دورات تحفيظ خالل السنة وهي 
.الطلبة والطالبات في املراحل العمرية املختلفة : 

13ش / 6ق /الفروانية / إدارة الدراسات اإلسالمية / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

24731761/ فاكس 1865555/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg4074@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 
(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:
.سنة18إلى 6أن يكون عمر املتقدم لحلقات الناشئة من -1
.سنوات يلتحق بحلقات القارئ الصغير6إذا كان عمر الطالب أقل من -2
.سنة يلتحق بحلقات الكبار18إذا كان عمر الطالب أكبر من -3
.إذا كان الطالب من املقيمين غير العرب يلتحق بحلقات الجاليات-4
.أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية بنجاح -5

:
.صورة شخصية-3.                                    استمارة االلتحاق بالحلقة-2البطاقة املدنية -1

. يتقدم ولي أمر الطالب إلى أحد مكاتب الحلقات التابعة لإلدارة ومعه األوراق املطلوبة-1
جيل االلتحاق قيام املوظف املختص باستقبال ولي األمر ومراجعة األوراق املطلوبة وتسليمه نموذج استمارة تس-2

.بالحلقة مللء جميع البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة
.قيام ولي األمر بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات والتوقيع عليه-3
.ةقيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب أو الطالب-4
افقة على القبول ( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج واملرفقات على -5 .املكتب ألخذ املو
.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-6
.توزيع الطلبة على أقرب حلقة في املنطقة التابعين لها-7
رشيف شئون قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل طالب أو طالبة يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أ-8
( .الطالبات/ الطلبة )

دقائق5:     
 إلى 8من :   

 
 إلى السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، ومن الربعة عصرا

ال يوجد:   
:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت
5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت





د من البرامج ويحتوي على العدي( يوليو/ يونيو)برنامج يتم إقامته خالل فترة اإلجازة الصيفية شهري : 

(.  الترفيهية/ الثقافية / الدينية )

.  سنة18و6الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين : 

13ش / 6ق /الفروانية / إدارة الدراسات اإلسالمية / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

24731761/ فاكس 1865555/ ت 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني sg4074@CSC.NET.KW/ بريد إلكتروني 

(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:

سنة18إلى 6أن يكون عمر املتقدم ما بين -1

 في الحلقات -2
 
.إذا كان املشارك طالبا

:

صورة شخصية          ( 2)عدد -3.                             استمارة تسجيل-2صورة البطاقة املدنية -1

يفية ومعه إلى مكاتب حلقات التحفيظ لتسجيل أبنائه في مركز أقرا الص( الطالبة/ الطالب )يتقدم ولى أمر -1

.األوراق املطلوبة

ول على ودراسة مدى انطباق شروط القب( استمارة تسجيل)قيام املوظف املختص بمراجعة األوراق وملء نموذج -2

(.الطالب أو الطالبة)

افقة( مشرفة/ مشرف)عرض النموذج على -3 .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

افقة على االشتراك في مراكز أقرا الصيفية ومواعيده والبرامج واألنشطة التي-5 .أعدها املركز إبالغ الطالب باملو

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، ومن الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







بتمبر من كل تسجيل الطالب للدراسة في بمراكز السراج املنير خالل الفصل الدراس ي األول خالل شهر س: 

.عام
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

.الثاني والثامن  

مدي ومبارك إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االح/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

22343222/      ت.       بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / الكبير 

seraj@awqaf.gov.kw/موقع إلكتروني www.islam.gov.kw/seraj/ بريد إلكتروني 

.بنات  / مراكز السراج املنير / مراكز السراج املنير بنين :  

غير متوفرة: 

:

. صورة البطاقة املدنية–.                             جميع الجنسيات-

.صورة شخصية 2عدد –.                    سنة14–7السن من -

         :

.استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة –

صورة 2/ صورة من البطاقة املدنية)يتقدم ولي أمر الطالب إلى أحد مراكز السراج املنير ومعه األوراق املطلوبة . 1

.صورة من شهادة التسجيل في السنة الدراسية/ شخصية 
تسليمه نموذج باستقبال ولي األمر ومراجعة األوراق املطلوبة و ( الطالبات/ الطلبة )قيام املوظف املختص بشئون . 2

.استمارة تسجيل مللء البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة

.قيام ولي األمر بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات والتوقيع عليه. 3

