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إسالمية ديب تك ّرم املعلمني

جامل حلوم
تصدر عن إدارة اإلتصال والتسويق

واملعلامت يف يومهم
العاملي

الشيباين يطلق “منارات ديب”
متاشياً مع ما تنهض به حكومة ديب كل عام يف
استقطاب مشاهري التقنية واملستقبليني واملتخصصني
الرقميني يف املعرض العاملي جيتكس ،2018وإتاحتها

برعاية سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين
املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب؛ نظمت الدائرة حفالً تكرميياً للمعلمني واملعلامت
املنتظمني يف املراكز واإلدارات التابعة لها عىل
مستوى إمارة ديب ،كإدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني
الثقافية اإلسالمية بفرعيها -املزهر وأم الشيف ،-ومراكز

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد

املعرفة ،واملحافظة عىل اآلداب واألخالق ،والقيم
االجتامعية ،واملنجزات الدينية والحضارية لألمة.
كام أشاد الخطيب بالدور الريادي ألصحاب السمو الشيوخ
ورعايتهم للعلم وأهله ،منذ تأسيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وإسهاماتهم الفاعلة يف محو األمية
عىل كافة املستويات ،وك ّرم الخطيب فئات املعلمني
واملعلامت يف اإلدارات املذكورة ،وشاركه يف تكريم
هذه الفئات األستاذ بطي الجمريي املدير التنفيذي

املوظفني يف الدائرة :بأن إسالمية ديب أول دائرة

الذكية عىل أرض املعرض.

العاملية احتفاالً باملعلمني واملعلامت واعتزازا ً بالعلم

يف رعاية العلامء واملتعلمني ،وتخريج األجيال ،ونرش

وأشارت األستاذة عوشة أحمد عبيد رئيس قسم عالقات

اإلدارات ورؤساء األقسام ،يف ظالل منصة حكومة ديب

الخدمات الذكية ،والسيام التي تتعلق باملجاالت اإلسالمية

متاشياً مع مبادرة (حكومة بال ورق) التي أطلقها سمو

.) Dynamic Request

« منارات ديب» ،وهو ضمن الربامج التي تقدّمها الدائرة

يف الدائرة ،الذي ألقى كلمة الدائرة بهذه املناسبة

التابعني للدائرة ،وع ّرج عىل منجزات الدولة وجهودها

املوافق  21أكتوبر الجاري (نظام الطلبات املرنة GRP ،

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب تطبيق برنامج

وأشار الشيباين أثناء حفل اإلطالق إىل أهمية مبدأ تطوير

الشيباين وجهوده يف رعاية املعلمني واملعلامت

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب صباح األحد

الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام لدائرة

للثقافة اإلسالمية.

وأهله مكانته ،ومث ّن الخطيب دور الدائرة ممثلة بسعادة

واملعامالت لدوائر ومؤسسات حكومة ديب؛ تطلق دائرة

ميدان التحول الرقمي وتطوير الربمجيات؛ أطلق سعادة

حرض اإلطالق املديرون التنفيذيون يف الدائرة ،ومديرو

عمر الخطيب املدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية

ديب ،والتي تستهدف التحول الذيك يف جميع الخدمات

تقدماً عىل مستوى العامل ،من أجل تحقيق التقدّم يف

مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم ،ومركز محمد بن راشد

إسالمية ديب تطلق نظام
«حكومة بال ورق»

