
* الخدمات التي تقدمهامدرية االوقاف بالقليوبية *

 (الدعوة)

 يشمل مكتب الدعوة على أقسام أربعة 

 وتقوم بضم المساجد لوزارة األوقاف وكذلك : المساجد الحكومية  -1
 وتقم باستخراج وتجديد تراخيص الخطابة لسد عجز األئمة: المساجد األهلية  -2
 وتقوم بتنظيم القوافل الدعوية والندوات العلمية: الثقافة واإلرشاد -3
 ويقوم بمتابعة جميع أنشطة المكاتب والمقارئ ومراكز التحفيظ: شئون القران  -4

 *اسم الخدمة *

 (فرش المساجد-القوافل المدرسية-المدارس القرآنية-المدارس العلمية) -1

 *وصف الخدمة*

المدارس العلمية تقوم باختيار العناصر المتميزة من األئمة لشرح وتدريس بعض المكاتب - 1
 التي تحتاج اليها الجهور من خالل مدارس علمية بالمحافظة

 العناصر المتميزة لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم وعلومه من رالمدارس القرآنية تقوم باختيا- 2
 خالل المكاتب المنتشرة بجميع اإلدارات

 *المستندات المطلوبة *

 ال توجد مستندات

 *مدة تأدية الخدمة طول العام*

  مواردها الخاصةنرسوم الخدمة لهذه األنشطة جميعها مجانية وتقوم بها الوزارة م

 

 

 

 

 

 



 :-البرإدارة بأعمال بيان

 

 :-بالمديرية  (البر  )الخدمات التي تقدمها إدارة اإلعانات والبحث االجتماعي 

تقوم إدارة البر بالدور االجتماعي لمساعدة فقراء المسلمين وذلك بإجراء البحث االجتماعي وثبوت الحاجة 

للمساعدة للفئات المستحقة لصرف اإلعانات وذلك طبقا للقواعد واللوائح التي تضعها وتشرف على تنفيذها 

 بعد اعتمادها من السلطة المختصة (إلعانات والبحث االجتماعي+اإلدارة العامة ل)

 .اسم الخدمة التي تقدمها إدارةاإلعانات والبحث االجتماعي

– وأهــــالي. موظفــين . مرضى : مســـاعدة فقراء المسلــمين 

 وزواج اليتيمات من األهــالي.موظفــين وأبنـــاء موظفين   . زواج

 .واألهالي . وأقارب الموظف من الدرجة األولي .مساعدة وفاة الموظف نفسه 

 .مســــاعدات لتعليـــم األبنــــاء من الموظفـــين واألهــالي

 .اسم الخدمة التي تقدمها إدارةاإلعانات والبحث االجتماعي

 تقدم طلبات اإلعانات فردية وال تقبل طلبات إالفي حدود ألفئات المنصوص عليها بالالئحة

 :-ويتم استالم الطلبات وقيدها حسب ورودها لعمل البحث االجتماعي ومنها 

 مساعدة الفقراء وخاصة ممن كان منهم معيال أو حبيسا لمرض -1
 مساعدة طالب العلم بالجامعات والمعاهد والمدارس المصريــة -2
 مساعدة زواج الفتيات للمرة األولى وخاصة األيتــام منهــم -3
 دفن الموتى وعــالج أصحــــاباإلمراض المزمنـــة -4
 مســــاعدة األيتــام والمطلقـــات والهجــر واسـر المسجــونين -5
 زواج أبناء. مرض : مساعدة أوإعانة العاملين بالوزارة من أصحاب الحاجات  -6
 دفـن مــــــوتى.تعليـــم .زواج المــوظف نفســـــه . -7

 المستندات المطلوبة

 تقديم طلب للمساعدة 

 (العميل  )صورة بطاقــة صاحب الطلب  -1
 صورة بطـاقـــة الزوجــــــة  -2
  تقرير طبي حديث للحالة المرضية مكتوب باللغة العربية -3
 إثبـات قيد لألبنـــاء الذين هم بالتعليـــم -4



 (صغار السن  )صور شهادة الميالد لألبناء الذين هم بدون التعليم -5
 إفادة من الجمعية الزراعية للزوج والزوجة معا في محل اإلقامة -6
 إفادة بقيمـــة الدخــل لالســـرة -7
 صورة من قسيمـة الزواج واالطــالع على األصــل -8
  شهادة الوفاة األصل من الوحدة الصحية التابع لها المتوفى -9

. 

 مدة تأدية الخدمة

 

  يوما من تاريخ تقديم طلب المساعدة 15يتم استيفاء مستندات البحث للعميل خالل  - 1

 .إلى الوزارة لالعتمـاد المالي (نظــام دفعات  ) يتم رفع األبحــاث المكتمــلة –2

  ايام7 يتم عمل لجنة لألبحاث بعد وردهــا من مراجعـــة الوزارة خـــالل – 3

  يتم أرسلهـــا إلى الحســـابات بالمـديريـة للصــرف – 4

 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد رسوم 

 
 