.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب أو الطالبة. 4

افقة على القبول ( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على . 5 .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب. 6
ظه في قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل طالب أو طالبة يحتوي على املعلومات واألوراق الخاصة به وحف. 7

.في املركز ( الطالبات/ الطلبة )أرشيف شئون 

دقائق5:     

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





.املخيم الربيعي السنوي التي تقيمه مراكز السراج املنير: 

سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين :  

الثاني والثامن  

حمدي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي اال / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

22343222/      ت.       بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / ومبارك الكبير 

.بنات  / مراكز السراج املنير / مراكز السراج املنير بنين 

غير متوفرة: 

:

.          أن يكون املتقدم جميع الجنسيات-

.  صورة البطاقة املدنية-

.صورة شخصية 2عدد –.                          سنة14–7السن من -

        :

استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة–

 .لالشتراك في املخيم الربيعي( استمارة تسجيل)قيام ولي األمر بملء نموذج -1

.الربيعيقيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب في املخيم-2

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3  .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

كد من سير العمل في اليوم املحدد للمخيم ومتابعة سير البرنامج املعد لذلك والتأ( الطالبات/الطلبة )استقبال -5

.على أكمل وجه

.في نهاية اليوم يتم توزيع الجوائز على الطالب املتفوقين -6

دقائق5: 

 إلى الساعة السابعة مساء:  
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد    :  

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





 تقوم الوزارة بتقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم من خالل مراكز األترجة للعناية بالقرآن الكري: 
 
م حفظا

 
 
 وإتقانا

 
 وفهما

 
. وتجويدا

 من س( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 
 
ن السادسة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

عشرة

/  ة وحولي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي العاصم/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

25448901/ فاكس 25448910/3/4/ت 136شارع ( 1)ق : القصور 

http://www.islam.gov.kw/موقع إلكتروني alquran@islam.gov.kw/ بريد إلكتروني 

(  نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم :  

غير متوفرة: 

:

          .إجادة اللغة العربية-1

                            .أال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلي-2

.    سنة16أال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -3

:         

استمارة تسجيل دارس مستجد-3.                    البطاقة املدنية-1

صورة شخصية  2عدد -4صورة آخر مؤهل دراس ي       -2

تندات حضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في أقرب مركز من مراكز األترجة لحفظ القرآن الكريم ومعه املس-1

.املطلوبة

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة-2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.ةمراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الدارس أو الدارس-3

.عقد مقابلة شخصية مع أحد املحفضين لتحديد عدد األجزاء املحفوظة واملستوى الواجب االلتحاق به-4

افقة على القبول باملركز-5 .عرض االستمارة واملستندات ونتائج املقابلة على مشرف املركز ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات -6
شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل -7

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5: 

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





افقة على االشتراك في النوادي الصيفية التي تقيمها مراكز السراج املنير خال:  /  ل شهري يونيو منح املو

من كل عام  ( يوليو
سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين : 

الثاني والثامن

حمدي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي اال / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.   بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / ومبارك الكبير 
 www.islam.gov.kw/seraj:موقع اإلدارة22343222/      ت

seraj@awqaf.gov.kw: إيميل االدارة

مراكز السراج املنير بنات / مراكز السراج املنير بنين : 

غير متوفرة: 

.

.  صورة البطاقة املدنية–.                                 جميع الجنسيات-

.صورة شخصية 2عدد –.                          سنة14–7السن من -

:

.استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة –

معه األوراق لالشتراك في النادي الصيفي و ( استمارة تسجيل)بملء نموذج ( الطالبة/ الطالب )يتقدم ولي أمر . 1

(صورة شخصية للطالب/ صورة من البطاقة املدنية )املطلوبة 
في (الطالبة/ الطالب )قيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على . 2

.النادي الصيفي

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على . 3 .  املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب. 4
بالنادي ( الطالبات/ الطلبة )قيام قسم البرامج واألنشطة بالتعاون مع رئيس النادي الصيفي بوضع أسماء . 5

.الصيفي على شكل جدول وتوزيع كل على حسب رغبته

دقائق5:     

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





اقبة السراج املني:  افقة على االشتراك في مخيم العشر األواخر من رمضان التي تقيمه مر .رمنح املو

سنة وأن يكونوا في مرحلة دراسية  بين الصف الثاني 14و 7الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين : 

.والثامن  

ومبارك إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االحمدي/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.    بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / الكبير 

seraj@awqaf.gov.kw: إيميل اإلدارةwww.islam.gov.kw/serajموقع اإلدارة22343222/      ت

.  مراكز السراج املنير بنات/ مراكز السراج املنير بنين : 

غير متوفرة: 

.  صورة البطاقة املدنية–جميع الجنسيات                        -

.صورة شخصية2عدد –.                    سنة14–7السن من -

.

