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من نحن؟
بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل   2005/5/31 دار زايد للثقافة ا�سالمية أنشأت في 

نهيان "حفظه ا�" رئيس الدولة بصفته حاكما �مارة أبو ظبي.

الرعاية  وتقديم  الجدد  للمسلمين  الالزمة  العناية  بتوفير  تهتم  إسالمية  ثقافية  مؤسسة  وهي 
المهتمين  وتعريف  المسلم،  المجتمع  مع  التعايش  أسلوب  وتفعيل  لهم،  وا£سرية  االجتماعية 

با�سالم على حقيقته وجوهره، ونشر روح التسامح والتعايش مع ا¦خرين.

التعريف  فـــي  والريـــادة  التميـــز 
للمهتمين،  ا�ســـالمية  بالثقافة 
الجـــدد  المهتديـــن  وتهيئـــة 
المجتمـــع  وتوعيـــة  ل°ســـالم 
الســـتيعابهم، وتعليـــم اللغـــة 
بغيرهـــا  للناطقيـــن  العربيـــة 
للمـــوارد  ا£مثـــل  واالســـتثمار 

البشرية والمالية والتقنية.
الخدمة: خدمة ا�نسان شرف وأمانة.

التسامح: منهجنا التآلف واالعتدال. 
التعايش: نعمل على نشر ثقافة التعايش مع ا¦خر واحترامه.

ا�تقان: نحرص على العمل بجد وأمانة وإخالص. 
المبادرة: معرفة احتياجات المهتمين والمجتمع منطلقنا لتحديد أهدافنا. 

التطوير: تطوير أبناء المؤسسة طريقنا نحو التميز والريادة.

فـــي  رائـــدة  مؤسســـة 
الثقافة  بجوهـــر  التعريف 
واســـتيعاب  ا�ســـالمية 

المهتدين الجدد"

الرؤية، الرسالة، القيم
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خدمة
التعريف بالثقافة

ا�سالمية

طلب جلسة
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أصدارات
الثقافة ا�سالمية

طلب جلسة للتعريف با�سالم
ا�سالم  على  بالتعرف  للراغبين  ثقافية  جلسة 
بلغاتهم، حيث يتم فيها تقديم شرح عام للدين 
سامية،  ورسالة  قيم  من  يحمله  وما  ا�سالمي، 
الخاصة  االستفسارات  عن  ا�جابة  إلى  با�ضافة 

بالثقافة ا�سالمية.

دورات الثقافة ا�سالمية
ة  ا�سالميَّ الثقافة  لتعليم  دورات 
بعـــدة لغات، تهـــدف إلـــى تنمَية 
ـــة  والُخلقيَّ ـــة  الّروحيَّ المعانـــي 
الّتساُمح  ة، وتعزز قيم  واالجتماعيَّ
راُحـــم والّتعاُيش مع ُمختلف  والتَّ
الثقافـــات والحضارات ا�نســـانّية، 
مســـتويات   (5) فـــي  وتـــدرس 

بمجموع (70) ساعة تدريسية.

دورات القرآن الكريم
الكريم،  القـــرآن  لتعليـــم  دورات 
وتدرس في (3) مسارات بمجموع 

(128) ساعة تدريسية.

إصدارات الثقافة ا�سالمية
بالثقافة  للتعريـــف  المتنوعـــة  ا�صـــدارات  توفير 
ا�سالمية باللغات: العربية، وا�نجليزية، وا£لمانية، 
والروســـية، والفرنســـية، وا�ســـبانية، والكوريـــة، 
والسنهالية،  وا�ندونيســـية،  والفلبينية،  والصينية، 
وا£مهرية،  وا£ورديـــة،  والتاميلية،  والســـواحيلية، 

وا¦رومية.

خدمة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

دورات لتعليـــم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفق مناهج تم 
وتـــدرس                             عالميـــة،  جامعـــات  مـــع  بالشـــراكة  تصميمهـــا 
في (4) مســـتويات بمجموع (64) ساعة تدريســـية، حيث تركز 
هـــذه المناهج علـــى تعزيـــز الثقافـــة والهويـــة ا�ماراتية لدى 

المنتسبين.
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توفير الرعايـــة االجتماعية وا�ســـرية وفق مبادئ 
التســـامح والتعايش والتواصـــل البناء بين أطياف 
ويرقـــى  ا�نســــــانية  يخـــــــدم  بمـــــا  المجتمـــــع 

بالمجتمعات.

طلب إيفاد للحج أو للعمرة
إيفـــاد المهتدين الجـــدد £داء مناســـك الحج أو 
العمرة، وتقديم ورش عمل لتدريبهم على تأدية 

الشعائر الدينية بسهولة ويسر.

طلب استشارة اجتماعية
الجدد  للمهتدين  المناسب  التوجيه  تقديم 

للمساهمة في حل مشكالتهم االجتماعية.

طلب الحصول على المساعدات االجتماعية
تقديم المساعدات االجتماعية للمهتدين الجدد 
المسجلين بالدار بعد دراسة الحاالت المستحقة.

التسجيل في ا�نشطة والفعاليات
متنوعة  ومجتمعية  ثقافية  وفعاليات  أنشطة 
الثقافة  بجوهر  التعريف  بهدف  تنظيمها  يتم 
ا�سالمية ودمج المهتدين الجدد في المجتمع.

طلب توفير المواصالت للفعاليات والدورات التعليمية
توفير المواصالت لطالب الدار المنتسبين للدورات التعليمية، أو للمشاركين في ا£نشطة والفعاليات 

الثقافية والمجتمعية المختلفة.

خدمة الرعاية
االجتماعية


