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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي يدعو إلى دار السالم , ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم , والصالة والسالم على إمامنا وقدوتنا نبينا 
محمد بن عبد اهلل , صلَّى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن 
وااله وسلَّم تسليمًا كثيرًا , بعثه اهلل رحمًة للعالمين ليخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة  رب العباد ويخرج الناس 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة ومن جور األديان إلى 

سماحة اإلسالم .

إن الدعوة إلى اهلل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  هي 
وجل  عز  اهلل  أمر  وقد  الصالحين  وسبيل  المرسلين  طريق 
بها عباده فقال تعالى موجهًا الخطاب لرسوله عليه الصالة 
ْكَمِة  بِاْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إِِل  اْدُع   {: ضمنًا  وألمته  نصًا  والسالم 
َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  إِنَّ  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ َوَجاِدْلُم  اْلََسنَِة  َواْلَْوِعَظِة 

بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُْهَتِديَن { )125/النحل(. 

وقال تعالى : } َوَمْن َأْحَسُن َقْوالً ِمَّْن َدَعا إَِل اللَِّ َوَعِمَل َصاِلًا 
َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُْسِلِمنَي { )فصلت:33( وقال نبينا محمد صلى 
فتح  يوم  عنه  اهلل  رضي  طالب  بن  لعلي  وسلم  عليه  اهلل 
خيبر: ) ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا ، خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم ( أخرجه البخاري وفي رواية : ) خير لك مما 

طلعت عليه الشمس وغربت ( .

لقد كان للدعوة في السابق مجاالت محدودة ، ولكن وسائلها 
اآلن تعددت وتنوعت فظهرت تقنيات إلكترونية جديدة منها 
. وكذلك وسائل  اليوتيوب   : مقاطع الصوت والصورة مثل 
والبالك  والتويتر  بوك  الفيس   : مثل  االجتماعي  التواصل 
بيري ، وهناك وسائل إلكترونية أخرى كثيرة ، وجميع هذه 
ـ بإيصال الدعوة اإلسالمية إلى  ـ إن شاء اهللـ  الوسائل كفيلٌةـ 
الناس في أماكنهم ، وقد أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن 
تميٍم الداري ــ رضي اهلل عنه ــ قال : سمعت رسول اهلل ــ 
ـ يقول : )َلَيْبُلَغنَّ هذا األمر ما بلغ الليل  صلى اهلل عليه و سلمـ 
و النهار ، و ال يرتك الل بيت مدٍر وال وبٍر إال أدخله الل هذا الدين 
ُيِذل اللُ  بعز عزيٍز أو بذل ذليٍل ، ِعزًا يعز الل به اإلسالم و ُذالً 
به الكفر ( ، وكما هو معلوم أنه قد يحضر المتلقي فنصيب 

الهدف ولكن عندما نذهب إليه فإننا نصيب أهدافًا أكثر.

وبفضل اهلل سبحانه وتعالى ثم بفضل التوجيهات الحكيمة 
هذه  السعودية  العربية  المملكة  في  الرشيدة  القيادة  من 
وراعية  المسلمين  وقبلة  الوحي  مهبط  المباركة  البالد 
الحرمين الشريفين منبر السلفية وموطن الوسطية ، قام 
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة 
القطيف والذي يحمل شعار ) دعوة ( بعد التنسيق مع المكتب 
بالدمام والذي  الجاليات  التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية 
يحمل شعار ) عمل وأمل ( وبمساندة من العديد من أصحاب 
المبرات الخيرية ورجال األعمال بإنشاء مركز دعوي متميز 
هو في حقيقته مشروع أمة ، أال وهو ) ركن الحوار ( وذلك 

للدعوة إلى اإلسالم عن طريق شبكة المعلومات العنكبوتية 
ثم  اإلنجليزية  باللغة  بدءًا  العالمية  باللغات   ) اإلنترنت   (
والفرنسية  الفلبينية  ــ  اهلل  بإذن  ــ  جدًا  وقريبًا   ، اإلسبانية 

والصينية والبرتغالية ، والبقية تأتي بمشيئة اهلل .
والتقرير المرفق يتلخص فيما يلي : 

1. عمر المركز ) 617 ( يومًا ، أي أقل من سنتين.
2. عدد المسلمين الجدد عن طريق المركز ) 1358 ( مسلمًا ، كان 
الهندوس  من  ثمنهم  من  وأكثر  النصارى  من  ثلثيهم  قرابة 
والبقية من ديانات متنوعة أخرى ، كما إن قرابة ثلثيهم من 

الرجال وقرابة ثلثهم من النساء .
دولًة   )  95  ( الجدد  المسلمون  فيها  دخل  التي  الدول  عدد   .3

مختلفًة حول العالم .
4. زار الموقع خالل هذه الفترة ) 820‘ 485‘1( زائر من ) 210 ( 

دولة حول العالم .
5. شاهد اإلعالنات والدعوات اإللكترونية خالل هذه الفترة أكثر 
مـن )847 ‘503‘507( متصفح لإلنترنت من خالل ) 6000 ( 

موقع ومحرك بحث وشبكة عالمية وموقع اجتماعي .
6. تم تدريب ) 676 ( شابًا وشابًة من خالل ) 22 ( دورة رئيسة 
باللغتين  المركز  أقامها  التي  القصيرة  الدورات  من  وعددٍ 

العربية واإلنجليزية لتأهيل وإعداد المعرفين باإلسالم .
7. أقام المركز ورشتي عمل رئيستين لتطوير قدراته .

8. أقام المركز برنامجين موسميين : أوالهما ــ مصنع النصرة 
، وثانيهما ـــ إذا نويت السفر خذنا معك . والمقصود باألول 
والمقصود   ، ــ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ــ  محمد  نبينا  نصرة   :
بالثاني : مشاركة جميع أفراد المجتمع في التعريف باإلسالم .

