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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد 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 تسليًما كثيرًا , بعثه اهلل رحمًة للعاملني ليخرج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة  رب العباد ويخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة ومن جور األديان إلى سماحة اإلسالم .

 
َِّني ِمنَ امْلُْسِلِمنيَ {  ِ وََعِمَل َصاحِلاً وَقَاَل إِن َّنْ دََعا إَِلى اهللَّ إن الدعوة إلى اهلل فضلها عظيم ، فقد قال تعإلى : } وََمنْ أَْحَسنُ قَواْلً ِم
)فصلت:33( وقال نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يوم فتح خيبر: ) ألن يهدي اهلل بك 

رجالً واحداً ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم ( أخرجه البخاري وفي رواية : ) خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت ( .

لقد كان للدعوة في السابق مجاالت محدودة ، ولكن وسائلها اآلن تعددت وتنوعت فظهرت تقنيات إلكترونية جديدة وهي 
كفيلٌة ــ إن شاء اهلل ــ بإيصال الدعوة اإلسالمية إلى الناس في أماكنهم ، وقد أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن متيٍم 
ـ يقول : )َلَيبُْلَغنَّ هذا األمر ما بلغ الليل و النهار  ـ صلى اهلل عليه و سلمـ  ـ قال : سمعت رسول اهللـ  ـ رضي اهلل عنهـ  الداريـ 
، و ال يترك اهلل بيت مدرٍ وال وبٍر إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيٍز أو بذل ذليٍل ، ِعزاً يعز اهلل به اإلسالم و ذاُلً يُذِل اهلُل به الكفر ( ، 

وكما هو معلوم أنه قد يحضر املتلقي فنصيب الهدف ولكن عندما نذهب إليه فإننا نصيب أهدافاً أكثر.
 

وبفضل اهلل سبحانه وتعإلى ثم بفضل التوجيهات احلكيمة من القيادة الرشيدة في اململكة العربية السعودية هذه البالد 
املباركة مهبط الوحي وقبلة املسلمني وراعية احلرمني الشريفني منبر السلفية وموطن الوسطية ، قام املكتب التعأوني 
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة القطيف والذي يحمل شعار ) دعوة ( بعد التنسيق مع املكتب التعأوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالدمام والذي يحمل شعار ) عمل وأمل ( ومبساندة من العديد من أصحاب املبرات اخليرية ورجال 
األعمال بإنشاء مركز دعوي متميز هو في حقيقته مشروع أمة ، أال وهو ) ركن الحوار ( وذلك للتعريف باإلسالم عن طريق 

الشبكة العنكبوتية ) اإلنترنت ( باللغات العاملية .

وختاًما أسأل اهلل بأسمائه احلسنى وصفاته العليا أن يوفق اجلميع ملا يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للعروة الوثقى وأن 
يجمعنا في الفردوس األعلى .                                      

 
                       كتبه في 1 / 1 / 1435 هـ

                        رئيس مجلس اإلدارة
القاضي في محكمة االستئناف باملنطقة الشرقية                      

                                    د / فؤاد بن محمد بن عبدالعزيز الـماجد
     

كلمة مدير المركز

مرحلة  إلغالق  اجلاد  العمل  ملؤه  كان  انقضى  عاٌم 
فتم   ، والريادة  التميز  عنوانها  ملرحلة جديدة  والتحضير 
العام تطوير اخلطة االستراتيجية  بحمد اهلل خالل هذا 
وتطوير  بناء  إعادة  مت  كما  قادمة  أعوام  لثالثة  اجلديدة 
جديد  واقٍع  مع  لتتماشى  والتنظيمية  اإلدارية  اللوائح 

ومنو متسارع بفضل اهلل .  

وها هو عاٌم جديد يُقبل وكلنا أمل وثقة باهلل في املضي 
منوذجاً  يكون  بأن  رؤيته  لتحقيق  مبركزكم  للرقي  قُدًما 
للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت ، وهذا لن يأتي إال  عاملياً 
املتميز  العمل  فريق  ومثابرة  بدعائكم  ثم  اهلل  بتوفيق 

الذي عودنا على حتقيق األهداف وتذليل العقبات .

