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 نبذة عن اخلدمة

 تقوم إدارة الوعظ بنشر الثقافة اإلسالمية يف اجملتمع وذلك عن طريق تنفيذ احملاضرات

 والندوات يف املؤسسات اجملتمعية مثل املدارس واجلامعات واملؤسسات احلكومية

 .واخلاصة
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قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف         

 إجراءات اخلدمة

1 

https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

   خدماتناانتقل إىل قائمة       
2 
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 الوعظ خدمات اخرت القائمة الفرعية         

 إجراءات اخلدمة.. يتبع
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 تنفيذ حماضرات دينية توعوية للمجتمع انقر على       

 

 

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 إجراءات اخلدمة...يتبع

 5 بطاقة اخلدمةتصفح          
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 6 بدء اخلدمةللذهاب اىل طلب تقديم اخلدمة اضغط على أيقونة     
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 اهليئة أوال تسجيل جهتكم املوقرة مبوقع اىل منوذج التقديم للخدمة  يرجى لالنتقال      

الدخول  على موقع اهليئة  قبل البدء باستخدام  اخلدمة فسيتم بتسجيل اذا قمت  1

 .  حتويلك مباشرا اىل منوذج التقديم للخدمة

ادخال اسم املستخدم وكلمة يرجى يف حالة وجود حساب مسبق على موقع اهليئة  - 2

 .  املرور

 .  يف حالة عدم التسجيل مسبقا يرجى الضغط على انشاء حساب جديد-3
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

جديد سيظهر لك منوذج التسجيل والذي حيتوي على خيارين انشاء حساب عند اختيار    

شركة /قم باختيار التسجيل كمؤسسة.  اما التسجيل كفرد أو مؤسسة أو شركة

وقم بتعبئة بيانات املؤسسة كاسم املؤسسة والعنوان واملوقع اجلغرايف على اخلريطة 

 .  واسم املنسق األول ورقم هاتفه ووسائل التواصل األخرى كالربيد االلكرتوني للجهة
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 بعد تعبئة مجيع البيانات املطلوبة اضغط على انشاء حساب جديد
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

اضغط على العودة . بعد الضغط على انشاء حساب جديد سيتم تفعيل حسابك بنجاح    

 وقم بالتسجيل باخلدمة . اىل موقع اهليئة
10 
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

قم باتباع اخلطوات السابقة للدخول اىل اخلدمة وبعد الضغط على ايقونة ابداء اخلدمة     

قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور كما هو موضح أدناه ومن ثم اضغط على 

 تسجيل الدخول 
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 .  تسجيل الدخول سيظهر لك منوذج التقديم للخدمة والذي حيتوي على ثالثة أقسامبعد  

قم بإدخال بيانات املؤسسة : القسم األول        12 
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 قم بإدخال بيانات احملاضرة: القسم الثاني         

 قم بإدخال بيانات التواصل  : القسم الثالث       

بعد تعبئة البيانات املطلوبة اضغط على ارسال       
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  علىالضغط على زر ارسال ستظهر لك قائمة الرضا عن جتربتك يف احلصول بعد         

ستقوم بتحديد كيف : املرحلة األوىل. ستتكون هذه اخلاصية من مرحلتنيواخلدمة 

كانت جتربتك يف احلصول على اخلدمة من خالل الضغط على الدائرة املوجودة 

أسفل الوجه ومن ثم سحب املؤشر اىل أن تصل اىل مستوى سعادتك عن اخلدمة

 

         

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

يف هذه املرحلة ومن خالل جتربتك للموقع االلكرتوني ستقوم بتحديد : الثانيةاملرحلة       

جوانب التحسني يف املوقع من خالل الضغط على اخليارات املتوفرة وبعد االنتهاء من 

الصفحةحتديد خياراتك قم بالضغط على السهم املتوفر أسفل اجلهة اليسرى من 
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 على مالحظاتكستتلقى رسالة شكر بعد حتديد مستوى السعادة            

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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بعد تقييم مدى الرضا عن  جتربتك يف استخدام املوقع ستتلقى رسالة شكر مع         

الرقم املرجعي للطلب  

 إجراءات اخلدمة..يتبع

17 



20 

بناءَا على الوقت الذي مت حتديده من قبل املؤسسة الطالبة للخدمة 

 الوقت املستغرق الجناز اخلدمة 


