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كلمة مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

إلى  يشاء  من  ويهدي   , السالم  دار  إلى  يدعوا  الذي  هلل  الحمد 
نبينا  وقدوتنا  إمامنا  على  والسالم  والصالة   , مستقيم  صراط 
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 .
هي  المنكر   عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  اهلل  إلى  الدعوة  إن 
بها  وجل  عز  اهلل  أمر  وقد  الصالحين  وسبيل  المرسلين  طريق 
عباده فقال تعالى موجهًا الخطاب لرسوله عليه الصالة والسالم 
�َسَنِة  َ ِعَظِة الحْ َوحْ َمِة َوالحْ كحْ ِ ُع اإِِل �َسِبيِل َرِبَّك ِبالحْ نصًا وألمته ضمنًا :{ ادحْ
َوُهَو  �َسِبيِلِه  َلّ َعن  ِبَن �سَ َلُم  اأَعحْ ُهَو  َرَبَّك  َنّ  اإِ �َسُن  اأَححْ ِهَي  ِباَلِّتي  َوَجاِدلحُْهم 
اًل  �َسُن َقوحْ َتِديَن } )125/النحل(. وقال تعالى : { َوَمنحْ اأَححْ ُهحْ َلُم ِبالحْ اأَعحْ
ِلِمنَي } )فصلت:33(  ُ�سحْ اِلًا َوَقاَل اإَِنِّني ِمَن الحْ ِ َوَعِمَل �سَ ِمَّنحْ َدَعا اإَِل الَلّ
وقال نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن طالب رضي اهلل 
عنه يوم فتح 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 مقاطع 
التواصل  وسائل  وكذلك   . اليوتيوب   : مثل  والصورة  الصوت 
، وهناك  بيري  والبالك  والتويتر  الفيس بوك   : االجتماعي مثل 

وسائل إلكترونية أخرى كثيرة .
الحكيمة  التوجيهات  بفضل  ثم  وتعالى  سبحانه  اهلل  وبفضل 
من القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية هذه البالد 
الحرمين  وراعية  المسلمين  وقبلة  الوحي  مهبط  المباركة 
المكتب  قام   ، الوسطية  وموطن  السلفية  منبر  الشريفين 
القطيف  بمحافظة  الجاليات  وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعاوني 
والذي يحمل شعار ) دعوة ( بعد التنسيق مع المكتب التعاوني 
للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالدمام والذي يحمل شعار ) 
عمل وأمل ( وبمساندة من العديد من أصحاب المبرات الخيرية 
ورجال األعمال بالبدء في مشروع متميز هو في حقيقته مشروع 
أمة ، أال وهو ) ركن الحوار ( وذلك للدعوة إلى اإلسالم عن طريق 
شبكة المعلومات العنكبوتية ) اإلنترنت ( باللغات العالمية بدءًا 

باللغة اإلنجليزية ثم اإلسبانية والبقية تأتي قريبًا إن شاء اهلل .
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والتقرير المرفق يتلخص فيما يلي :
1. عمر المركز ) 257 ( يومًا ، أي أقل من سنة واحدة .

 ، ( مسلمًا   384 ( المركز  الجدد عن طريق  المسلمين  عدد   .2
كان قرابة نصفهم من النصارى وقرابة ربعهم من الهندوس 
والبقية من ديانات متنوعة أخرى ، كما إن قرابة ثلثيهم من 

الرجال وقرابة ثلثهم من النساء .
دولًة   )  65  ( الجدد  المسلمون  فيها  دخل  التي  الدول  عدد   .3

مختلفة حول العالم .
4. زار الموقع خالل هذه الفترة ) 837‘405 ( زائر من ) 210 ( 

دولة حول العالم .
5. شاهد اإلعالنات والدعوات اإللكترونية خالل هذه الفترة أكثر 
من ) 134 ( مليون متصفح لإلنترنت من خالل ) 909‘21 ( 

موقع ومحرك بحث وشبكة عالمية وموقع اجتماعي .
6. تم تدريب ) 197 ( شابًّا وشابًّة من خالل ) 6 ( دورات رئيسة 
باللغة  المركز  أقامها  التي  القصيرة  الدورات  من  وعددٍ 

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

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

وهو دين األخالق الفاضلة كما قال الشاعر :

ورحَّب الناسُ باإلسالم حين رأوا   **   أن اإلخاء وأن العدل مغزاه
أرواحنا تتالقــى فيــه خافقــًة   **  كالنحل إذ يتالقى في خالياه
دستوره الوحي والمختار قائده   **   والمسلمون وإن شتُّوا رعاياه