العاملية لعرض تجاربها عىل مستوى التقنيات األكرث

للجمهور يف هذا املوسم اإللكرتوين العاملي ،وقد

وقد ناب عن سعادة املدير العام يف الحفل الدكتور

الطلبات املرنة يف ظالل مبادرة

الفرصة أمام الدوائر املحلية واالتحادية وكربى الرشكات

والخريية ،وتقع ضمن مهام الدائرة ،وعملها امليداين
والتطويري للحارض واملستقبل ،وأكّد عىل رضورة
تسهيل إجراءات التعامل والعمليات املرتبطة بها ،يف
ضوء منهجية متكاملة تسعى إلسعاد املتعامل ،وجذب
اآلخر للتعرف عىل اإلسالم ومعارفه وقيمه األخالقية
وره الدائرة
والدينية والخريية العاملية الرائدة ،وأ ّ
ن ما تط ّ
عىل مستوى برامجها املعرفية وتطبيقاتها الذكية
مام تعرضه يف هذا امليدان العاملي؛ ليؤكّد عىل
تفاعلها مع ما جاء املعرض ليؤكّد عليه ،وال سيام مجاالت
املدن الذكية ،والواقع املع ّزز واالفرتايض ،وإنرتنت
األشياء والتصنيع الذيك ،ومواكبتها لهذه االتجاهات
يف خدماتها خدمة للجمهور يف الحارض واملستقبل،
ومن ذلك تطبيق «منارات ديب» هذا التطبيق الهاتفي
الجديد ،الذي يشتمل عىل خدمات متعددة ،منها« :طلب

لقطاع الدعم املؤسيس يف الدائرة ،كام قدّم الخطيب

صيانة املساجد» يف ضوء وثيقة حلول تقنية معتربة،

شكر الدائرة إىل الجميع عىل هذه جهود الكبرية يف

مؤسسة ديب الذكية ،سعياً من الدائرة إىل تحقيق

وقعناها مع (رشكة ديجيتال ريسريتش للحلول التقنية

تنمية املواهب ،وتطويرها ،خدمة للعلم واإلنسانية

ذ.م.م)  ،وكذلك ربط  maximoمن خالل خدمات الويب،

رؤية  ، 2021والتي تنهي عرص املعامالت الورقية ،من

والدِّين والوطن.

فهي جاهزة إلرسال رسالة نصية إىل العميل بعد إمتام

حكومية قامت بالتنسيق وإطالق النظام بالتعاون مع

خالل توفري بيئة عمل سهلة ومريحة لجميع املوظفني

وقد نظّم الحفل عىل قاعة مراكز األمرية هيا بنت الحسني

العاملني بالدائرة ،واملتعاملني معها.

الثقافية التابعة للدائرة مبنطقة املزهر ،وتضمن توزيع
الهدايا والدروع التذكارية عىل املعلمني واملعلامت ،كام

من جهتها ب ّينت شيخه عيل نقيب أخصائية نظام موارد

التقطت الصور التذكارية باملناسبة .وحرض االحتفال عدد

برشية :بأنّه تم التنسيق والتواصل والتعاون مع مؤسسة

من املديرين واملتخصصني والجمهور.

ديب الذكية ألمتتة النامذج املستخدمة بدائرة الشؤون

العملية ،لتشري إىل إنجازها ،وقامئة بالجمعيات الخريية
املعتمدة من الدائرة .وكذلك تقييامً لخدمات املساجد،
وخطبة الجمعة ،وإمكانية حجز مقعد يف حلقات حفظ
القرآن الكريم.
وأشار نارص مبارك مدير إدارة تقنية املعلومات يف
الدائرة ،إىل آلية طلب صيانة املساجد من خالل «منارات
ديب» حيث يتم ربط التطبيق مع  Maximo IBMعن طريق

اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب ،لتحويل جميع

خدمة الويب ،من أجل الحصول عىل اسم املسجد ورمزه،

املعامالت الورقية إىل معامالت إلكرتونية متاشياً مع

وعرض جميع املساجد عىل الخريطة عىل مستوى
اإلمارة وخارجها .كام ميكن للمستخدم اختيار املسجد من

املبادرة املشار إليها،

الخريطة ،أو من القامئة ،وستكون ميزة هذه الوظيفية
تحديد مسجد من القامئة ،واختيار طلب الصيانة بعد تقديم

وسيحرض إطالق النظام مبق ّر الدائرة الرئيس يف

املعلومات املطلوبة ،وإرسال الطلب إىل IBM Maximo

منطقة املمزر بديب ،جميع املديرين التنفيذيني يف

ليتم إرسال  SMSإىل املستخدم.

الدائرة ،ومديري الوحدات التنظيمية ورؤساء األقسام

أما قامئة الجمعيات الخريية املودعة يف التطبيق،

واملوظفني.