وبفضل اهلل عز وجل أصبح معدل الداخلين في اإلسالم يوميًا 
عن طريق مركز ركن الحوار  قرابة ثالثة أشخاص ، وهذا 
األمر ليس بمستغرب فالدين اإلسالمي هو دين الفطرة وهو 

دين الرحمة وهو دين األخالق الفاضلة كما قال الشاعر :
ورحَّب الناُس باإلسالم حني رأوا   ***   أن اإلخـاء وأن العدل مغـــزاه

أرواحنا تتالقى فيـه خافقــًة   ***   كالنحـل إذ يتالقى في خالياه

دستوره الوحي واخملتـار قائـده    ***    واملسلمـون وإن شتُّوا رعاياه

الجنة  من  األعلى  الفردوس  إلى  الدخول  األسمى  والهدف 
ـ يرحمه اهلل  بفضل اهلل ورضوانه، كما قال اإلمام ابن القيمـ 

ــ في وصفها المشوق إليها :
هي جنٌة طابت وطاب نعيمها    ***    فنعيمهـا بـاٍق وليس بفـان

دار السالم وجنة املــأوى ومنـ    ***    ـزل عسكر اإلميـان والقـرآن

فالدار دار سالمٍة وخطابهـم    ***    فيها سالٌم واسم ذي الغفران 

وختامًا أسأل اهلل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق 
الجميع لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للعروة الوثقى 
وأن يجمعنا في الفردوس األعلى .                                       

كتبه في 15 / 3 / 1434 هـ  
رئيس مجلس اإلدارة  

القاضي في محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية  
د / فؤاد بن محمد بن عبدالعزيز الـماجد  
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م.ماجد بن سعد العصيمي
المؤسس والمدير التنفيذي

كلمة مدير المركز
بسم اهلل الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على النبي األمين 

وعلى آله وصحبه أجمعين ..

في عالم متسارع ، يسابق فيه اإلنسان الزمن في محاوالت 
يائسة لردم الهوة بين القدرة والرغبة ..

برفقته  يوميًا  الشخص  فيه  يلتقي   ، متسارع  عالم  في 
من  أكثر  الجديد  اإلعالم  عبر  اإلفتراضيين  وأصدقائه 

زوجته وأبنائه ..

في عالم متسارع ، أصبحت فيه الكلمة أسرع من الصوت ، 
والتغريدة ) Tweet ( أبلغ من القصيدة ..

والمعتقدات  األفكار  فيه  تالطمت   ، متسارع  عالم  في 
حق  افي  فيها  تساوى  افتراضية  مجتمعية  شبكات  على 
الفقيه   ، والمتعلم  العالم   ، والطالح  الصالح  المشاركةب 

والجاهل ، المدرك والمغيًب ..

في هذا العالم المتسارع ، كان البد من وجود كلمة الحق 
بمايتناغم  المعرفة  وشروق  الخير  واطاللة  الهدى  ونور 
وأصالتنا  ومبادئنا  معتقدنا  واليخالف  العالم  هذا  رتم  مع 
كل  وعبر  الواقعي  عالمنا  في  بها  نفخر  التي  اإلسالمية 

وسيلة إفتراضية ..

مركز ركن الحوار ، هو نافذة لهذا العالم يعبر من خاللها 
الكلم الطيب والبالغ الحكيم ليصل الماليين بإذن اهلل.

مصداقًا لقول المصطفى صلى اهلل عليه وسلم : )ليبلغن 
هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يترك اهلل بيت مدر وال وبر 
إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اهلل 

به اإلسالم وأهله وذال يذل اهلل به الكفر ( ..
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الفكرة األساسية للمركز 

تقوم الفكرة األساسية للمركز على إيجاد أرضية مناسبة للحوار المباشر 
المستهدفة  والشرائح  الفئات  مع  اإلنترنت  شبكة  عبر  الحر  والنقاش 

بأفضل الوسائل التقنية المتاحة وبأمهر الكفاءات.

األهـــــــداف

1. تعريف مائة شخص يوميًا باإلسالم )في المرحلـة األولى  من  المشروع(.

2. نشر ثقافـة السالم والتعايش وتفنيد الشبـه المثـارة حــول اإلسالم والمسلمين.

3. إيجاد قنوات وفرص ألفــــراد المجتمع للمشاركة الفاعلة للتعريف باإلسالم.

4. تدريب وتأهيل الكفاءات للتعريف باإلسالم.

5. التواصل مع المستفيدين من المركز )المسلمين الجدد( وتعليمهم.

برامـج المركز

1. الحوار اإللكتروني :  

هو برنامج تفاعلي عبر موقع المركز اإللكتروني للتواصل المباشر مع 
غير المسلمين وتعريفهم باإلسالم في حوار فردي مباشر .

2. أكاديمية تعليم المسلم الجديد عن بعد :

خاللها  من  نهدف  عبراإلنترنت  الجديد  المسلم  لتعليم  أكاديمية 
حياته  بدء  على  ومساعدته  إسالمية  ببيئة  الجديد  المسلم  ربط  إلى 

الجديدة وتعليمه مباديء اإلسالم وأهم الفنون .

3. أكاديمية رسل السالم :  

برنامج تطويري لتأهيل المعرفين باإلسالم وربطهم بوسائل التقنية 
الحديثة وتفعيلهم عبرمشاريع وبرامج المركزالمختلفة .

4. اإلنتاج المرئي :

حيث يتم إنتاج مقاطع مرئية قصيرة الهدف منها هو استقطاب غير 
المسلمين للحوار، حيث تم مراعاة اختالف الثقافات والمفاهيم وطرق 

التفكيرفي إنتاج هذه األعمال. 



İslamiyet

ISLAMIS
LA

M

ISLAM

ISLAM

ISLAM

IS
LA

M

ISLAM

ISLAMİslamiyet

التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

89

الفئة المستهدفة

مختلف  من  العالم  أنحاء  شتى  من  المسلمين  غير 
المستهدفين تم  والثقافات، ونظرًا لضخامة عدد  األديان 
أساسية  شرائح  أربع  اختيار  وتم  شرائح  إلى  تقسيمهم 

للعمل من خاللها في الفترة القادمة وهي: 

1. الباحثون عن اإلسالم.

2. الحيارى .

3. المثقفون والمؤثرون في مجتمعاتهم.

4. الشبـــاب.