والهدف األسمى الدخول إلى الفردوس األعلى من الجنة بفضل 
في  ــ  اهلل  يرحمه  ــ  القيم  ابن  اإلمام  قال  كما  ورضوانه،  اهلل 

وصفها المشوق إليها :
هي جنٌة طابت وطاب نعيمها   **  فنعيمها باٍق وليس بفان

دار السالم وجنة المأوى ومنـ    **  ـزل عسكر اإليمان والقرآن
فالدار دار سالمةٍ وخطابهم     **   فيها سالمٌ واسم ذي الغفران 

يوفق  أن  العليا  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  اهلل  أسأل  وختامًا 
الجميع لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للعروة الوثقى وأن 

يجمعنا في الفردوس األعلى .

                                      كتبه في 15 / 3 / 1433 هـ
                                رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني 

                     للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف
        القاضي في محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية

                            د / فؤاد بن محمد بن عبدالعزيز الماجد
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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 ..

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

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

في عالم متسارع ، تالطمت فيه األفكار والمعتقدات على شبكات مجتمعية افتراضية تساوى فيها »في حق المشاركة« الصالح 

والطالح ، العالم والمتعلم ، الفقيه والجاهل ، المدرك والمغيًب ..

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

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

               مدير ومؤسس المركز
المهندس / ماجد بن سعد الحمود            
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الفكرة األساسية للمركز 
للحوار  مناسبة  أرضية  إيجاد  على  للمركز  األساسية  الفكرة  تقوم 
والشرائح  الفئات  مع  اإلنترنت  شبكة  عبر  الحر  والنقاش  المباشر 

المستهدفة بأفضل الوسائل التقنية المتاحة وبأمهر الكفاءات.

األهداف
من   األولى  المرحلة  )في  اإلسالم  إلى  يوميًا  شخص  مائة  دعوة   .1

المشروع(.

2. نشر ثقافة السالم والتعايش وتفنيد الشبه المثارة حول اإلسالم 
والمسلمين

3. إيجاد قنوات وفرص ألفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة للتعريف 
باإلسالم

4. تدريب وتأهيل الكفاءات للتعريف باإلسالم

5. التواصل مع المستفيدين من المركز )المسلمين الجدد( وتعليمهم
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مشاريع المركز
1. الحوار امباشر :

     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 :

     يتم حاليًا تصميم وتطويرأكاديمية لتعليم المسلم الجديد عبراإلنترنت نهدف من خاللها إلى ربط المسلم الجديد ببيئة إسالمية  
     ومساعدته على بدء حياته الجديدة وتعليمه مباديء اإلسالم وأهم الفنون .

3. تدريب وتأهيل المعرفين باإلسالم :
     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، وسيتم مراعاة اختالف الثقافات والمفاهيم 

     وطرق التفكيرفي إنتاج هذه األعمال باذن اهلل. 

الفئة المستهدفة
غير المسلمين من شتى أنحاء العالم من مختلف األديان والثقافات، ونظرًا لضخامة عدد المستهدفين تم تقسيمهم إلى شرائح وتم 

اختيار أربع شرائح أساسية للعمل من خاللها في الفترة القادمة وهي: 
1. القريبون من اإلسالم.

2. الحيارى .
3. المثقفون والمؤثرون في مجتمعاتهم.

4. الشبـــاب.
ثم تم تقسيم كل شريحة بحسب لغة متحدثيها، حيث سيتم العمل في عام 2012 على تشغيل اللغة اإلنجليزية 24 ساعة يوميًا، 

وتشغيل اللغة األسبانية في وقت الذروة فقط. 
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي

إحصـاءات وأرقـــام
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي

اإلعالن اإللكترونيعدد زوار الموقع اإللكترونيعدد المسلمين الجددعمر المركز

 257
134,950,110 384405,837)يوم(

)مشاهدة(

جنس المسلم الجديدالديانات السابقة للمسلمين الجدد
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المسلمين الجدد

إعتنق اإلسالم خالل هذه الفترة بفضل اهلل تعالى ) 384 ( شخص من ) 65 ( دولة مختلفة حول العالم ، وهم كالتالي :