.استمارة تسجيل داخل املركز أو اإلدارة –

.لالشتراك في مخيم العشر األواخر من رمضان( استمارة تسجيل)قيام ولي األمر بملء نموذج -1

ألواخر من قيام املوظف املختص بمراجعة النموذج ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب في مخيم العشر ا-2

.رمضان

افقة( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج على -3 .  املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب-4

.استقبال الطالب في اليوم املحدد ومتابعتهم في صالة القيام-5

.عمل البرنامج الترفيهي وتوزيع الجوائز-6

.توزيع وجبة السحور -7

.التأكد من مغادرة جميع الطالب مع أولياء أمورهم املسجد الكبير-8

دقائق5:     

 إلى الساعة السابعة مساء:   
 
من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/ داخلي 1810111/   مكتب خدمة املواطن ت-

http://www.islam.gov.kw/seraj




ه إلى أنشأت الوزارة دور القرآن لتمكين الدارسين والدارسات من تالوة القرآن الكريم وتجويده وحفظ: 

قرآن الكريم جانب تدريس بعض العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وعقيدة وسيرة وتاريخ ولغة عربية وعلوم ال

لة دراستهم ويحق لخريجي دور القرآن الكريم مواص. ومدة الدراسة في هذه الدور أربع سنوات مقسمة إلى ثمانية فصول 

من خالل التسجيل في معهد الدراسات اإلسالمية الذي يضم شعبتين هما 

شعبة القرآن الكريم -.شعبة الدعوة-

ومدة الدراسة في هذا املعهد سنتان مقسمة على أربعة فصول دراسية 
 م( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 

 
ن سن من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

السادسة عشرة

دي ومبارك إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االحم/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.      بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / الكبير 
إيميل www.islam.gov.kw/seraj:موقع اإلدارة22343222/      ت

seraj@awqaf.gov.kw: اإلدارة

(  نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم : 

غير متوفرة: 

.

.          إجادة اللغة العربية-

.                            عن الرابع املتوسط أو أعلى( الدارس أو الدارسة)إال يقل مستوى -

.                    سنة16عن ( الدارس أو الدارسة)إال يقل سن -

.

استمارة تسجيل دارس مستجد-.                 البطاقة املدنية-

صورة شخصية  2عدد -صورة آخر مؤهل دراس ي        -

.حضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في أقرب دار للقرآن لسكنه ومعه املستندات املطلوبة. 1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة.2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة.3

افقة على القبول .4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات .5
ف شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشي( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل .6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

http://www.islam.gov.kw/seraj




اإلنسانية تقدم الدورات الشرعية واإلنسانية من خالل دور القرآن الكريم لغرس القيم اإلسالمية الشرعية و : 

.بما يتناسب مع روح العصر
 من( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 

 
سن السادسة من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

.عشرة 

ومبارك إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االحمدي/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.        بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / الكبير 

seraj@awqaf.gov.k: إيميل اإلدارةwww.islam.gov.kw/seraj:موقع اإلدارة22343222/      ت

(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم : 

غير متوفرة: 

.

.          إجادة اللغة العربية-

.                             إال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-

.                    سنة16إال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -

.

استمارة تسجيل دارس مستجد-.                البطاقة املدنية-

صورة شخصية  2عدد -صورة آخر مؤهل دراس ي       

.ندات املطلوبةحضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في الدورات الشرعية واإلنسانية في أقرب دار لسكنه ومعه املست

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة.2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة.3

افقة على القبول .4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات .5
شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل .6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:    

 إلى 8من :   
 
 إلى الساعة السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، من الساعة الرابعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي 1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/seraj




راكز قيام دور القرآن الكريم بتقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم خالل فصل الصيف من خالل امل: 

.الصيفية
 ( نساء/ رجال)جميع شرائح املجتمع : 

 
من سن من مختلف الجنسيات واملستويات الثقافية بدءا

السادسة عشرة

مدي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االح/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.     بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / ومبارك الكبير 

seraj@awqaf.gov.kw: إيميل اإلدارةwww.islam.gov.kw/seraj:موقع اإلدارة22343222/  ت

(  .نساء –رجال ) مراكز دور القران الكريم : 

غير متوفرة: 

.