حيث  متحدثيها،  لغة  بحسب  شريحة  كل  تقسيم  تم  ثم 
تم العمل في عام 1433هـ على تشغيل اللغة اإلنجليزية 
24 ساعة يوميًا، وتشغيل اللغة األسبانية والفلبينية في 

أوقات الذروة فقط. 

الشبـــاب

الباحثون 
عن اإلسالم

الحيارى
المثقفون 

والمؤثرون في 
مجتمعاتهم

منظومة عمل المركز

غرس ثقافة التعريف با�سالم

تخريج مسلم جديد
معرف با�سالم

للتعريف با�سالم عبر ا�نترنت

ركن الحوار

الحـــــــوار ا�لكترونــــــي

eDialogue.org

أكاديميـة المسلم الجديد

NewMuslimAcademy.org

أكاديمية رسل السالم 

Training4Dawah.com
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ISLAM ISLAM

البرامــج والمشـاريع
إحصاءات وأرقام
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هو برنامج تفاعلي عبر موقع المركز االلكتروني 
وتعريفهم  المسلمين  غير  مع  المباشر  للتواصل 

باالسالم في حوار فردي مباشر.

eDialogue.org   |   الحــــوار  اإللكتـــرونـــي
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عدد المشاهداتعدد الـــــــــــزوارعدد المسلمين

372,553,737   866,747 974

االحصائيات للعام ١4٣٣هـ
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أعمار المسلمين الجدد

النسبةالعددالفئات العمرية
13-020.20%

18-14333.38%

33-1925426.07%

45-3413013.34%

60-46383.90%

6160.61%

%51152.46غير معروف

الديانات السابقة للمسلمين الجدد

النسبةالعددالديانة
%63465نصــراني

%13714هندوسي

%51بــــــوذي

%40ال دينـــي

%19420اخــــــرى

جنس المسلم الجديد

النسبةالعددالجنس
%63765رجـــل

%33735امـــراة

7 125,876

زوار الموقع  واإلعالن اإللكتروني
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ببيئة  الجديد  المسلم  ربط  الى  خاللها  من  نهدف 
إسالمية ومساعدته على بدء حياته الجديده وتعليمه 

مبادىء اإلسالم وأهم الفنون.

 

 

  

 

 

NewMuslimAcademy.org  |  أكاديميـة المسلم الجديد
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باالسالم  المعرفين  لتأهيل  تطويري  برنامج  هو 
عبر  وتفعيلهم  الحديثة  التقنية  بوسائل  وربطهم 

مشاريع وبرامج المركز المختلفة.

Training4Dawah.com    |  أكاديميـة رسل السالم

153314

449   136 17

عدد المتدربينعدد الساعات التدريبيةعدد الدورات 

االحصائيات للعام ١4٣٣هـ
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دورة بعنوان  |  مهارات الحوار 

الدمام – 1433/01/03هـ

دورة بعنوان  |  طور لغتك االنجليزية لخدمة االسالم

الجبيل – 1433/01/11هـ

صالح بن ناصر العنزيأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
15 متدربالحضــــــور
3 ساعاتالمــــــــدة

خالد الدوسريأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
42 متدربالحضــــــور
6 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   طــور لغتــك االنجليـزيـه في الدعــوة

الخبر – 1433/04/01هـ

خالد الدوسريأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
25 متدربالحضــــــور
4 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان | فـن الحوار للـتـعـريــف بــاإلســالم 

الخبر – 1433/04/02هـ

صالح بن ناصر العنزيأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
25 متدربالحضــــــور
4 ساعاتالمــــــــدة
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ورشة عمل  |  تقنية التواصل اإللكتروني للتعريف باإلسالم

الدمام – 1433/05/29هـ

أسم المدرب
م/ماجد العصيمي | مدير المركز

و أ/أحمد مديحج | المدير المالي واالداري بالمركز
و أ/ماجد أيوب | متخصص في قنوات اليوتيوب

عربياللغــــــــة
في القاعه 30 متدرب | عن بعد 9 متدربينالحضــــــور
4 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   طور إلقائك باللغة اإلنجليزية للتعريف باإلسالم

الدمام – 04/26 – 05/14 /1433هـ

صالح بن ناصر العنزيأسم المدرب
وعبدالعزيز بن عبداهلل باوزير

انجليزياللغــــــــة
3 مراتعدد المـرات

42 متدربالحضــــــور
15ساعات لكل مرةالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   تفعيل أنماط الشخصية للتعريف باإلسالم

الدمام – 1433/05/30هـ

دورة بعنوان   |   أساليب التعريف باإلسالم

الدمام – 1433/06/02هـ 

فؤاد الجغيمان أسم المدرب
عربياللغــــــــة

في القاعةالحضــــــور
 35 متدرب 

عن بعد 
8 متدربين

4 ساعاتالمــــــــدة

أ/ ريحان أشرف  |  و أ/يوسف آغا أسم المدرب
انجليزياللغــــــــة

في القاعةالحضــــــور
25 متدرب

عن بعد 
5 متدربين

12 ساعاتالمــــــــدة
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دورة بعنوان  |  دورة علمية   ) العقيدة (

الدمام – 1433/07/24هـ

دورة بعنوان  |  فن الحوار للتعريف باإلسالم

الظهران – 1433/08/13هـ

محمد الحماديأسم المدرب
إنجليزياللغــــــــة

في القاعةالحضــــــور
12 متدرب

عن بعد 
7 متدربين

20  ساعةالمــــــــدة

صالح بن ناصر العنزيأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
14 متدربالحضــــــور
4 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   فن الحوار للتعريف باإلسالم

الظهران – 1433/08/20هـ

دورة بعنوان   |   طور لغتك اإلنجليزية للتعريف باإلسالم

الرياض – 1433/09/17هـ

عبدالعزيز بن عبداهلل باوزيرأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
10 متدربالحضــــــور
4 ساعاتالمــــــــدة

خالد الدوسريأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
40 متدرب ومتدربةالحضــــــور
5 ساعات المــــــــدة
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دورة بعنوان  | تفنيد الشبهات حول اإلسالم