الديانة السابقةالعمرالجنسالجنسيةبلد اإلقامةالرقم

هندوسي22ذكرهنديالهند1

نصراني-ذكرغانيغانا2

هندوسي-ذكرهنديالهند3

هندوسي30ذكرهنديالهند4

هندوسية-امرأةباكستانيةباكستان5

نصرانية18امرأةفلبينيةالفلبين6

نصرانية27امرأةبريطانيةبريطانيا7

نصرانية20امرأةغانيةغانا8

نصرانية31امرأةفلبينيةالفلبين9

نصراني-رجلفلبينيالسعودية10

نصراني29رجلفلبينيالسعودية11

هندوسية16فتاةهنديةالهند12
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تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصرانية35امرأةكينيةكينيا13

نصراني30رجلفلبينيالفلبين14

نصراني39رجلفلبينيالفلبين15

نصرانية31امرأةصينيةالصين16

هندوسي35رجلهنديالهند17

نصرانية26امرأةفلبينيةالسعودية18

هندوسي-رجلهنديالهند19

شيعية21امرأةاذربيجانيةاذربيجان20

هندوسية30امرأةهنديةالهند21

نصرانية24امرأةنيباليةالنيبال22

هندوسية32امرأةهنديةالهند23

هندوسي27رجلهنديالهند24

نصرانية-امرأةفلبينيةالسعودية25

نصراني31رجلنيجيرينيجيريا26
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تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصرانية-امرأةفلبينيةالسعودية27

بوذي27رجلسريالنكيسريالنكا28

نصرانية13فتاةانجلتراانجلترا29

نصراني42رجلفلبينيالسعودية30

نصراني30رجلفلبينيالسعودية31

ال ديني21رجلانجلتراانجلترا32

نصراني26رجلكاميرونيالكاميرون33

هندوسية23امرأةهنديةالهند34

نصراني-رجلنيجيرينيجيريا35

وثني35رجلغانيغانا36

نصراني24رجلفلبينيالفلبين37

نصراني46رجلهولنديهولندا38

هندوسية19امرأةهنديةالهند39

ال ديني30رجلكشميريكشمير40
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تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني39رجلفلبينيالسعودية41

ال دينية30امرأةاسبانيةاسبانيا42

نصراني18رجلامريكيامريكا43

هندوسي28رجلهنديالهند44

هندوسي29رجلهنديالهند45

نصراني39رجلفلبينيالفلبين46

نصراني28رجلهايتيهايتي47

بوذي-رجلبوتانيتايالند48

نصراني33رجلفلبينياليابان49

هندوسية20امرأةهنديةالصين50

هندوسي-رجلهنديالهند51

شهود يهوه)طائفة 16فتىفلبينيالفلبين52
مسيحية(

ال ديني26رجلهنديالهند53



13التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

هندوسية21امرأةهنديةالهند54

نصراني22رجلغانيغانا55

نصراني-رجلبريطانيالسعودية56

نصراني30رجلفلبينيالسعودية57

هندوسي33رجلهنديالهند58

نصرانية35امرأةفلبينيةالفلبين59

هندوسي34رجلهنديالهند60

هندوسية34امرأةهنديةالهند61

هندوسية24امرأةهنديةالهند62

هندوسية27امرأةهنديةالهند63

نصراني25رجلنيجيرينيجيريا64

آرثوذوكسي30رجلماليزيماليزيا65

نصرانية19امرأةأمريكيةأمريكا66

ال ديني29رجلغانيغانا67



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 14

تتمة بيانات المسلمين الجدد

هندوسي25رجلهنديالهند68

هندوسي-رجلهنديالهند69

نصراني24رجلسيريالنكيسيريالنكا70

اسماعيلي-رجلباكستانيباكستان71

هندوسي20رجلهنديالهند72

مسلم مرتد36رجلغانيغانا73

نصراني28رجلفلبينيالسعودية74

نصراني38رجلفلبينيالسعودية75

نصرانية30امرأةأمريكيةأمريكا76

نصرانية20امرأةفلبينيةالسعودية77

نصرانية34امرأةفلبينيةالسعودية78

آرثوذوكسي22رجلأثيوبيأثيوبيا79

آرثوذوكسية29امرأةفرنسيةفرنسا80

نصرانية30امرأةفلبينيةالسعودية81



15التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصرانية46امرأةفلبينيةالسعودية82