م.ماجد بن سعد العصيمي
   املؤسس واملدير التنفيذي



67

تأسس مركز ركن احلوار ليكون نواة عمل متكامل -  مركزاً منوذجياً عاملياً غير ربحي – وهو أحد املؤسسات املتخصصة في تعريف 

غير املسلمني بالدين اإلسالمي في أنحاء العالم عبر الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(، وقد كان أمر اهلل سبحانه وتعالى وأمر رسوله - 

صلى اهلل عليه وسلم -بالدعوة  إلى اهلل باحلكمة واملوعضة احلسنة واجملادلة بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة واالبتسامة املشرقة 

انطلق  وقد  لتأسيسه,  األساسي  الباعثة  األمور  هي  األديان  حلوار  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  مبادرة  ثم 

التشغيل التجريبي للمركز في يوم السبت املوافق للسابع من شهر ربيع اآلخر لعام 1432هـ, ويتبع املركز إداريًا للمكتب التعأوني 

للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة القطيف.

يحرص املركز بشكل رئيس على غير املسلمني في أنحاء العالم ليكونوا مستفيدين أساسيني من خدمات برنامج »احلوار اإللكتروني« 

املباشر، والذي يعنى بتعريف غير املسلمني باإلسالم في شتى بقاع األرض، ومن ثم إرشادهم للدخول في اإلسالم حال رغبتهم، وذلك 

من خالل تكوين العالقات االجتماعية والتواصل احلضاري معهم بهدف تعريفهم باإلسالم، بعيًدا عن احلوار العشوائي وغير املمنهج؛ 

وذلك للوصول إلى مستقبل مضيء، بل أكثر إشراقاً في فهم اإلسالم وسماحته بحيادية تامة.

ويقوم املركز بالعناية باملسلمني اجلدد من خالل أول أكادميية سعودية للناطقني باللغات األجنبية عبر اإلنترنت وتدعى » أكادميية 

املسلم اجلديد«، حيث ميكن للمسلمني اجلدد تعّلم أسس ومبادىء اإلسالم والعقيدة والفقه واألخالق اإلسالمية ومايحتاجونه لبدء 

مارسة دينهم واالندماج في مجتمعاتهم احمللية.

ولم تقف النظرة التكاملية والطموح املتجدد إلدارة املركز عند هذا احلد، فقد مت أخذ زمام املبادرة بإنشاء أول أكادميية سعودية أطلق 

عليها » أكادميية رسل السالم«، حيث تتاح الفرصة جلميع شرائح اجملتمع الناطقني باللغات احلية اخملتلفة للتأهل من خالل تدريبهم 

وإعدادهم معرفني باإلسالم ومنهجه الصحيح ونشر تعاليمه السمحة وذلك عبر اإلنترنت. 

من نحن ؟
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رؤيتنــا

أن نكون مركزاً منوذجياً عاملياً للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت.

رسالتنا

نحن مركز عاملي غير ربحي يهدف للتعريف باإلسالم ومنهجه الصحيح ملستخدمي اإلنترنت عبر احلوار احلضاري مع غير 

، باستثمار الكفاءات البشرية االحترافية و االلتزام باألخالق  املسلمني والعناية باملسلم اجلديد وتأهيل املعرّفني باإلسالم 

العالية. املهنية 

أهدافنا

1.  التعريف باإلسالم من خالل احلوار احلضاري على املنهج الصحيح.
2.  العناية باملسلمني اجلدد وغرس قيم اإلسالم وتطبيق تعاليمه في حياتهم.

3.    االستثمار في تأهيل وتفعيل الطاقات البشرية خلدمة اإلسالم ونشر رسالته.
4.    نشر اإلسالم وتعاليمه لشعوب العالم من خالل اإلعالم اجلديد الهادف.

5.    تسخير التقنيات احلديثة عبر اإلنترنت لتحقيق أهداف املركز.

قيمنـا

1. األمانة في إيصال رسالة اإلسالم.
2. االلتزام بالعمل خلدمة الدين اإلسالمي.

3. التعاون مع اجلميع في سبيل التعريف باإلسالم.
4. االحترام لكافة اجملتمعات واألفراد بغرض تبليغ الدين.

5. املبادرة بطرح كل ماهو جديد في عالم اإلنترنت والتقنية خلدمة اإلسالم.