فتهدف إىل التعريف بالجمعيات واملؤسسات الخريية،
ومستوى تقدميها للخدمات ،وآلية التواصل معها،
والتعريف مبكانها عىل الخريطة ،ويتأىت ذلك من
خالل اختيار املؤسسة الخريية من قامئة املؤسسات

إسالمية ديب تنظّم ورشة
السترشاف «التوعية الدينية»
لسنة 2019

واد املساجد
ويف تقييم خدمات املساجد ع ّرف مبارك ر ّ
عىل خاصية تطبيق هذه الخدمة ،وأنها تكون مع واجهة

التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب ورشة استرشافية لربامج وخطط
التوعية الدينية لسنة  ،2019مبشاركة  19مؤسسة
إسالمية عىل مستوى اإلمارة.

التنسيقي للمؤسسات
والجمعيات الخريية عىل
مستوى اإلمارة لسنة ٢٠١٨

املؤسسة ،أو االتصال بها عن طريق الهاتف ،أو الربيد
اإللكرتوين.

نظّمت إدارة املؤسسات اإلسالمية بالتعاون مع إدارة

إسالمية ديب تنظّم االجتامع

التي تظهر عىل الشاشة ،واالطالع عىل معلومات تلك

طلب الصيانة ،وميكن للمستخدم اختيار املسجد من قامئة
املساجد املودعة يف التطبيق ،أو من خالل الخريطة،
وستتم اإلجابة عىل تساؤالته املتعلقة باملسجد ،كام
أتيحت له فرصة تقييمه ،أو الخدمات املقدمة فيه .وميكن
للمتصفح االطالع عىل خطبة الجمعة ،من خالل «منارات
ديب» فالتطبيق يساعده عىل معرفة خطبة الجمعة،

وقال األستاذ جاسم عبد الرحمن الخزرجي مدير إدارة

والحصول عىل محتواها ،بحسب التاريخ الذي يدخله

املؤسسات اإلسالمية يف الدائرة :جاءت هذه الورشة

املتعامل ،وميكنه أيضاً حجز حلقات حفظ القرآن ،ووقت

بالتعاون مع إدارة التثقيف والتوجيه الديني يف الدائرة،

االنتظام فيها ،عرب هذا التطبيق ،وإرسال الطلب من

يف خطوة استباقية السترشاف األعامل اإلسالمية الرائدة،

خالله .كل هذه الجهود وغريها مام تبتكره دائرة الشؤون

وذلك تحقيقا لرؤية ورسالة وقيم الدائرة والتي تم

اإلسالمية لتُسعد جمهورها ،وتسهم يف تسهيل وصول

اعتامدها من خالل اسرتاتيجية الدائرة 2021 – 2018م ،حيث

املعرفة إليهم.

نظمت هذه الورشة بعد تخطيط وتعاون مثمر بني كوادر
الدائرة واملؤسسات اإلسالمية املرخصة من قبل الدائرة،

بحضور ورعاية سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

يف إطار حرصنا عىل االستامع لرشكائنا االسرتاتيجيني يف

الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

مجاالت العمل املؤسسايت اإلسالمي عىل مستوى إمارة

الخريي بديب؛ نظمت الدائرة اجتامعها التنسيقي

ديب ،فجاءت مثار خططنا وتنسيقنا من خالل هذه األجواء،

للمؤسسات والجمعيات الخريية عىل مستوى اإلمارة،

واستطعنا بفضل الله تعاىل ثم بتعاون جميع الجهات

وعت الكلامت يف برنامج االجتامع التنسيقي ،بعد أن
وتن ّ

ذات العالقة من استقدام األفكار ذات األثر اإليجايب
عىل مستوى العمل واألفراد واملجتمعات ،كام فتحنا

حب الشيباين بجميع ممثيل الجمعيات واملؤسسات
ر ّ

الباب الستقطاب نتاجات هذه املؤسسات وتطويرها ،يف

الخريية ،وجدد ثنائه عىل الجهود املشرتكة يف

جلسات موسعة لعصف ذهني نستكمل من خاللها الرؤية

التخطيط وإنجاز وإنجاح املشاريع الخريية واإلنسانية عىل

الشاملة ألعاملنا املشرتكة ،مراعني يف الوقت نفسه أن

املستويني املحيل والعاملي.

لكل مؤسسة خططها التي نرشف عىل إنجازها ،ونعزز
حضورها رسمياً وإجرائياً وتوعوياً.