نصراني30رجلفلبينيالسعودية83

نصراني32رجلفلبينيالسعودية84

نصراني35رجلفلبينيالسعودية85

هندوسي21رجلهنديالهند86

نصرانية29امرأةفلبينيةاالمارات87

هندوسي46رجلهنديأستراليا88

نصراني25رجلفلبينيالفلبين89

نصرانية22امرأةأمريكيةأمريكا90

نصرانية24امرأةفلبينيةالفلبين91

--رجليابانياليابان92

يهودية-امرأةاسرائيليةكندا93

نصراني-رجلألمانيألمانيا94

نصرانية22امرأةكرواتيةكرواتيا95



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 16

تتمة بيانات المسلمين الجدد

ال دينية23امرأةروسيةروسيا96

نصراني-رجلكوريكوريا97

---هنديالهند98

نصرانية50امرأةفلبينيةالفلبين99

نصراني19رجلبريطانيبريطانيا100

نصراني37رجلكوريكوريا101

نصراني-رجلفيتناميفيتنام102

نصراني16فتىأمريكيأمريكا103

هندوسي-رجلهنديالهند104

نصرانية18فتاةفلبينيةالفلبين105

نصرانية18فتاةسعوديةالسعودية106

آرثوذوكسي26رجلرومانيرومانيا107

نصرانية37امرأةفلبينيةالسعودية108

هندوسي23رجلهنديالهند109



17التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصرانية22امرأةهنديةالهند110

نصراني16فتىغانيغانا111

نصرانية26امرأةفلبينيةالفلبين112

ال ديني30رجلنيجيريغانا113

هندوسي26رجلهنديالهند114

--رجل--115

نصراني26رجلفلبينيالسعودية116

نصراني29رجلفلبينيالسعودية117

نصراني28رجلتنزانيتنزانيا118

مسلمة مرتدة23امرأةفلبينيةالفلبين119

نصراني30رجلفلبينيالسعودية120

هندوسي22رجلهنديالهند121

نصراني-رجلماليزيماليزيا122

هندوسي22رجلهنديالهند123



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 18

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني22رجلاوغندياوغندا124

نصراني35رجلنيجيرينيجيريا125

ال ديني28رجلتركيتركيا126

نصراني25رجلغانيأمريكا127

--رجلسلوفاكيسلوفاكيا128

نصراني20رجلغانيغانا129

نصراني49رجلبريطانيبريطانيا130

نصرانية51امرأةفلبينيةالسعودية131

---صربيصربيا132

نصرانية22امرأةمكسيكيةالمكسيك133

نصراني20رجلتايالنديالعراق134

نصراني30رجلفلبينيالسعودية135

هندوسية-امرأةهنديةالهند136

--امرأةنيجيريةنيجيريا137



19التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني31رجلنيجيريماليزيا138

نصراني-رجلفلبينيالفلبين139

هندوسي42رجلهنديالهند140

نصرانية15فتاةجزائريةألبانيا141

نصرانية35امرأةأمريكيةنيجيريا142

نصرانية26امرأةفلبينيةالفلبين143

نصراني54رجلبريطانيالسعودية144

نصراني-رجلأمريكيأمريكا145

نصرانية18فتاةفلبينيةالفلبين146

نصرانية34امرأةفلبينيةالفلبين147

نصراني40رجلفلبينيالسعودية148

نصرانية-امرأةفلبينيةالفلبين149

نصراني23رجلنيجيرينيجيريا150

هندوسي-رجلهندياإلمارات151



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 20

تتمة بيانات المسلمين الجدد

ملحد-رجلأستراليأستراليا152

نصرانية17فتاةهنديةالهند153

نصراني17فتىأستراليأستراليا154

هندوسي-رجلهنديالهند155

نصرانية28امرأةفلبينيةاإلمارات156

-19رجلاستونياستونيا157

هندوسي-رجلهنديالهند158

هندوسي23رجلهنديالهند159

نصرانية25امرأةكاميرونيةالكاميرون160

نصراني12فتىتنزانيتنزانيا161

نصراني-رجلزيمبابيزيمبابوي162

نصرانية17فتاةبريطانيةأفغانستان163

نصرانية-امرأةجنوب افريقيهجنوب أفريقيا164

هندوسي38رجلهنديالهند165



21التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني17فتىنيجيرينيجيريا166

النصرانية----167

بوذي27رجلسيريالنكيسيريالنكا168

-19-زيمبابي-169

نصراني28رجلفلبينيالسعودية170

نصراني25رجلفلبينيالسعودية171

نصراني33رجلفلبينيالسعودية172

-37امرأةفلبينيهالفلبين173

نصراني42رجلفلبينيالسعودية174

نصراني54رجلفلبينيالسعودية175

هندوسية21امرأةسيريالنكيةسيريالنكا176

هندوسي-رجل--177

هندوسي-رجلهنديالهند178

نصرانية46امرأةفلبينيةالسعودية179



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 22

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني23رجلدومينيكانيالدومينيكان180