سياستنا في الجودة

يلتزم مركز ركن احلوار للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت بنشر رسالة اإلسالم وقيمه من خالل التواصل احلضاري مع األخذ بعني االعتبار 

أعلى مستويات اجلودة والتميز، وفًقا للشريعة اإلسالمية ثم التعليمات النظامية مبا يحقق متطلبات وتوقعات املستفيدين من 

خدماتها واملواصفات العاملية لنظام إدارة اجلودة ISO 9001:2008 جاعلًة رضا املستفيد نصب العني باعتباره هدفاً سامياً ونبيالً بعد 

رضا اهلل عز وجل.. وذلك من خالل :

1. التطوير والتحسني املستمر للمنظومة اإلدارية باملركز لتطبيق مفاهيم إدارة اجلودة.

2. توفير كادر وظيفي متميز والعمل على تطويره واحملافظة عليه.

3. تلبية متطلبات واحتياجات » املانح واملستفيد« مبا يحقق رضى الطرفني.

المستفيدون من خدمات المركز

غير املسلمني من شتى أنحاء العالم من مختلف األديان والثقافات، ونظراً لضخامة عدد املستهدفني مت تقسيمهم إلى شرائح ومت 

اختيار أربع شرائح أساسية للعمل من خاللها في الفترة القادمة وهي: 

1. الباحثون عن اإلسالم.

2. احليــــارى .

3. املثقفون واملؤثرون في مجتمعاتهم.

4. الشبـــاب.

ثم مت تقسيم كل شريحة بحسب لغة متحدثيها، حيث مت العمل في عام 1433هـ على تشغيل اللغة اإلجنليزية 24 ساعة يومياً، 

وتشغيل اللغة األسبانية والفلبينية في أوقات الذروة فقط. 
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الهيكل التنظيمي وفريق العمل
10
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برامــج المركــز 
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          برنامج الحوار اإللكتروني:

وهو عبارة عن برنامج تفاعلي عبر موقع إلكتروني يتبع للمركز يتيح هذا البرنامج للمستفيدين الدخول في حوار فردي ومباشر مع 

أحد الدعاة / املعرفني العاملني لتعريفه باإلسالم.

2 مليون  

358 مليون
مشـاهدة

ل�عـالن ا�لكتروني

زائر للموقــع

المعدل اليومي من

                   3 - 4 مسلم جديد يومي� 

1222
مسلم جديـد
 من  106 دولة

إحصائيات عام 1434 هـ
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إحصائيات عام 1434 هـ

1651716897122311
السيخيةالشنتويهاليهوديةالهندوسيةالنصرانيةالبوذيةاإللحادغير معروفة

4846492183975513
13-180-3314-4519-6034-46> 61غير معرف

904318
امرأةرجل 

ء

الفئة العمرية

eDialogue.orgالتوزيع الجغرافي لزوار الموقع  
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           أكاديمية المسلم الجديد:

واحلية،  املسجلة  الدروس  خالل  من  اإلنترنت  عبر  واجتماعياً  أكادميياً  اجلديد  باملسلم  بالعناية  متخصصة  أكادميية  عن  عبارة  هي 

واإلستشارات اإلجتماعية، لنخبة مختارة من علماء أهل السنة املتحدثني باللغة اإلجنليزية واملعروفني عاملياً.

إحصائيات عام 1434 هـ

690داعية
شخص متخرج

274
5,068

21

محاضرة
شخص منتسب

عدد المحاضرين
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           أكاديمية رسل السالم:

وهي عبارة عن أكادميية متخصصة في تدريب وتأهيل املعرفني باإلسالم عبر اإلنترنت من خالل البرامج التدريبية املوسمية التي تعنى 

بالسائحني والطالب املبتعثني، من خالل برنامج الدبلوم األكادميي إلعداد الدعاة عاملياً.