الرياض – 1433/11/01هـ

دورة بعنوان  |  فن الحوار للتعريف باإلسالم

الدمام – 1433/11/03هـ

صالح بن ناصر العنزيأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
34 متدرب ومتدربةالحضــــــور
6 ساعاتالمــــــــدة

خالد الدوسريأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
25 متدرب ومتدربةالحضــــــور
6 ساعات المــــــــدة

دورة بعنوان   |   طور لغتك اإلنجليزية للتعريف بالنبي   ملسو هيلع هللا ىلص

الدمام – 04-1433/11/11هـ

خالد الدوسريأسم المدرب
انجليزياللغــــــــة
 55 متدرب ومتدربةالحضــــــور
6 ساعاتالمــــــــدة
3 مراتعدد المـرات
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3031

ISLAM ISLAM

البرامج الموسمية
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3233

شخص  »مليون«  لتعريف  يهدف  العطاء  منارات  ومكتب  الحوار  ركن  مركز  بين  مشترك  مشروع  هو 
بالمصطفى صلى اهلل وعليه وسلم عبر وسائل مبتكرة بحيث يتم استقطاب سفراء للمشروع من حجاج 
بيت اهلل الحرام من المتحدثين باللغة االنجليزية ابتداًء ثم يتم استضافتهم في مقر حمالتهم وشرح 
المشروع لهم وتبيان أهميته واهدافه ثم يتم توزيع وجبة غذائية باالضافة لعدد من الكروت الدعوية 
بعد  بلدانهم  في  المسلمين  لغير  ايصالها  المشروع  مع  المسجلين  السفراء  من  يطلب  بحيث  المميزة 

عودتهم والتواصل مع المركز إلكترونيًا.. 

أواًل:  مصنـــع النصــــرة

ملخص اإلحصاءات 

عدد بالمتطوعين عدد المتطوعين بالمصنع
عدد الوجبات الموزعةعدد السفراءاللذين وزعوا الوجبات 

104,000 وجبة664 سفير36 متطوع3500 متطوع
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فئات  جميع  مشاركة  الحملة  هذه  خالل  من  نهــدف 
)البطاقات  خالل  من  باالسالم  التعريف  في  المجتمع 

الدعوية(.

ثانيًا: ناوي تسافر؟خذنا معاك!

ملخص اإلحصاءات 

عدد اللغات عمر الحملة
الموزعة 

عدد البطاقات 
الموزعة

364000 لغتين180 يوم
بطاقة
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المشاركات 
والمعارض
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ملتقى شباب بقيق الخامس

بقيق – 19-1433/03/23هـ

شارك المركز بمعرض بملتقى الشباب الخامس بمحافظة بقيق 
عدد  المعرض  زار  حيث  19-1433/03/23هـ  من  الفتره  خالل 
خالد بن سعود  بن  الشاعر سعود  األمير  الزوار ومنهم سمو  من 
الكبير آل سعود وسمو األمير محمد بن خالد بن سعود الكبير آل 
بن  زارب  األستاذ  الشرقية  المنطقة  إمارة  وكيل  وسعادة  سعود، 
سعيد القحطاني، والشيخ راجح بن سالم العجمي المرشد بفرع 
الرئاسة العامة بهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة 

الرياض. 

معرض الفرص التطوعية

الظهران – 26-1433/03/29هـ

الملك  الثالـث بجامعة  التطوعية  الفرص  المركز بمعرض  شارك 
26-1433/03/29هـ  من  الفتره  خالل  والمعادن  للبتـرول  فهد 
حيـث زار المعـرض عدد من الزوار منهم الشيــخ الدكتــور عائض 
بن عبداهلل القرني و مدير جامعة الملك فهـد للبتـرول والمعـادن 
الخدمة  على  قرب  عن  إطلعــوا  حيث  السلطان  خالد  الدكتـور 

المقدمة مـن المركز.
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ملتقى أنا راقي وواعي

الدمام – 1433/06/01هـ

شــارك المركـز بـمـعرض بملتقى أنا راقي وواعي بمركز شباب 
حـيـث  اإلسـالمــي  للـشـبـاب  العالميـة  للندوة  التابع  اإلبداع 
واإلعـالمـين  والمســؤلين  المشـايـخ  مـن  عـدد  المعـرض  زار 
مـن  الـمقـدمـة  الخــدمـات  علـى  قـرب  عـن  إطـلـعـوا  حــيـث 

المـركـز. إليهـا  توصـل  التـي  واإلحصائيات  الـمركز 

ملتقى الشركات الطبية

الدمام – 11/29-12/01 /1433هـ

شرائح  الى  اإلسالم  رسالة  ايصال  منها  الغرض  كان  بادرة  في 
الطبية،  الشركات  ومؤتمر  بملتقى  المركز  شارك   ، مخصصة 
والذي أقيم بمدينة الدمام بفندق »الشيراتون« سابقًا، حيث قام 
فريق العمل بعرض أهم الحقائق العلمية والطبية التي وردت في 
القرآن والسنة كنموذج على اإلعجاز العلمي في اإلسالم مما ترك 
أثرًا الفتًا حدى بالكثير ممن زار المعرض إلعادة النظر ومحاولة 
التعرف على اإلسالم بشكل أدق، حيث تم توزيع بعض المطويات 
عليهم  والطبية  العلمية  الصفة  ذات  باإلسالم  للتعريف  والكتب 

باالضافة لرابط الخدمة الحوارية بموقع المركز .
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في عيون اإلعالم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبة ومن وااله :

وبعد فقد زرت مشروع ركن الحوار بجامع الوابل وإطلعت على برامج ومناشط 
هذا المشروع الفريد إذ قد تميز بالجدة واإلبداع مع اإلهتمام باألصالة والدعوة الى 
دين اإلسالم فأوصي أهل اإلحسان بأن يدعموا هذا المشروع وباهلل التوفيق.