.          إجادة اللغة العربية-

.                            أال يقل مستوى الدراسة عن الرابع املتوسط أو أعلى-

.      سنة16أال يقل سن الدارس أو الدارسة عن -

.

استمارة تسجيل دارس مستجد-.                  البطاقة املدنية-

صورة شخصية  2عدد -صورة آخر مؤهل دراس ي        -

.ملطلوبةحضور طالب الخدمة شخصيا للتسجيل في املراكز الصيفية في أقرب دار لسكنه ومعه املستندات ا. 1

اقع املستندات الخاصة بالدارس والدارسة.2 .قيام املوظف املختص بتعبئة استمارة تسجيل دارس من و

.مراجعة بيانات االستمارة واملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدراسة.3

افقة على القبول .4 .عرض االستمارة واملستندات على مشرف الدار ألخذ املو

.على جهاز الحاسوب( الدارسات/ الدارسين)تسجيل بيانات .5
ف شئون يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشي( دارسة/ دارس)قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل .6

.في الدار ( الدارسات/ الدارسين)

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 1صباحا

 
 إلى الساعة السابعة مساءا

 
 ، من الساعة الرابعة عصرا

 
مساءا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/seraj




 ملنهج معين تضعه اإلدارة يشمل القرآن والسنة وهناك ثال : 
 
ث دورات تحفيظ هي حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وفقا

(الدورة الربيعية/ الدورة الصيفية/ الدورة الشتوية)خالل السنة وهي 

الطلبة والطالبات في املراحل العمرية املختلفة: 

/ رك الكبير إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي االحمدي ومبا/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.   بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد 

seraj@awqaf.gov.kw: إيميل اإلدارةwww.islam.gov.kw/seraj:موقع اإلدارة22343222/      ت

.مكاتب حلقات التحفيظ التابعة لإلدارة: 

غير متوفرة: 

.

.سنة18إلى 6أن يكون عمر املتقدم لحلقات الناشئة من -

.سنوات يلتحق بحلقات القارئ الصغير6إذا كان عمر الطالب أقل من -

.سنة يلتحق بحلقات الكبار18إذا كان عمر الطالب أكبر من -

.إذا كان الطالب من املقيمين غير العرب يلتحق بحلقات الجاليات-

أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية بنجاح-

.

استمارة االلتحاق بالحلقة          -صورة شخصية                      -البطاقة املدنية -

. يتقدم ولي أمر الطالب إلى أحد مكاتب الحلقات التابعة لإلدارة ومعه األوراق املطلوبة.1
حاق بالحلقة مللء قيام املوظف املختص باستقبال ولي األمر ومراجعة األوراق املطلوبة وتسليمه نموذج استمارة تسجيل االلت. 2

.جميع البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة

.قيام ولي األمر بملء النموذج واستيفاء جميع البيانات والتوقيع عليه. 3

.قيام املوظف املختص بمراجعة البيانات ودراسة مدى انطباق شروط القبول على الطالب أو الطالبة. 4

افقة على القبول ( مشرفة/ مشرف )عرض النموذج واملرفقات على . 5 .املكتب ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب. 6

.توزيع الطلبة على أقرب حلقة في املنطقة التابعين لها. 7
/ الطلبة )ون قيام املوظف املختص بفتح ملف لكل طالب أو طالبة يحتوي على األوراق الخاصة به وحفظه في أرشيف شئ. 8

(الطالبات

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، ومن الربعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت

5004ـ 5006/  داخلي 1810111/   مكتب خدمة المواطن  ت

http://www.islam.gov.kw/seraj




يد من البرامج ويحتوي على العد( يوليو/ يونيو)برنامج يتم إقامته خالل فترة اإلجازة الصيفية شهري : 

(الترفيهية/ الثقافية / الدينية )

سنة18و 6الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين : 

حمدي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن ملحافظتي اال / زارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.       بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / ومبارك الكبير 

seraj@awqaf.gov.kw: إيميل اإلدارةwww.islam.gov.kw/seraj:موقع اإلدارة22343222/      ت

.مكاتب حلقات التحفيظ التابعة لإلدارة: 

غير متوفرة: 

.