إحصائيات عام 1434 هـ

تدريب في القاعة 
16تدريب عــن بعــــد 

104 772
ساعة تدريبية

دورة تدريبية

متدرب ومتدربة

2 
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د. خالد الدوسريأسم المدرب

24 متدرب في املركزالحضــــــور
20 متدرب عن بعد

اإلجنليزيةاللغــــــــة

3 ساعاتالمــــــــدة

د. خالد الدوسريأسم المدرب
البرفسور/ أحمد نور الدين

20 متدرب في املركزالحضــــــور
20 متدرب عن بعد

اإلجنليزيةاللغــــــــة

24 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   فن التواصل الحضاري

الدمام  -  1434/03/16هـ

دورة بعنوان   |   اإلعداد للّقاء المؤثر

الدمام  -  1434/01/03هـ

عبدالعزيز بأوزيرأسم المدرب

20 متدربالحضــــــور

اإلجنليزيةاللغــــــــة

4 ساعاتالمــــــــدة

د. خالد الدوسريأسم المدرب

45 متدربالحضــــــور

اإلجنليزيةاللغــــــــة

3 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   الطريقة المؤثرة للتعريف باإلسالم - متقدمة

الخبر  -  1434/04/05هـ

دورة بعنوان   |   الطريقة المؤثرة للتعريف باإلسالم - مرحلة أولى

الخبر  -  1434/04/04هـ
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عمرو عصامأسم المدرب

48 متدربالحضــــــور

العربيةاللغــــــــة

4 ساعاتالمــــــــدة

م. ماجد العصيميأسم المدرب

47 متدربة عن بعدالحضــــــور

العربيةاللغــــــــة

3 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   كيف أخدم اإلسالم

الرياض  -  1434/04/08هـ

دورة بعنوان   |  اإلعالم الجديد

الخبر  -  1434/04/08هـ

 أ.د. أحمد نور الدين  و د.خالد الدوسريأسم المدرب

40 متدربالحضــــــور

اإلجنليزيةاللغــــــــة

8 ساعاتالمــــــــدة

د. فؤاد اجلغيمانأسم المدرب

50 متدربالحضــــــور

العربيــةاللغــــــــة

5 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   تفعيل أنماط الشخصية للتعريف باإلسالم

الدمام  -  1434/05/23هـ

دورة بعنوان   |   فن التواصل الحضاري للتعريف باإلسالم

الدمام  -  1434/04/29هـ
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أ. ريحان أشرف و أ. يوسف آغاأسم المدرب

12 متدرب في املركز الحضــــــور
47 متدرب ومتدربة عن بُعد

اإلجنليزيةاللغــــــــة

10 ساعاتالمــــــــدة

د.خالد الدوسريأسم المدرب

14 متدرب في املركز الحضــــــور
14 متدرب ومتدربة عن بُعد

اإلجنليزيةاللغــــــــة

5 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   إستخدام األذان لتوصيل رسالة اإلسالم

الدمام  -  1434/06/19هـ

دورة بعنوان   |  أساليب التعريف باإلسالم

الدمام  -  1434/05/26هـ   -  1434/06/25هـ

خالدة العنزيأسم المدرب

28 متدربة الحضــــــور
في مركز منتدى الزهراء النسائي - باسكان الدمام

العربيــةاللغــــــــة

5 ساعاتالمــــــــدة

هاني رجب الزهرانيأسم المدرب

20 متدرب في املركز الحضــــــور
59 متدرب ومتدربة عن بعد

العربيــةاللغــــــــة

5 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   مبادئ التسويق اإللكتروني عبر شبكات التواصل اإلجتماعي

الدمام  -  1434/07/28هـ

دورة بعنوان   |   مهارات التعريف باإلسالم للنساء

الدمام  -  1434/06/26هـ
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عناية اهللأسم المدرب

64 متدرب ومتدربةالحضــــــور

اإلجنليزيةاللغــــــــة

9 ساعاتالمــــــــدة

م.ماجد بن سعد العصيميأسم المدرب
مبشاركة الشاب عيضة بن ميني

30 متدرب باملركزالحضــــــور
108 متدرب عبر اإلنترنت

العربيــةاللغــــــــة

4 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   استخدام تقنيات اإلنترنت في التعريف باإلسالم