نصراني34رجلأمريكيأمريكا181

نصرانية32امراةأمريكيةأمريكا182

نصراني9طفلأمريكيأمريكا183

نصرانية6طفلةأمريكيةأمريكا184

نصرانية4طفلةأمريكيةأمريكا185

-17فتىسويدي-186

نصرانية52امراةبرازيليةالبرازيل187

-19امرأةهنديةالهند188

نصراني-رجلاوغندياوغندا189

نصراني30رجلنيجيريماليزيا190

نصرانية-امرأةسودانيةالسودان191

هندوسي-رجلهنديالهند192

نصراني-رجلنيجيرينيجيريا193



23التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني ُملحد-رجلغاني-194

بوذية32امرأةهنديةالهند195

نصرانية22امرأةتشيليةتشيلي196

-40رجلغانيغانا197

نصراني/ُملحد-رجلغانيغانا198

هندوسية-امرأةهنديةالهند199

نصرانية-امراةبريطانيةبريطانيا200

نصراني10طفلبريطانيبريطانيا201

نصراني-رجلفلبينيالفلبين202

هندوسي-رجلهنديالهند203

نصرانية/كاثوليكية-امرأةأمريكيةأمريكا204

نصرانية-امرأةكوسوفيةكوسوفو205

هندوسية-امراةهنديةالهند206

نصراني-رجلفلبينيالسعودية207



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 24

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني-رجلفلبينيالسعودية208

نصراني-رجلفلبينيالسعودية209

نصرانية27امرأةفلبينيةالسعودية210

-40امرأةأمريكيةأمريكا211

نصرانية32امرأةفلبينيةالسعودية212

-29رجلالمانيالمانيا213

نصرانية26امراةفلبينيةالسعودية214

نصرانية34امرأةفلبينيةالفلبين215

هندوسي-رجلهنديالهند216

هندوسي-رجلهنديالهند217

نصرانية28امرأةفلبينيةالسعودية218

نصرانية23امرأةفلبينيةالفلبين219

نصراني-رجلهنديالهند220

هندوسية-امرأةهنديةالهند221



25التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصرانية-امرأةسنغافوريةسنغافورة222