سنة18إلى 6أن يكون عمر املتقدم ما بين -

 في الحلقات -
 
.إذا كان املشارك طالبا

.

.استمارة تسجيل-صورة البطاقة املدنية -

صورة شخصية          ( 2)عدد -

يفية ومعه إلى مكاتب حلقات التحفيظ لتسجيل أبنائه في مركز أقرا الص( الطالبة/ الطالب )يتقدم ولى أمر . 1

.األوراق املطلوبة
بول ودراسة مدى انطباق شروط الق( استمارة تسجيل)قيام املوظف املختص بمراجعة األوراق وملء نموذج . 2

(.الطالب أو الطالبة)على 

افقة( مشرفة/ مشرف)عرض النموذج على . 3 .املركز ألخذ املو

.تسجيل بيانات الطالب على جهاز الحاسوب. 4

افقة على االشتراك في مراكز أقرا الصيفية ومواعيده والبرامج واألنشطة الت. 5 .ي أعدها املركز إبالغ الطالب باملو

دقائق5:     

 إلى 8من :   
 
 إلى السابعة مساء1صباحا

 
مساء ، ومن الربعة عصرا

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/seraj




لكويت تتيح هذه الخدمة إمكانية تحفيظ القرآن الكريم للمواطنين واملقيمين داخل ا: 

(أون الين)وخارجها 

جميع الشرائح من داخل وخارج الكويت :  

حافظتي إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن مل/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.      بجانب التأمينات االجتماعية136شارع ( 1)قطعة –فهد األحمد / االحمدي ومبارك الكبير 

http://www.kwmqra.com:موقع اإلدارة22343222/      ت

seraj@awqaf.gov.kw: إيميل اإلدارة

.مكاتب حلقات التحفيظ التابعة لإلدارة: 

متوفر: 

:

عام 18يجب اال يقل سن املشارك عن _ 

يجب ان يكون املتقدم من الرجال _ 

.

صورة البطاقة املدنية او أي اثبات شخصية آخر -

.الدخول على موقع مقرأة الكويت االلكترونية. 1

تعبئة نموذج االشتراك. 2

     :_

   :_

ال يوجد:   

:

22487005/ قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية   ت-

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-







.تقديم محاضرات خاصة بالقضايا واملشكالت االجتماعية في مجال األسرة والطفولة: 

( .املوجهات /الهيئة اإلدارية / الهيئة التدريسية / طالبات املدارس ) متلقو الخدمة من الفئة النسائية : 

ناصر املبارك أمام جمعية 40شارع 4قطعة / الرميثية / محافظة حولي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

الرميثية التعاونية 

105–113/ داخلي 25619604-25642380/   ت

Sg4075@CSC.NET.KW: إيميل اإلدارةhttp://www.islam.gov.kwموقع اإلدارة    

اقبة التوجيه األسري بسلوى  :  361منزل –شارع السالم الحريص -8قطعة  –مر

غير متوفرة: 

.

.ال يوجد

افقة على إقامة املحاضرة كتاب رسمي من الجهة باملو

اقبة التوجيه األسري إلى جميع الجهات بالفاكس أو اجتماعات تنسيقية مع-1 .الجهاتإرسال الخطة التشغيلية ملر

.استقبال الطلبات بالهاتف أو عن طريق الفاكس-2
عنوان / اضرة مكان أقامه املح/ التاريخ واليوم / الفئة املستهدفة / عنوان املحاضرة )مراجعة بيانات الطلب للتأكد من -3

(.املدرسة أو الجهة

.البحث في جدول الواعظات لتحديد الواعظة املناسبة ملوضوع املحاضرة وتوقيتها-4

افقة تليفونيا أو الفاكس وإعطاؤهم اسم الواعظة( املدرسة)إبالغ الجهة -5 .باملو

افقة على إقامة املحاضرة وتوقيتها واسم ال( املدرسة)إرسال الجهة -6 .واعظةفاكس إلى اإلدارة التعليمية ألخذ املو

افقة على( سكرتارية املدارس أو السكرتارية التنفيذية)بإرسال فاكس إلى ( املدرسة)قيام الجهة -7 إقامة املحاضرةباملو