الدمام  -  1434/11/07هـ

دورة بعنوان   |  مهارات التواصل الفعال للتعريف باإلسالم

الدمام  -  1434/08/13هـ   -  1434/08/16هـ

صالح بن ناصر العنزيأسم المدرب

10متدرب باملركزالحضــــــور
35 متدرب عبر اإلنترنت

اإلجنليزيةاللغــــــــة

4 ساعاتالمــــــــدة

محمــد احلمــاديأسم المدرب

11 متدرب في املركزالحضــــــور
23 متدرب عبر اإلنترنت

اإلجنليزيةاللغــــــــة

5 ساعاتالمــــــــدة

دورة بعنوان   |   فن الحوار للتعريف باإلسالم

الدمام  -  1434/11/22هـ

دورة بعنوان   |   دورة العقيدة

الدمام - 12/28/ 1434هـ



3233

برنامج : متطوعون لإلسالم

وهو أحد البرامج النوعية والذي يعنى بتفعيل الطاقات البشرية خلدمة اإلسالم عبر اإلنترنت عاملياً، من خالل إدراجهم 

للمتطوعني  شهادات  وإصدار  التطوع  ساعات  إحتساب  يتم  حيث  املركز،  وأنشطة  لبرامج  التطوعية  املهام  في 

املركز. فريق  بإجنازها مع  التي شاركوا  باألعمال 

islamvolunteers.org 
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منتجات وخدمات المركز
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إسالم تويت
خيار  االجتماعية  تويتر  شبكة  ملستخدمي  يتيح  تفاعلي  موقع  عن  عبارة  هو 

التغريد نيابة عنهم بعد موافقتهم على حساباتهم بتغريدات باللغة اإلجنليزية 

حالياً، الغرض منها إثارة الرغبة لدى غير املسلمني في التعرف على اإلسالم من 

خالل الضغط على رابط موقع برنامج احلوار اإللكتروني املضمن في التغريدات 

الشبكات  عبر  اإللكتروني  التسويق  ضمن  املبادرة  هذه  تكون  وبذلك  املرسلة، 

islamtweet.comاالجتماعية الستقطاب الشرائح املستهدفة لتعريفهم باإلسالم.

I s l a m  T w e e t

إسالم تويت

لطلب البطاقات 

www.eDialogueC.com/page/9

البطاقات الدعوية 
هي عبارة عن بطاقات مطبوعة حتتوي على عبارات محفزة الستقطاب غير املسلمني لزيارة موقع احلوار املباشر للتعريف 

باإلسالم، وتوزع على غير املسلمني في أي دولة بالعالم حيث تتوفر بعدة لغات هي: ) اإلجنليزية - األسبانية - الفلبينية - 

األملانية - الفرنسية - البرتغالية - الصينية (.
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برنامج : أقل من 5 دقائق

هو برنامج باللغة اإلجنليزية ومترجم إلى العربية تكون 
مدته أقل من 5 دقائق. ويستهدف بالدرجة األولى غير 
املسلمني لدعوتهم إلى اإلسالم. ثم يستهدف املسلمني 
لتنشيط روح الدعوة في نفوسهم. ويقوم بإلقاء املادة 
عدد من الدعاة حيث يوجد في الفيديو الواحد أكثر من 
مقدم وذلك لكي ال ميل املشاهد. وكل حلقة لها فكرة 
في  للتنويع  وذلك  قبلها  التي  عن  مختلفة  تصويرية 
احترافية.  بطريقة  احللقات  إنتاج  العرض.ويتم  طريقة 
لها موضوع مختلف لهدف  البرنامج  وكل حلقة من 

واحد وهو نشر رسالة اإلسالم.

 

          less than 5 mins  

  Just GiveIt a Thought  : برنامج

Just GiveIt a Thought
بأسلوب  املسليمن  لغير  موجــه  برنامــج  هو 
ويدعوهـم  يخاطـب عقولهـم  نوعه،  من  فريد 

املباشــر. للحــوار 
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إحصائيات حملة نأوي تسافر بتويتر 

حملة نأوي تسافر ؟  خذنا معاك !

التعريف  في  اجملتمع  فئات  ملشاركة جميع  تهدف  حملة 

باإلسالم من خالل )البطاقات الدعوية( 

650 ألفعدد البطاقات الموزعة: 

3 أشهرمدة الحملة: 

7 لغاتلغات الحملة: 

55 دولةعدد الدول المشاركة بالحملة:

  

حملة حسناتك بعد مماتك 

حملة تهدف إلسالم 999 شخص من خالل كفالة شخص 
غير مسلم مببلغ 999 ريال .