كتبه/ د.عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف   
استاذ مشارك بجامعة االمام   

1431/10/15هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
ليلة الخميس الموافق 1431/11/12هـ قمت بزيارة  الحمد هلل وحده وبعد ففي 

مركز )ركن الحوار ( الواقع في جامع الوابل بالدمام بالمنطقة الشرقيه ومعي مجموعة 
من اإلخوة األفاضل واطالعنا على هذا المركز وتم الشرح من قبل احد اإلخوه 
في المركز والذي أوضح لنا األهداف والخطط التى رسمها المركز فسرنا هذا الجهد 
وال اشك أن مثل هذا المركز يعتبر نواة خير أسأل اهلل أن ينفع به وأن يوفق 
القائمين علية إلى كل خير وأن يجعل ما يبذلونه من جهد في ميزان حسناتهم 
يوم القيامة وكل من ساهم او دعم او شارك وأن يجزي الجميع خيرًا حرر في 

1431/11/12 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رئيس محكمة اإلستئناف بالقصيم    
عبداهلل بن عبدالرحمن المحيسن    

بسم اهلل الرحمن الرحيم
فقد زرت ركن الحوار التابع لمكتب دعوة الجاليات بالقطيف فسرني ما رأيت 

أو مال واهلل  أو بدن  برأي  أو دعمه  أنشأه  خيرًا من  من مناشطه جزى اهلل 
الموفق

سليمان بن عبداهلل الماجد   
عضو مجلس الشورى   

1431/11/15هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل    وبعد

ففي يوم االربعاء 1431/11/26هـ قمت بزيارة مشروع ركن الحوار الدعوي للتعريف 
جهود  من  بما سمعت  واُعجبُت  رأيت  بما  وقد سررت  اإلنترنت  عبر  باإلسالم 
مبذوله في سبيل نشر الدعوة إلى دين اهلل تعالى وإيصال اإلسالم عبر النت من 
خالل الحوار الكتابي والصوتي إلى ارجاء المعمورة ليتحقق من خالل ذلك جزء من 
مدلول حديث المصطفى حول دخول هذا الدين كل بيت بعز عزيز او بذل ذليل 
أسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد لمن دعم المركز ماديًا ومعنويًا والدعاء موصول 

للقائمين على المركز واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل

كتبه/ د. ابراهيم بن عثمان الفارس   
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبيَّ بعده.أما بعد:

فكم يهفو المرء إلى روٍح َخفَّاقٍة تُحَلَّق بصاحبها ؛ ليتمكن من الدعوة إلى اهلل في 
مشارق األرض ومغاربها ، وإننا حيَن النجد ذلك تبًعا للِخلقه اإلنسانية ، فإننا نجد 
بحمد اهلل مكاتب توعية الجاليات التى تنتشر في بالدنا خاصًة تقوم بهذا الواجب 
، وتؤدي عنا حظَّا من هذا الفرض.ومن بين تلك المكاتب ) مركز ركن الحوار( 
الذي ُشرَّقت بزيارته هذه اللَّيلة ، وسعدت بما رأيُت وسمعُت ، فبارك اهلل في 
جهودهم ، وأعانهم على مقصودهم.وإني ألهتل كتابتي هذه الكلمة ألهيب بأهل 
الفضل اإلحسان و الرئاسة والجاه ؛ أن يشاركوا بدور فَعاٍل ورائد في اإلسهام في 

الجهود المبذولة بهذا المركز ؛ بأموالهم وجاههم ، واهلل ال يُضيع أجَر المحسنين.

وكتبه/ صالح بن عبداهلل حمد العصيمي   
ليلة الثالثاء 8 من جمادى األولى سنة 1432هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة على أشرف خلق اهلل والسالم عليه في هذه الظروف التي 

تتسارع فيها وسائل االتصال في التطور وتسارع الناس فيها إلى تلقي هذه الوسائل 
، البد أن يقترن ذلك بما يناسبه من تقدم أفكار الدعوة إلى اهلل ومشاريعها.

وقد وقفت على مركز الحوار التابع لمكتب توعية الجاليات بالقطيف فوجدته مركزًا 
يشعر القائمون عليه بأهمية تطور وسائل الدعوة لذلك كان مشروع الحوار الدعوي 
ولذلك   ، واثقة ومدروسة  نهج علمي وعلى خطى  يسير على  جديدًا  رائدًا  لديهم 
فإنني أتوقع لهذا المركز أن يكون من أكثر نقاط الدعوة إنارة وإثمارًا في بالدنا.

نسأل اهلل مزيد التوفيق والرفعة للقائمين عليه والداعمين له

د/ محمد بن إبراهيم السعيدي   
1432/7/14   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يكفي اإلخوة فضاًل وشرفًا وعزًا وفخرًا أن ينالوا هذا الوصف الرباني )َوَمْن أَْحَسُن 
َقْوالً ِممَّْن َدَعا ِإَلى اهللَّ َوَعِمَل َصالِحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن الُْمْسِلِمينَ ( وأنهم يقومون 
بعمل األنبياء في الدعوة إلى اهلل بعبادة اهلل وإجتناب الطاغوت . فجزى اهلل إخواننا 
األفاضل في مركز ركن الحوار للتعريف باإلسالم خير الجزاء . وواهلل إن المرء ليحتقر 

نفسه وجهوده عندما يرى ويسمع عن جهود هؤالء اإلخوة ثبتهم اهلل على دينه.

كتبه/ محمد بن صالح الراشد   
محاضر في جامعة القصيم   

1432/8/28هـ   

مركز » ركن الحوار » من المراكز المميزة التى استغلت ثورة العصر » التكنولوجيا » 
في الحوار بين مختصين في الدعوة إلى اهلل وفئة مستخدمة لإلنترنت وتحتاج إلى 
التعريف باإلسالم ويقوم على المركز أخوة مميزين جدًا وعلى رأسهم مدير المركز

أخوكم   
عبدالرحمن عبدالعزيز المطوع   

6-10-2011   
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد

فقد تشرفت اليوم الجمعة 1432/11/23هـ بزيارة ركن الحوار برفقة األخ الكريم 
حمد الوابل و األخ فيصل المحمدي وقد تجولنا في جنبات المشروع واستمعنا إلى 
شرح مفصل عن الدور الذي يقومون به في دعوتهم إلىى اهلل عزوجل بالحسنى 
وبإستخدام أحدث التقنيات اإللكترونية الحديثة منطلقين من قوله تعالى : )) َوَمْن 
أَْحَسُن َقْوالً ّممَّن َدَعا ِإَلى اهللَِّ َوَعِمَل َصالِحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَن(( اعجبني 
كثيرًا اريحيتهم في العمل وتضحيتهم وبذلهم بالوقت والجهد أسأل اهلل تعالى لهم 

التوفيق والسداد
والحمد هلل رب العالمين

محمد بن حمد الخميس   
1432/11/23هـ  -  2011/11/13م   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..