من جهته عرض قطاع العمل الخريي برنامجه التنسيقي

وأضاف الخزرجي :تم تذكري  19مؤسسة إسالمية رائدة

للمرحلة القادمة من خالل كلمة األستاذ أحمد درويش

بديب ،وذات حضور ميداين وتوعوي ،بأهمية رؤيتها

املهريي املدير التنفيذي للقطاع يف الدائرة ،حيث

املتكاملة باعتبارها جزءا من تنفيذ اسرتاتيجية الدائرة،

أكّد عىل معايري التدقيق الجديدة لسنة  ،٢٠١٩والتي

حيث أنها تنهض من خالل األهداف الرئيسة التي حددتها

ستتعامل يف ضوئها الدائرة ،وكذلك تم الحديث يف عدد

الدائرة وهي تحقيق النموذج اإلسالمي السمح ،ترسيخ

من املسارات ،كمرشوع املجلس االستشاري ،ومرشوع

قيم املجتمع الحضاري السعيد ذي الهوية الوطنية

الحصالة الذكية ،ومرشوع بطاقات التربعات.

اإلسالمية ،وإقامة منصة عاملية لخدمة القرآن الكريم
والفتوى الرشعية والبحث العلمي ،وكذلك ما يخدم

وشاهد املجتمعون فيلامً عن املشاريع املنجزة من قبل

تحقيق هذه األهداف من خالل الرصد املجتمعي وما ينتج

الجمعيات واملؤسسات الخريية .ثم اطلعت هذه الجهات

عنه من تحليل ،والتوصيات الحكومية يف ضوء توجهات
قيادتنا الرشيدة ،وسعادة املتعاملني.

عىل الدليل اإلرشادي ملعايري التدقيق وما يتضمنه من
قوانني ولوائح منظمة للعمل.

من جهته أكّد عادل املرزوقي من إدارة التثقيف والتوجيه
الديني يف الدائرة خالل برنامج الورشة عىل أهمية

وقد أسهم الحضور مبداخالتهم ووجهات نظرهم يف

خطة التوعية الدينية ،ومراحل تنفيذها ،وطبيعة العالقة

بعض املوضوعات ذات العالقة ،كام مث ّنوا جهود الدائرة

االسرتاتيجية التي تعزز مثارها بني الدائرة ورشكاءها

وإرشافها عىل املشاريع واملبادرات التي تقدمها هذه

االسرتاتيجيني للوصول إىل أرقى التوصيات يف هذه
الجوانب.

الجمعيات واملؤسسات الخريية مبا يعزز من تحسينها،
وتحقيق الغايات التي وضعت من أجلها.

إسالمية ديب تنظم مختربا ً
لالبتكار لتطوير خطة التوعية
الدينية
متاشياً مع توجهات املجلس التنفيذي لحكومة ديب
يف االستفادة من طاقات الشباب يف مجاالت االبتكار،
واستدامة أسبابه ،وضمن أنشطة دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب يف هذا املجال وآفاقه؛ نظمت
إدارة التثقيف والتوجيه الديني يف الدائرة مختربا ً لالبتكار
خصص لدراسة خطة التوعية الدينية لسنة ٢٠١٩م مبقر
بناة املدينة يف منطقة القوز بديب.
وقالت يرسى القعود مديرة اإلدارة :جاء تنظيم هذا
املخترب مبشاركة مجلس رؤية الشباب يف إسالمية ديب،
وضمن خطط اإلدارة يف تحفيز الطاقات الشبابية ،وإنتاج
األفكار ذات الثامر اليانعة يف مجال التوعية الدينية للعام
القادم ،لتشمل األفراد واملجتمع عىل تنوع نسيجه،

ووضّ ح الدكتور إسامعيل الربميي من إدارة التثقيف

يف ضوء مهام اإلدارة ،وكذلك الدور الرائد للدائرة عىل

والتوجيه الديني يف الدائرة تلك اآللية التي يتم من

املستويني املحيل والعاملي.