نصرانية31امرأةفلبينيةاإلمارات223

هندوسي-رجلهنديالهند224

نصرانية-امرأةقبرصيةقبرص225

-45امرأةامريكيةأمريكا226

نصراني40رجلهنديالهند227

ال دين -رجلماليزيماليزيا228

نصرانية-امرأةنيجيريةنيجيريا229

هندوسي21رجلهنديالهند230

نصراني-رجلبوليفيبوليفيا231

هندوسية-امرأةهنديةالهند232

--امرأةفلبينيةاإلمارات233

هندوسية-امرأةهنديةالهند234

هندوسية-امرأةهنديةالهند235



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 26

تتمة بيانات المسلمين الجدد

كاثوليكية43امرأةفلبينيةالسعودية236

كاثوليكي36رجلفلبينيالسعودية237

كاثوليكي28رجلفلبينيالسعودية238

هندوسية-امرأةهنديةالهند239

هندوسية24امرأةهنديةالهند240

هندوسية19امرأةهنديةالهند241

نصراني/كاثوليكي-رجلجنوب أفريقياتنزانيا242

نصرانية/كاثوليكية-امرأةجنوب أفريقياتنزانيا243

نصراني/كاثوليكي-رجلجنوب أفريقياتنزانيا244

نصراني/كاثوليكي-رجلجنوب أفريقياتنزانيا245

ميتودية30امرأةفلبينيةالسعودية246

نصرانية42امرأةفلبينيةالسعودية247

نصرانية51امراةبريطانيةبريطانيا248

نصراني16شاببريطانيبريطانيا249



27التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

تتمة بيانات المسلمين الجدد

نصراني15شاببريطانيبريطانيا250

نصراني15شاببريطانيبريطانيا251

نصراني12شاببريطانيبريطانيا252

نصراني10شاببريطانيبريطانيا253

نصرانية/كاثوليكية-امرأةأرجنتينيةاألرجنتين254

نصراني/كاثوليكي28رجلبرازيليالبرازيل255

-45رجلفلبينيالفلبين256

-40امرأةفلبينيةالفلبين257

-20رجلفلبينيالفلبين258

-19امرأةفلبينيةالفلبين259

نصراني-رجلغيانيأمريكاالجنوبية/غيانا260

هندوسية-امرأةهنديةالهند261

نصراني-رجلفلبينيالفلبين262

نصرانية-امرأةفلبينيةاإلمارات 263



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 28

نصراني-رجلرومانيرومانيا264

نصرانية-امرأةفلبينيةاإلمارت265

نصرانية/كاثوليكية28امرأةفلبينيةالسعودية266

نصراني-رجلنيجيرينيجيريا267

نصراني/كاثوليكي35رجلفلبينيالسعودية268

هندوسية-امرأةهنديةالهند269

هندوسي-رجلهنديالهند270

--رجلهنديالهند271

هندوسي-رجلهنديماليزيا272

نصراني-رجلماليزيماليزيا273

نصراني/كاثوليكي28رجلفلبينيالسعودية274

نصراني-رجلتشيليتشيلي275

نصراني/كاثوليكي-رجلفلبينيالفلبين276

نصراني/كاثوليكي23رجلفلبينيالسعودية277

تتمة بيانات المسلمين الجدد



29التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

بوذي17فتىسنغافوريسنغافورا278

نصراني-رجلفلبينيالفلبين279

نصراني22رجلنيجيرينيجيريا280

نصرانية30امرأةسوريناميةسورينام281

نصرانية23امرأةفلبينيةالفلبين282

نصراني-رجلأمريكيأمريكا283

نصراني27رجلفلبينيالسعودية284

نصراني25رجلفلبينيالسعودية285

نصراني25رجلفلبينيالسعودية286

نصراني-رجلفلبينيالفلبين287

نصرانية-امرأةرومانيةرومانيا288

هندوسي-رجلهنديالهند289

نصراني-رجل-اإلمارات290

نصراني19رجلغانيغانا291

تتمة بيانات المسلمين الجدد



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 30

هندوسي-رجلهنديالهند292

هندوسية-امرأةهنديةاإلمارات293

نصراني33رجلفلبينيالسعودية294

نصراني -ذكر فلبيني الفلبين 295

هندوسية -امرأة هندية الهند 296

بوذي -رجل سريالنكي سريالنكا 297

الدين -رجل سريالنكي السعودية   298

هندوسية -امرأة هندية  الهند  299

نصراني -ذكر ماالوي ماالوي 300

نصراني -ذكر كيني كينيا 301

هندوسية 21امرأة سريالنكية سريالنكا 302

نصراني 38ذكر فلبيني السعودية  303

هندوسية -امرأة استرالية الهند 304

نصراني 29ذكر فلبيني السعودية  305

تتمة بيانات المسلمين الجدد



31التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

نصراني 34ذكر فلبيني السعودية 306

نصرانية  -امرأة ماليزية ماليزيا 307

هندوسي 20 ذكر هندي الهند 308

إسماعيلي23ذكرإيراني  الهند 309

نصراني -ذكر فلبيني الفلبين 310

نصراني 34ذكر فلبيني السعودية 311

نصراني 16 فتى فلبيني السعودية 312

هندوسي -ذكر هندي الهند 313

نصراني / باغان -ذكر أمريكي كوريا الجنوبية 314

نصراني 25ذكر فلبيني الفلبين 315

نصراني -ذكر سريالنكي سريالنكا 316

-ذكر هنديالهند 317

الواليات المتحدة 318
األمريكية

-امرأةأمريكية 

تتمة بيانات المسلمين الجدد



التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار 32

-ذكر أمريكي اإلمارات319

-امرأةسريالنكية سريالنكا 320

هندوسية 23امراة هندية الهند 321

نصرانية 52 امرأة فلبينية فلسطين المحتلة322

نصرانية 18امرأة انجلترا  بريطانيا 323

نصرانية 23 امرأة مكسيكية المكسيك 324

-امرأة فلبينية الفلبين 325

نصرانية -امرأة ماليزية ماليزيا 326

نصراني 25 ذكر هولندي هولندا 327

نصراني 24رجل بوتسواني بوتسوانا 328

هندوسية -امرأة هندية ماليزيا 329

كاثوليكية 24امرأةتنزانية تنزانيا 330

نصراني -رجلأثيوبي أثيوبيا 331

تتمة بيانات المسلمين الجدد



33التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

ملحدة 30 امرأة برتغالية البرازيل 332

نصراني 43 رجل فلبيني السعودية 333

نصراني 35رجل فلبيني السعودية 334

نصراني 43رجل فلبيني السعودية 335

نصراني 33 رجل فلبيني السعودية 336

نصراني 34رجل فلبيني السعودية 337

نصراني 31رجل فلبيني السعودية 338

نصراني 39رجل فلبيني السعودية 339

هندوسية -امرأة هندية الهند 340

كاثوليكي  34رجل فلبيني السعودية 341

نصراني -رجل كندي كندا 342

هندوسية -امرأة هندية الهند 343

هندوسي -رجل هندي الهند 344
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نصرانية -امرأة  غانية غانا 345