ففي هذا اليوم اإلثنين 1432/11/19هـ تشرفت بزيارة مركز ركن الحوار للتعريف 
الدين ونشر  لخدمة  مباركة  اإلنترنت وسرني ما رأيت من جهود  باإلسالم عبر 

االسالم بالموعظة والحكمه .
شكرًا للعاملين ، شكرًا على الجهود ، سدد اهلل الخطى وصلى اهلل وسلَّم على نبينا 

محمد آله وأصحابه أجمعين 

وكتب    1432/11/19هـ   
راشد بن عثمان الزهراني   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
زرت هذا الركن الرائع مركز ركن الحوار فُسررت واإلخوة المرافقين بالعرض 

والرؤيه واألهداف ووجدت فيه فريق متالق ومتطلع للمستقبل بكل ثقه وحماس 
ومنهجية متزنة، ادعو اهلل لهم بالتوفيق وأن نرى هذا الركن عالميا بكل ما تحمله 

هذه الكلمة من معاني.
بارك اهلل فيكم 

» ولئن يهدي اهلل بك رُجاًل واحدًا خيٌر لك من حمر النعم«

أخوكم   
المشرف العام على الندوة العالمية   
للشباب اإلسالمي بالمنطقة الشرقيه   

سعيد أحمد العويس   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وبعد

فقد أثلج صدري ما شاهدته في مركز ركن الحوار والبدايات المشرقة والثابتة لهذا 
المشروع ترسم مالمح نهايات ورؤى ونجاحات واعدة وكبيرة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أخوكم/ ناجي إبراهيم العرفج  
رئيس قسم اللغة اإلنجليزي جامعة اإلمام فرع األحساء  

المشرف على مركز التواصل الحضاري باألحساء  
1432/9/15هـ  

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لقد سعدت في هذا اليوم وأن كنت أحد الزائرين لهذا الصرح المبارك ركن الحوار الذي 

أحد المشاريع النوعية الذي يفخر به العمل الخيري في مسيرته المباركة نظرًا لألهداف السامية 
التى يسعى لتحقيقهاوالبناء المؤسسي المتكامل الذي يعد نموذجًا يحتذى به. وهو جهد مبارك 
يشكر عليه اإلخوة القائمين عليه والداعمين له ولقد سعدت كثيرًا بما سمعته ورايته فشكر 
اهلل لألخوة القائمين عليه هذا العمل المتميز الذي يعد أحد المفاخر في مجال التعريف 
باالسالم  ونشد على أيدي العاملين في العمل الخيري من ما يحسب بأنه يقفوا مع هذا 
المشروع وليساندوه لتحقيق اهدافه السامية والنبيله فجزي اهلل خيرًا كل من اسهم وعمل 
وجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهم وإلى مزيد من العطاء والنجاح في خدمة العمل الخيري 

واهلل الموفق
اخوكم / عبدالرحمن بن محمد العقّيل    
أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي   

1433/01/01هـ   

الحمد هلل وبعد..
فقد حملني قلبي إلى هذا الصرح الشامخ والمركز الرائع من المراكز النادرة الفائقة

لقد شدني ما رأيت وأذهلني ما سمعت فبارك اهلل جهودهم وزادهم من بركاته 
وتقبل مني منهم وامدهم من عنده إنه ولي الصالحين أسألة سبحانه أن يجعلني 

واياهم منهم.

محبكم وخادمكم   
عصام بن صالح العويد   

1433/01/01هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة على رسول اهلل وبعد

النت  شبكة  عبر  باإلسالم  للتعريف   « الحوار  »ركن  مركز  بزيارة  اهلل  أكرمني  فقد 
النجاح  من  مزيدًا  لهم  وأتمنى  ونتائج  وإبداع  تميز  من  رأيت  ما  كثيرًا  فسرني 

والتوفيق وادعو الجميع للتعاون معهم واهلل ولي التوفيق.

د. عوض بن محمد القرني   
1432/12/27هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين واُصلي واُسلم على رسول اهلل األمين وعلى آله وصحبه اجمعين

لقد يسر اهلل لي زيارة مباركة لركن الحوار التابع لمكتب توعية الجاليات بالقطيف ولقد أثلج 
صدري ما رأيته من جهد مبارك وعمل دؤوب وعطاء منظم ومميز يبعث على األمل وما 
يفرح أن القائمين على ركن الحوار شباب ثقاة منظبطون بضوابط الشرع مهتمون بوسائل 
المعرفة الحديثه والتواصل االجتماعي االلكتروني يقدمون رسالة ساعيه وأهداف جميلة خدمتًا 
لدين اهلل تعالى وحرص منهم على هداية الناس واخراجهم من الظلمات إلى النور ويكفى 
في عملهم حديث النبي صلى اهلل وعليه وسلم )) ألن يهدي اهلل بك رجالً واحدًا خيرًا لك 
من الدنيا وما فيها وخير لك من حمر النعم(( ادعو الجميع لدعم هذا المشروع ماليًا ومعنويًا

أسأل اهلل أن يثبت القائمين على الحق واهلل ولي التوفيق
احمد بن حمد البوعلي - إمام وخطيب جامع آل ثاني باالحساء  
رئيس مجلس إدارة مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي  

للقران والسنة والخطابة  - 32/12/21هـ  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شبكة  خالل  من  اإلسالم  إلى  للدعوة  الحوار  ركن  مركز  بزيارة  جدًا  سرتت 
األنترنت ، واطلعت على جانب من األعمال المباركة التي يقوم بها المركز.

ويطيب لي أن أسجل إعجابي بألسلوب المستخدم وآليات العمل ،  والجودة 
في الخدمة المقدمة ، إضافة الى اإلبتكار والتجديد والعمل في مناطق الفراغ .

بوركت الجهود وسددت الخطى.