.  استالم الواعظة نموذج التكليف باملحاضرة وانجازها-8
حتياجات ، قبل املحاضرة بيوم ، للتأكد من تحديد الوقت ،  وتوفير اال ( املدرسة ) قيام الواعظة بالتنسيق مع الجهة -9

.وإبالغ السكرتارية بجميع التغييرات إن وجدت 

دقائق5:     

 إلى الساعة 8من الساعة :   
 
بعد الظهر12صباحا

ال يوجد:   

:

22487005/ الشئون الثقافية      ت/ قطاع -

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-





وية والدينية عرض على شكل محاضرة يبين فيه املحاضر املختص أهم املفاهيم األسرية الترب: 

.وفق منهج الوسطية واالعتدال في املجتمع الكويتي

.جمهور النساء العام باملدارس والجهات الحكومية وغير الحكومية : 

ناصر 40شارع 4قطعة / الرميثية / محافظة حولي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.املبارك أمام جمعية الرميثية التعاونية

105–113/ داخلي 2561904-25642380/    ت

Sg4075@CSC.NET.KW: إيميل اإلدارةhttp://www.islam.gov.kw: موقع اإلدارة

اقبة التوجيه األسري بسلوى  :  .361منزل –شارع السالم الحريص -8قطعة  –مر

غير متوفرة: 

.

.ال يوجد-

.

افقة على إقامة املحاضرة- كتاب رسمي من الجهة باملو

اقبة الدراسات الحرة بإرسال خطة البرامج والدورات التدريبية إلى املدارس والجهات ا-1 لحكومية قيام مر

.عن طريق الفاكس واالجتماعات التنسيقية مع الجهات

.استقبال الطلبات بالهاتف أو عن طريق الفاكس-2

.االتفاق مع املحاضر على املوعد املحدد إلقامة الدورة-3

(.موظفتين)ترشيح الفريق اإلشرافي على الدورة -4

.رفي اليوم املحدد إلنجاز الدورة التدريبية يتم تجهيز القاعة وتوزيع االستمارات والتصوي-5

.قيام الفريق اإلشرافي بكتابة تقرير عن الدورة وحفظه ضمن إنجازات املحافظة-6

دقائق5:     

 إلى الساعة 8من الساعة :   
 
مساء1صباحا

ال يوجد:   

:

22487005/ الشئون الثقافية       ت/ قطاع -
5004ـ 5006/ داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن ت-

http://www.islam.gov.kw/




.يةتزويد متلقو الخدمة باألجوبة املناسبة املتعلقة باستفساراتهم حول املوضوعات األسر : 

.األسرية متلقو الخدمة املتقدمين واملتصلين بالحصول على املعلومات الخاصة باملوضوعات: 

ناصر املبارك أمام 40شارع 4قطعة / الرميثية / محافظة حولي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.جمعية الرميثية التعاونية

105-113/ داخلي 25619604-25642380/   ت

Sg4075@CSC.NET.KW: إيميل اإلدارةhttp://www.islam.gov.kw:موقع اإلدارة

اقبة التوجيه األسري بسلوى  :  361منزل –شارع السالم الحريص -8قطعة  –مر

غير متوفرة: 

.

وضوح السؤال -

الهاتف-.                 العنوان-اسم صاحبة السؤال         -

.

ال يوجد           

 بمك-1
 
تب قيام طالبة الخدمة باالتصال باإلدارة على األرقام املعلنة الخاصة بذلك أو الحضور شخصيا

.االستشارات األسرية

.استقبال الواعظات في اإلدارة لطالبات الخدمة واالتصاالت التليفونية-2

.ألسريةالرد على طالبة الخدمة مباشرة من قبل الواعظة أو إحالتها إلى أحد املتخصصين في حل املشكالت ا-3

.قيام أحد املتخصصين بدراسة املشكلة واتخاذ رأي بشأنها-4

 إلى اإلدارة إذا استدعى األمر ذلك الستكمال بعض البيانات وإبالغها ب-5
 
.االستشارةحضور طالبة الخدمة شخصيا

 بالرأي في االستشارة األسرية املطلوبة-6
 
.      الرد على طالبة الخدمة تلفونيا

دقائق وأكثر5:     

 إلى الساعة 8من الساعة :   
 