هندوسي -رجل هندي الهند 346

نصراني -رجل أوغندي أوغندا 347

نصراني -رجل بريطاني انكلترا 348

هندوسية -امرأة هندية الهند 349

نصراني رجل أوغندي أوغندا 350

ملحدرجل فلبينيالسعودية 351

نصراني رجل اوغندي اوغندا 352

هندوسي رجل هندي الهند 353

نصراني رجل فلبيني الفلبين 354

نصراني رجل هندي الهند 355

هندوسي -رجل هندي الهند 356

نصراني -رجل بريطاني بريطانيا 357
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نصراني 16رجل فلبيني الفلبين 358

نصرانية-امرأة كينية اإلمارات 359

النصرانية  29-الغانية غانا 360

هندوسي -رجل هندي الهند 361

ملحد-رجل لبناني لبنان 362

نصراني -رجل ماليزي ماليزيا 363

هندوسي -رجل هندي الهند 364

نصراني -رجل تايالندي تايالند365

نصراني -رجل أوروبي الجبل األسود)أوروبا(366

نصرانية -امرأة فلبينية الفلبين 367

نصراني -رجل فلبيني الفلبين 368

هندوسية -امرأة هندية الهند 369

نصرانية -امرأة تشيكوسلوفاكية تشيكوسلوفاكيا 370
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هندوسية -امرأة هندية الهند 371

كاثوليكي  37رجل فلبيني السعودية 372

نصراني 39رجل نيجيري نيجيريا 373
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هندوسي 38رجل هندي الهند 375
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النصرانية --األوغندية أوغندا 378

الهندوسية --الهندية الهند 379
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زوار الموقع
 واإلعالن اإللكتروني
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زوار الموقع

زار الموقــع خــالل هــذه الفتـــرة  )405,837( زائـــر من ) 210 ( دولـــة حول العالــم ، والرسم التالي يوضح التوزيـــع الجغرافــــي 
للـــزوار حول العـــالم

اإلعالن اإللكتروني

شاهد اإلعالنات والدعوات اإللكترونية خالل هذه الفترة أكثر من )134( مليون متصفح لإلنترنت من خالل )21,909 ( موقع ومحرك 
بحث وشبكة عالمية وموقع اجتماعي .
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التوزيع الجغرافي لزوار الموقع
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي

الدورات التدريبية
و ورش العمل
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الدورات التدريبية

تم وهلل الحمد خالل السنة األولى من عمر المركز إقامة ) 6 ( دورات رئيسية باللغة اإلنجليزية لتأهيل وإعداد المعرفين باإلسالم 
باإلضافة لعدد من الدورات التقنية القصيرة ، حيث تم تدريب ) 197 ( شاب وشابة ، ) 3 ( منهم اآلن يعملون ضمن فريق الحوار 

بالمركز ، وفيما يلي تفصيل الدورات :

أواًل: دورة في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ الحافظ الحكمي

المدةالحضوراللغةمقدم الدورةعنوان الدورة

شهرين30انجليزيالشيخ محمد الحمادي200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ الحكمي
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الدورات التدريبية

ثانيًا : ورشة عمل الدعوة اإللكترونية

المدةالحضوراللغةعنوان الدورة

English eDawah Workshop37 رجالانجليزي
5 نساء

8 جلسات
)شهرين(

قدم الدورة كل من :

1. المدرب والداعية األمريكي ريحان أشرف
2. المدرب والداعية يوسف آغا )مدرب مساعد(
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الدورات التدريبية

ثالثًا:ورشة عمل مهارات التواصل الثقافي اإلسالمي

المدةالحضوراللغةعنوان الدورة

 Inter-Cultural Islamic Communication Skills
Workshop29 رجالانجليزي

)شهرين(9 نساء

قدم الدورة كل من :