20 يوممدة الحملة: 

999 سهمعدد األسهم:

999 شخصعدد الذين أسلموا من خالل الحملة:

بحمداهلل مت حتقيق الهدف
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األخبار والزيارت
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 BCII حفل تكريم خريجي برنامج الشهادة األساسية للتعريف باإلسالم

رعى رئيس مجلس اإلدارة الشيخ الدكتور فؤاد بن محمد املاجد حفل 

تكرمي خريجي برنامج الشهادة األساسية للتعريف باإلسالم بالغرفة 

التجارية بحضور عدد من أعيان املنطقة واملشاركني واملهتمني بأنشطة 

القرآن  بتالوة  احلفل  بدء  حيث   , اإلعالميني  من  وعدد  الدعوية،  املركز 

الكرمي، وبعدها كلمة لراعي احلفل، قال فيها: إن التطور والتسارع في 

هذا العالم جعل من في أقصاه كأنه قريب منك وذلك بسبب اإلعالم 

نشر  باإلمكان  فأصبح  وغيرها،  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اجلديد، 

ركن  مركز  استغلها  حديثة،  بطرق  املعمورة  بقاع  شتى  في  اإلسالم 

احلوار وطبقها عملياً من خالل الشبكة العنكبوتية، وهي فكرة نوعية جديدة في مجال الدعوة للدين اإلسالمي. ثم تلى ذلك 

كلمة مدير عام املركز املهندس ماجد العصيمي والعديد من املشايخ والشخصيات البارزة وبعدها شاهد احلضور عرضاً مرئياً 

رائعاً يعرض فكرة مركز ركن احلوار واهم وأبرز انشطته، ثم مت بفضل اهلل - تكرمي املتخرجني وعددهم ستة عشر معرفاً باإلسالم، 

ومن ضمنهم تخريج معرفة واحدة ومت تسليمها الشهادة عن طريق ولي أمرها.

ملتقى نسائم الخير باألحساء

على هامش ملتقى نسائم اخلير التابع للمكتب التعأوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

باألحساء والذي أقيم ملدة أسبوع حيث شارك املركز بركن تعريفي بأنشطة املركز ومشاريعه 

وقد زار الركن عدد من املشايخ واملسؤولني اإلعالمني واطلعوا على اخلدمة املقدمة من املركز 

واإلحصائيات التى توصل اليها .

توقيع إتفاقية شراكة مع مكتب الدعوة بالبطحاء بمدينة الرياض

ركن  مركز   « وقع   : املسلمني  غير  دعوة  في  أكبر  مجال  لفتح  خطوة  في 
وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعأوني  »املكتب  مع  شراكة  إتفاقية  احلوار« 
اجلاليات بالبطحاء« لتشغيل اللغة الفلبينية في موقع احلوار اإللكتروني 
اخلطوة  هذه  وتهدف   ، املسلمني  غير  بدعوة  اخلاص   www.eDialogue.org
 ، الفلبينيني على اإلسالم  املتزايد من  اإلقبال  الدعاة ليغطي  لزيادة طاقم 
ومنذ اللحظات األولى لعقد الشراكة شهد احلضور إسالم شخصني من 
برنامج  عبر  وذلك  بالبطحاء  الدعوة  مكتب  دعاة  أحد  يد  على  الفلبينني 

احلوار اإللكتروني.

وقعت اإلتفاقية في يوم االثنني 13/ 5/ 1434هـ ، وحضر التوقيع كل من مدير »ركن احلوار« املهندس/ ماجد العصيمي ، ومدير 
»املكتب التعأوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالبطحاء« الشيخ / نوح بن ناصر القرين .

توقيع إتفاقية شراكة مع مكتب الدعوة بالنسيم بمدينة الرياض

وقع “مركز ركن احلوار” املتخصص في دعوة غير املسلمني إتفاقية شراكة 
مع مركز دعوة الصينني التابع للمكتب التعأوني للدعوة واإلرشاد وتوعية 
اجلاليات بالنسيم” لتشغيل اللغة الصينية في موقع احلوار اإللكتروني 
، وتكمن أهمية هذه الشراكة في كونها موجهة ألكبر دولة في العالم 

في تعداد السكان، وسعيا في دعوتهم لإلسالم .