محمد بن سعد العوسن   
مدير اإلعالم والعالقات العامة   

بمؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية   
1433/03/18هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد

ر اهلل تعالى لي زيارة » مركز ركن الحوار » في جامع الوابل في الدمام وقد قام االستاذ احمد  فقد يسَّ
المديحج واخوانه عبداهلل البيشي ومحمد البحري بشرح مناشط المركز وقد سّرني حرصهم وحسن 

ترتيبهم في توظيف وسائل التقنيه في دعوة الناس الى الخير.
وقد أذهلني تلك االرقام الفلكيه في المتابعين فضال عن توارد الداخلين الى برامجهم الدعوية. فشكر 
اهلل لهم جهودهم وزادهم من فضله واحسب إن شاء اهلل تعالى انهم من ضمن الداخلين في قوله 

صلى اهلل وعليه وسلم :)لئن يهدي اهلل بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم(
اللهم بارك في جهودهم ... آمين يارب العالمين

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات .
عبدالعزيز بن محمد السدحان                      وكان بصحبتي . 

       الدمام                              الشيخ/سليمان عبدالرحمن الهديب
والشيخ سعيد القحطاني   1433/01/19هـ  

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل     أما بعد

فقد سعدت بما رأيت في مركز الحوار وكذا ماشرحه اإلخوة الكرام بالمركز وقد تذكرت هنا 
آيتين . األولى قول اهلل تعالى : ))ومن أحسن قوالً ممن دعا إلى اهلل عمل صالحا وقال 
إنني من المسلمين(( ، والثانية قول اهلل تعالى : ))إنك ال تهدي من أحببت (( ؛ فاألولى 
حافز في استمرارية هذا العمل الجليل وتطويره ، والثانية دافعه ألي شعور بالحسرة على عدم 
إسالم بعض من تتم مناقشته ومحاورته )) فال تذهب نفسك عليهم حسرات((. وأتمنى أن 
يستمر هذا العمل ويستمر دعمه والمأمول أن يكّون ثروة علمية ودعوية نافعة إذا تولى الحوار 

من تتوفر فيه شروط ؛ فال بد من مراعاة ذلك عند البدايات وتعاهده بعد ذلك.
شكر اهلل للقائمين على هذا المركز والداعمين له والعاملين فيه ، 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد و آله.
وكتب/ د. سعد بن مطر العتيبي   

الدمام 1433/01/18هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لقد تم بتوفيق اهلل زيارة مركز ركن الحوار ، وهو معني بالحوار مع غير المسلمين وقد 

اثلج الصدر ما رأيته من عرض عن المركز ورؤيته وأهدافه واستراتيجيه ووسائله في 
التقنيه واستثمارها ما يضاعف المسؤوليه على االخوة العاملين في االستمرار  بتطوير هذه 
التجربه ورصد نجاجها لتسويق التجربه لكل الفننين بهذا التخصص. وقد سرني كثيرًا استيعاب 
المرحله التاريخيه للتقنيه والمتغيرات الدوليه في نهاية االحتكار العرفي والعملي واالعالمي 
وبالتالي استثمار الليبراليه الفرديه والحريات الشخصيه التى يعيشها العالم أفرادًا ومجتمعاتًا 
ودوالً ، وما رأيته مفخرة ووسيلة يتحقق منها وفيها حديث المصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
أن هذا الدين لن يذر بيت ودر وال وبر إال دخله وأوصي رجال البر واالحسان وأرباب 
المال واالعمال المبادره لدعم هذه المشروعات المتميزه وفق اهلل الجميع لكل خير

محبكم محمد بن عبداهلل السلومي  
رئيس مجلس إدارة مركز القطاع الثالث 1433/01/01هـ  

بسم اهلل الرحمن الرحيم
شرفت هذا المساء بزيارة هذا الصرح المعطاء والمتخصص في التعريف بدين 

اهلل وبيان محاسنه وسررت لما رأيت من همم عالية فتية غي أداء المهام وسرني 
كذلك رصيد اإلنجازات المميز.

شكر اهلل أجر جميع العاملين في هذا المركز وجعل ما يقدمون في ميزان حسناتكم 
وسدد على طريق الخير خطاكم ..

د/ عبداهلل بن سالم الزهراني   
مدير مركز مكه لتأهيل المعرفين باالسالم   

الثالثاء 1433/04/20هـ   

يسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من النبي بعده.. وبعد

فقد اكرمني اهلل بزيارة ركن الحوار للتعريف بإلسالم والتقيت بكوكبة تتوقد حماسًا 
إلى الدعوة والعمل من أجل هذا الدين.. فما يتمالك الزائر إال أن يطأطأ رأسه 
خجاًل أمام هذا العمل الجبار ، ويرفع يديه الى اهلل داعيًا لهم بالتوفيق والسداد ، 
وأن يسدد على دروب الخير والصالم خطاهم وأن يجعلنا ممن يساهمون معهم 

في هذا العمل الجبار ولو باليسير.
وامت عناية اهلل لكم جميعًا

  
محبكم والداعي لكم   

بندر بن محمد آل مساعد   
مدير مكتب قناة المجد الفضائية بالغربية   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
زرت مركز ركن الحوار للتعريف باالسالم عبر االنترنت

فوجدت ما أبهج خاطري وشرح صدري وهذا أشرف عمل على االطالق 
، جزاكم اهلل خيرًا وبارك في جهودكم.

أخوكم عائض القرني   
1433/03/27هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جزاكم اهلل خير ، وبارك اهلل في جهدكم الجبار انه ليثلج الصدر ويبعث في الروح 
السعادة والحماس ان يعلم المرء وجود مركز كركن الحوار جعله اهلل في موازين 
حسناتكم وسدد اهلل خطاكم واعانكم على تحقيق كل طموحاتكم واهدافكم المستقبلية 

بإذن اهلل....