بعد الظهر  12صباحا

ال يوجد:   

:

22487005/ الشئون الثقافية       ت/ قطاع -

5004ـ 5006/ داخلي 1810111/   مكتب خدمة املواطن ت-

http://www.islam.gov.kw/




تقديم محاضرات إيمانية في العشر األواخر من رمضان مثل برنامج بشارات رمضانية  : 

.جمهور النساء العام : 

ناصر املبارك 40شارع 4قطعة / الرميثية / محافظة حولي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.أمام جمعية الرميثية التعاونية

105–113/ داخلي 25619604-25642380/ ت

Sg4075@CSC.NET.KW: إيميل اإلدارةhttp://www.islam.gov.kw: موقع اإلدارة

اقبة التوجيه األسري بسلوى :   .361منزل –شارع السالم الحريص-8قطعة  –مر

غير متوفرة: 

:

.ال يوجد

:

افقة على إقامة املحاضرة- كتاب رسمي من الجهة باملو

اقبة التوجيه األسري إلى قطاع املساجد بالفاكس-1 .إرسال الخطة التشغيلية ملر

.تكوين فريق عمل إلعداد سلسلة محاضرات تقدم خالل فترة العشر األواخر من رمضان-2

.يتم تحديد املساجد من قبل قطاع املساجد-3

.يتم عمل الجداول بأسماء الواعظات وتحديد عناوين املواضيع-4

.يتم مخاطبة قطاع املساجد لتوفير االحتياجات لكل محافظة على حده-5

.استالم الواعظة نموذج التكليف باملحاضرة وإنجازها-6

.قيام الواعظة بالتأكيد على مشرفة املسجد قبل املحاضرة بيوم -7

دقائق5:     

 إلى الساعة 8من الساعة :   
 
بعد الظهر12صباحا

ال يوجد:   

:

22487005/ الشئون الثقافية        ت/ قطاع -

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/




.تقديم محاضرات خاصة بالقضايا واملشكالت االجتماعية في مجال األسرة والطفولة: 

جمهور النساء العام: 

ناصر املبارك أمام 40شارع 4قطعة / الرميثية / محافظة حولي / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : 

.جمعية الرميثية التعاونية

105–113/ داخلي 25619604-25642380/    ت

Sg4075@CSC.NET.KW: إيميل اإلدارةhttp://www.islam.gov.kw: موقع اإلدارة

اقبة التوجيه األسري بسلوى :  .361منزل –شارع السالم الحريص -8قطعة  –مر

غير متوفرة: 

.

ال يوجد

.

افقة على إقامة املحاضرة  .كتاب رسمي من الجهة باملو

.فع العاماستقبال الطلبات بالهاتف أو عن طريق الفاكس من مؤسسات الدولة الحكومية واألهلية وجمعيات الن-1

/ ملحاضرة مكان إقامة ا/ التاريخ واليوم / الفئة املستهدفة / عنوان املحاضرة )مراجعة بيانات الطلب للتأكد من -2

(.عنوان الجهة الطالبة

.البحث في جدول الواعظات لتحديد الواعظة املناسبة ملوضوع املحاضرة وتوقيتها-3

افقة تليفونيا أو الفاكس وإعطاؤهم اسم الواعظة-4 .إبالغ الجهة باملو

.استالم الواعظة نموذج التكليف باملحاضرة وإنجازها-5

ات ، وإبالغ قيام الواعظة بالتنسيق مع الجهة قبل املحاضرة بيوم ، للتأكد من تحديد الوقت ،  وتوفير االحتياج-6

السكرتارية بجميع التغييرات إن وجدت

دقائق5:     

 إلى الساعة 8من الساعة :   
 
بعد الظهر12صباحا

ال يوجد:   

:الشكاوى واملقترحات الخاصة بالخدمة

22487005/ الشئون الثقافية       ت/ قطاع -

5004ـ 5006/  داخلي -1810111/   مكتب خدمة املواطن  ت-

http://www.islam.gov.kw/




إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري

مع تحيات

إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري

مراقبة التطوير اإلداري

قسم أساليب العمل وتطوير الخدمة

يرمكتب الوكيل المساعد للتخطيط والتطو

إلداريمكتب مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير ا

:عنوان صفحة اإلنرتنت المعروض عليها خدمات الوزارة

www.islam.gov.kw

http://www.islam.gov.kw