مت التوقيع في الرياض يوم األربعاء 15/ 5/ 1434هـ وحضر التوقيع كل من 
مدير “ركن احلوار” املهندس/ ماجد العصيمي و املشرف العام على املركز 

م / خالد بن زيد احلسني./ 12 / 1434هـ
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زيارة الدكتور محمد العريفي

تشرف مركز ركن احلوار للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت بزيارة الدكتور محمد بن 
عبدالرحمن العريفي يوم األربعاء بعد صالة العصر بتاريخ 21 / 06 / 1434 هـ ، 
وقد كان في استقباله مدير ومؤسس املركزاملهندس/ ماجد بن سعد العصيمي 
ومدراء البرامج وأعضاء فريق العمل باملركز، حيث قام املهندس/ ماجد العصيمي 
من خالل جولة تعريفية بالشرح والتعريف باملركز للدكتور العريفي، وقد اطلع 
اجلديد  املسلم  وأكادميية  اإللكتروني  احلوار  للمركز  الرئيسية  البرامج  على 
النتائج  ورأى من  الدكتور سروره مبا سمع  أبدى  السالم، حيث  وأكادميية رسل 
التي قام بتحقيقها فريق العمل خلدمة اإلسام وتبليغ رسالة الدين في اآلفاق ، 
على هامش الزيارة قام الدكتور محمد العريفي بتجربة أنظمة احلوار من خالل 
الدخول على برنامج احلوار اإللكتروني، وصادف دخوله على البرنامج دخول أحد 
االشخاص للحوار معه، وكان ذلك في جتربة عملية الستخدام التقنيات املتميزة 
العريفي  الدكتور محمد  قام  الزيارة  نهاية  وفي   ، اإلنترنت  عبر  للحوار  باملركز 
مشكوراً بالكتابة في سجل الزوار ملركز ركن احلوار، حيث سطر كلمات مشرقة 
ومضيئة عّما سمع ورأى في ركن احلوار، وقد دعا جميع املهتمن مبجال الدعوة 

لدعم هذا املشروع مادياً ومعنوياً بكافة السبل املشروعة نظاماً.

زيارة الدكتور محمد العوضي 

استقبل مركز ركن احلوار في مقره الرئيسي بوقف الوابل للتعريف باإلسالم في 

املنطقة الشرقية مبدينة الدمام املفكر اإلسالمي واإلعالمي املعروف الدكتور 

محمد العوضي من دولة الكويت الشقيقة، وقد وصل الدكتور العوضي بعد 

صالة املغرب وكان في استقباله املهندس / ماجد بن سعد العصيمي مدير 

الدكتور  تفضل  ذلك  بعد  ثم  باملركز  العمل  فريق  وأعضاء  احلوار  ركن  مركز 

العوضي بدخول قاعة اإلجتماعات والتعرف على قيادات املركز، وبعد اإلنتهاء 

ركن  مركز  وأعضاء  مدير  مع  العوضي  الدكتور  توجّه  اإلجتماعات  قاعة  من 

لتأهيل  اهلل(  )رحمه  السميط  عبدالرحمن  الدكتور  الشيخ  قاعة  إلى  احلوار 

كافة  عن  شرحاً  العصيمي  ماجد  املهندس  قدم  حيث   ، باإلسالم  ّفني  املعر 

أقسام املركز وإعطاء نبذة عن أهداف املركز ورؤيته ورسالته واجلهات الداعمة 

له، كما مت تقدمي اإلجنازات التي حققها املركز منذ نشأته وحتى زيارة الدكتور 

محمد العوضي وفي أثناء تواجد الدكتور العوضي في قاعة الشيخ الدكتور 

عبدالرحمن السميط )رحمه اهلل( تعالى صوت تكبير أحد الدعاة من قسم 

املكاتب اإلدارية معلناًً دخول نصراني في دين اإلسالم.
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زيارة أمين المنتدى اإلسالمي ومدير راف  

والشيخ  اإلسالمي  املنتدى  عام  أمني  الفواز  عبداهلل  ب  خالد  الشيخ  املركز  زار 

للخدمات  عبداهلل  بن  ثاني  مؤسسة  عام  مدير  القحطاني  دبسان  بن  عايض 

اإلنسانية “ راف “ بدولة قطر واألستاذ ابراهيم العبدالكرمي مدير أوقاف العرادي 

اخليرية واألستاذ أحمد كريري مدير املوارد املالية مبكتب منارات العطاء حيث قدم 

لهم مدير املركز عرضاً عن مشاريع وبرامج املركز واإلحصائيات التي توصل اليها 

وسبل التعأون بني اجلميع .