مع خالص تحياتي ..   
أخوكم / تركي بن عبدالرحمن الراجحي   

1433/03/25هـ   
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
انه في يوم السبت الموافق 30 يونيو 2012م

ميزان  في  يجعلة  أن  اهلل  نسأل  اتوقعه  مالم  ورايت  الحوار  ركن  مركز  زرت 
حسناتهم وينفع بهم

عبداهلل بن صالح العوفي    
شركة مصادر    

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. وبعد

فإني تشرفت بزيارة مركز الحوار والذي اثلج صدورنا بتميزه .. ورؤيته نسأل اهلل 
سبحانه وتعالى ان يجزي القائمين عليه خير الجزاء .. فقد قاموا بعمل من أجل 
األعمال بأعلى مواصفات الجودة .. وبخبرة وتطوير مستمر وإننا ندعو اهلل سبحانه 

وتعالى ان يوفقهم ويبارك في جهودهم

خالد بن زيد بن حسين   
المشرف العام على مركز دعوة الصينين   

1433/08/10هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

تشرفت بزيارة مركز ركن الحوار بمعية مجموعة من مركز دعوة الصينين واستمتعت 
بقاء اإلخوة في مركز ركن الحوار كما استمعت لعرض ممتع من األخ / المهندس 
ماجد العصيمي . أسأل اهلل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن ييسر لهم ما يصبون 
إله من رقي وتقدم في سبيل إيصال دين اهلل عزوجل اإلى الجميع إنه ولي ذلم 

والقادر عليه ، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد .

صالح بن عبداهلل الفاضل   
المدير التنفيذي لمركز دعوة الصينين   

1433/08/10هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل      وبعد

المكتب  في  العمل  فربق  مع  قمت  1433/06/25هـ  االربعاء  يوم  ففي 
التعاوني بالنسيم بمدينة الرياض بزيارة ركن الحوار للتعريف باإلسالم ، وندعو اهلل 

لهم بالتوفيق والسداد ، ومزيدًا من االبداع والتطوير.

د/ فهد بن عبداهلل التويجري   
1433/06/25هـ   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لقد سعدت جدًا بزيارة مركز ركن الحوار في الدمام واطلعت على عملهم الرائع 

والجبار مع أخوة شباب مفعمين بالخبرة والحماس للدعوة.
استخدام  كيفية   . تقريبًا  سنتين  في غصون  المذهله  النتائج  على  كذلك  واطلعت 

التقنيات الحديثه بإسلوب أمثل.
فأسال اهلل لهم الثبات في العمل وأن يبارك في جهودهم

اخوكم / جمال الشطي   
مدير عام لجنة التعريف باالسالم / الكويت   

1434/01/04هـ   

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
وبعد

جهدًا  ورأيت  الوابل  بجامع  الحوار  ركن  مركز  بزيارة  عزوجل  اهلل  اكرمني  فلقد 
تميزه   ... الى اهلل  الدعوة  والمختصين في  الدعاة  لثله من  مميزًا وعماًل دؤوبًا 

بجوده واتقان .
فلهم الشكر والدعاء ... سائال اهلل عزوجل أن يوفقهم لما يحب ويرضى .

والى االمام دومًا..

محبكم عايض بن دبسان القحطاني  
مدير عام مؤسسة ثاني بن عبداهلل للخدمات االنسانيه  

  »راف« بدولة قطر  1434/01/03هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد فقد زرت مركز ركن الحوار 
الموافق  الخميس  ليلة  بالدمام  الوابل  بجامع  االنترنت  عبر  باالسالم  للتعريف 
1433/11/17هـ وقد سرني ما رايت من البذل والجهد الذي يبذله االخوة القائمون 
على هذا المركز وقد نفع اهلل به واسلم بسببه الكثير من الناس من بقاع االرض 
اسال اهلل أن يجزي االخوة القائمين عليه خيرا وان ينفع بهم وصلى اهلل وسلم 

على نبينا محمد وآله وصحبه

قاله وكتبه   
سعد بن سعيد الحجري   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قدر اهلل لي زيارة ركن الحوار يوم السبت 1433/09/15هـ وكان في نفسي كسل 
وبعد سماع كالم المهندس ماجد العصيمي عن برامج ركن الحوار جعل في داخلي 
نشاط وحماس فائق بسبب هذا النشاط الذي ينشر االسالم في جميع دول اعالم 

بفضل اهلل ثم القائمين على هذا البرنامج .
كلمة شكرًا ال تفي دائما بالغرض وهاذي واحدة من االمثال فاالدعاء لكم بالتوفيق 

والتسهيل في عملكم

سعد الراجحي   
1433/09/15هـ   
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كيف تشارك معنا ؟

يمكنك أخي الحبيب المشاركة في دعم هذه المبادرة الدعوية بمايلي :

) info@eDialogue.org ( ولمن يجد في نفسه القدرة والرغبة ، مراسلة المركز عبر االيميل

١. نشــــر 

انشر رابط موقع الحوار اإللكتروني

 www.eDialogue.org
ليقوم  المسلمين  غير  عامة  بين 
بالصورة  بتعريفهم  المركز  دعاة 
على  والرد  لإلسالم  الصحيحة 
يسلم  من  ومتابعة  استفساراتهم 

منهم باذن اهلل

وموقـع أكاديميـة المسلــم الجديـــد

NewMuslimAcademy.org
بين المسلمين الجدد

٢. دعــوة 

والمهتمين  والمختصين  الدعاة 
بدعوة غير المسلمين الى المشاركة 
في  المركز  ومشاريع  برامج  في 

المجاالت التالية :

التالية   اللغات  بأحد  باإلسالم  التعريف   •
تيلجو   – فلبيني   – أسباني   - )إنجليزي 

صيني – هندي (.

•   التسويق اإللكتروني.

شرعية   مجاالت  في  البحثية  الدراسات   •
وثقافية وتقنية.

•    تقديم الدورات التدريبية والندوات العلمية.

•   التصميم واإلنتاج المرئي.

٣. استثمر 
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ل�ستثمار في المشروع

المكتب التعاوني للدعوة وا	رشاد بالقطيف | الدعوة عبر ا	نترنت

info@eDialogue.org

+966   566 29 59 04

eDialogueC

eDialogueC

SA6080000 

www.eDialogue.org

أحد مشاريع المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف

١٤٣٣ هـ لعام

التقرير ا	حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

التقرير السنوي

للتعريف با	سالم عبر ا	نترنت

ركن الحوار