خاللها العصف الذهني ،واملجاالت التي تسهم فيها

وشهد املخترب استعراضاً لخطط التوعية الدينية،

بني إسالمية ديب وجمعية دار الرب تتعلق برعاية الربنامج

املؤسسات اإلسالمية ،واألخرى التي تشمل عملها

واسترشاف الجديد املتعلق بها يف ضوء القيم

اإلذاعي”إمارات الخري”  ،الذي ترعى الدائرة تقدميه عىل

وما له عالقة مبجاالتها ،وآفاق التعاون املشرتك بينها

واملامرسات اإلسالمية التي تنهض بها الدائرة ،كام غلبت

أثري إذاعة نور ديب أسبوعياً ،وستؤول رعايته يف ضوء

وبني غريها ،كام وضّ ح من خالل الشاشات املعرفية آليات

أجواء التفاعل الفكري بني فئات املوظفني واملوظفات،

إدراج اآلراء وأسبابها واختيار األنسب فيها ،وما تقرتحه

والطروحات الشاملة لجزئيات تتعلق باستقطاب الجمهور،

املؤسسات لتطوير أعاملها التوعوية يف الحارض

وإسعاد املتعاملني ،وتقديم الخدمات التوعوية من

واملستقبل.

خالل األساليب والوسائل الحديثة واملبتكرة ذات التأثري

ويف اختتام االجتامع التنسيقي تم توقيع اتفاقية تعاون

االتفاقية إىل الجمعية بإرشاف الدائرة ،وقعها عن الدائرة
األستاذ أحمد املهريي املدير التنفيذي لقطاع العمل
الخريي ،وعن الجمعية سعادة عبدالله بن عيل بن زايد

واسترشف الحارضون آفاق العمل التوعوي ،وخططه،

املدير التنفيذي لجمعية دار الرب  .كام وقعت اتفاقية

وآليات تنفيذه ،ووسائل استدامته ،وتجديد أفكاره عىل

تعاون بني جمعية دار الرب ومؤسسة زايد لإلسكان وقعها

مدار أربع ساعات ،بفندق هولدي إن يف الفستيفال ديب،

عن املؤسسة األستاذ أحمد املحمود.

الب ّناء يف الحارض واملستقبل ملجموعة الربامج العامة
واألنشطة التفصيلية املبنية عىل السياسات العامة
والتوجهات اإلسرتاتيجية للدائرة.

مؤكدين عىل فاعلية العمل الجامعي واسرتاتيجيته بني

وتخللت العصف الذهني يف املخترب ورشة متنوعة أرشف

الدائرة واملؤسسات اإلسالمية ،فمثل هذه الورش تعترب

عليها الدكتور إسامعيل الربميي من إدارة التثقيف يف

الجمعيات واملؤسسات الخريية ،وعدد من املديرين

محفزا ً رئيساً الستدامة النجاح واإليجابية ملستقبل واعد

الدائرة الستمطار األفكار ،وإيجاد الوسائل واألساليب ذات

يف املجاالت املشرتكة ذات العالقة باملجتمع والجمهور

عال والتنافسية فكرياً وميدانياً؛ خدمة لخطة
التأثري الف ّ

التنفيذيني ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام يف الدائرة.

والبناء املعريف والريادة الحضارية.

التوعية الدينية يف املرحلة القادمة.

وقد حرض االجتامع بفندق الفيستفال ديب ممثلو

تقديم الفتاوى الرشعية
املوثوقة إىل أفراد
املجتمع من خالل القنوات
املعتمدة

خدمة الفتوى

اقتناء إصدارات الدائرة

أو مصحف الشيخ مكتوم

تحديد اتجاه القبلة

طلب توفري محارض

إلقامة نشاط ديني

الحصول عىل كافة
إصدارات الدائرة من
مصحف الشيخ مكتوم
والتقاويم والكتب
والكتيبات واألقراص
املدمجة

تحديد اتجاه القبلة ألداء
الصالة ملساكن األفراد
والجهات الحكومية
والخاصة بإمارة ديب

توفري واعظ أو محارض
إلقامة نشاط ديني

الوحدة التنظيمية
املعنية بالخدمة

إدارة اإلفتاء

الوحدة التنظيمية
املعنية بالخدمة

إدارة االتصال
والتسويق

الوحدة التنظيمية
املعنية بالخدمة

إدارة هندسة
ورعاية املساجد

الوحدة التنظيمية
املعنية بالخدمة

إدارة التثقيف
والتوجيه الديني

لالطالع عىل كافة خدماتنا يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
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