زيارة الشطي والحويفي 

زار املركز كالً من مدير عام جلنة التعريف باإلسالم بدولة الكويت د.جمال الشطي 

و املرشد الديني مبستشفى القاعدة اجلوية األستاذ يوسف احلويفي حيث قدم 

مدير املركز عرضاً عن املركز يحتوي على برامج وانشطة املركز .

زيارة الدكتور “ ذاكر نايك “

زار املركز الدكتور الشهير ذاكر نايك مدير ومؤسس قناةPeaceTV  “ بيس تي في” 

وبحضور املهندس موسى املوسى املدير التنفيذي ملؤسسة عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي اخليرية واألستاذ أحمد مديحج مدير برنامج احلوار اإللكتروني باملركز 

حيث مت عرض سبل الشراكات بني اجلهتني في سبيل حتقيق رفع راية اإلسالم...

زيارة الشيخ “ طارق الحواس”

سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  بزيارة  املركز  تشرف 

اإلسالمية باألحساء الدكتور طارق احلواس، واطلع على سير العمل واخلدمة 

املقدمة من املركز لغير املسلمني في برنامج احلوار اإللكتروني، وللمسلمني 

اجلدد في أكادميية املسلم اجلديد، ولعامة املسلمني بأكادميية رسل السالم ..
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رابطة الدعوة اإللكترونية “آمال وتطلعات”

“الدعوة  بعنوان  عمل  ورشة  اإلسالم  دار  موقع  مع  بالتعأون  املركز  أقام 

الورشة هو توحيد  الهدف األساسي من  ، وكان  آمال وتطلعات”  اإللكترونية 

“رابطة  اإلنترنت من خالل  على  الكترونياً  تعمل  التى  والهيئات  املراكز  جهود 

اإللكترونية”. الدعوة 

 

معرض الفرص التطوعية 

زار  حيث  اخلبر  شباب  مبلتقى  الرابع  التطوعية  الفرص  مبعرض  املركز  شارك 

على  اطلعوا  حيث  األعمال  رجال  و  املسؤولني  و  املشايخ  من  عدد  املعرض 

الفرص التطوعية املقدمة من املركز في سبيل حتقيق مشاركة اجملتمع معنا 

باإلسالم. التعريف  في 

زيارة طالب جامعة الملك خالد بأبها - كلية علوم الحاسب اآللي

زار وفد من طلبة كلية علوم احلاسب اآللي بجامعة امللك خالد بأبها مقر “ 

مركز ركن احلوار “ ، وقد استمع الوفد من مدير املركز املكلف / الشيخ أحمد 

مديحج لشرح عن املركز وطريقة عمله ، وأجاب عن تساؤالتهم حول دعوة غير 

املسلمني ، وقدم املركز هدية رمزية للحضور ، وفي نهاية الزيارة قّدم الطلبة 

درعا تذكاريا للمركز ، والتقطت الصور اجلماعية .

حلقات التحفيظ ومركز ركن الحوار

استقبل مركز ركن احلوار للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت في مقره الرئيسي 

بوقف الوابل للتعريف باإلسالم مبدينة الدمام عدد اً من طالب املرحلة اجلامعية 

من حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ملدينة الرياض والتابعة للمنطقة الوسطى 

بعد صالة اجلمعة، وكان في استقبالهم عددٌ من موظفي مركز ركن احلوار، 

كما اطلع طالب احللقات على أقسام املركز وأعماله وأهدافه االستراتيجية 

الذين أسلموا  املركز وعدد األشخاص  إجنازات  توضيحي عن  باإلضافة لشرٍح 

فيه والتي كان للمركز دورٌ كبيرٌ في توجيههم وإرشادهم إلى الطريق السوي 

والدين القيم.
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