1. خبير التدريب ومدير قسم التدريب اإلحترافي بشركة أرامكو األستاذ خالد الدوسري
2. الداعية األمريكي والمحاضر بجامعة األمير محمد بن فهد األستاذ أحمد نورالدين 



45التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

الدورات التدريبية

رابعًا : دورة خطوة بخطوة للتعريف باالسالم بواسطة نظرية سلم اإلتصال

المدةالحضوراللغةعنوان الدورة

خطوة بخطوة للتعريف باالسالم بواسطة نظرية سلم 
4 ساعات23 رجالانجليزياإلتصال

قدم الدورة 

خبير التدريب ومدير قسم التدريب اإلحترافي

بشركة أرامكو  األستاذ خالد الدوسري
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الدورات التدريبية

خامسًا: ورشة عمل بعنوان ) طور لغتك اإلنجليزية لخدمة اإلسالم (

المدةالحضوراللغةعنوان الدورة

  Improve Your Islamic English40 رجالانجليزي
8 نساء

)شهرين(
4  ساعات

قدم الدورة 

خبير التدريب ومدير قسم التدريب اإلحترافي بشركة أرامكو األستاذ خالد الدوسري
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الدورات التدريبية

سادسًا: أقيمت ورشة عمل متقدمة بعنوان ) الدعوة االلكترونية باللغة االنجليزية ( 

المدةالحضوراللغةعنوان الدورة

English eDawah Workshop8 جلسات13انجليزي
)شهرين(

قدم الدورة 

المدرب األمريكي الداعية أشرف ريحان
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ورشة عمل : 
التعريف باإلسالم عبر اإلنترنت .. حلول تقنية وتسويقية 2

التوالي  على  الثاني  للعام  تقام  والتي  السنوية  العمل  ورشة  المركز  أقام 

  ''  2 وتسويقية  تقنية  حلول   .. اإلنترنت  عبر  باإلسالم  التعريف   '' بعنوان 
الهدف األساسي من الورشة هو الخروج بحلول ووسائل وتقنيات يمكن من 

خاللها استقطاب شرائح »محددة مسبقًا« لخدمة الحوار بالموقع ..

محاور الورشة :
1. مراجعة الشرائح المستهدفة »المقترحة«

الشرائح المقترحة :
  •  األشخاص القريبين من اإلسالم

  •  المثقفين بأوروبا وأمريكا
  •  الشباب في دولتي الهند وامريكا ) العمر من 16 الى 28 سنة (

  •  األطفال من سن 10 الى 16 سنة
  •  الصين

2. تحديـــد اساليب وطرق االعالن المناسبة لكل شريحة )مجاني/مدفـــوع(

3. بحــث اشكاليــة التنافس الموجـــود على كلمـــة ) islam ( بين المواقــع 
     االسالمية عبر محركات البحث ووسائل تخفيض التكلفة. 
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وحضر الورشة كل من :)مرتبين أبجديًا(

مهتم ومستثمر في التسويق اإللكترونيابراهيم الحجيأ.

خبير تطوير بشركة ارامكو السعوديةجمال الدبلأ.

مسؤول الـ GIS بالمؤسسة العامة للتحليةحسام الشاويم.

مهتم بالشبكات االجتماعية ومهندس بارامكو السعوديةربيعان الشهرانيأ.

مؤسس مشروع إنسانيةزياد جرارد.

المدير التنفيذي لموقع دار االسالم وموقع دليل المواقع االسالميةسلطان أحمدأ.

المشرف على تقنية المعلومات بوزارة العملسليمان السليمانأ.

استاذ مساعد بجامعة الملك فيصلصالح الرشيدد.

مهتم بالشبكات االجتماعية ومهندس بارامكو السعوديةعبدالرحمن محمدم.

مذيع قناة المجدعلي العزازيأ.

مدير ادارة المنح بمؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيريةعلي الفوزانأ.

مسؤول الشبكات االجتماعية بمجموعة زادفراس رحالأ.

خبير تقني ومؤسس لعدد من المشاريعمحمد بدويأ.

مدير ادارة التطوير بمؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيريةمشاري الجويرةم.

المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيريةموسى الموسىم.

عميد كلية الدراسات االسالمية باالنجليزية بجامعة المعرفة العالميةيوسف جعفر إدريسأ.
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي

المركز 
في عيون الصحافة
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المركز في عيون الصحافة
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المركز في عيون الصحافة
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المركز في عيون الصحافة



55التقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوارالتقرير ا�حصائي السنوي لمركز  ركن الحوار

كيف تشارك معنا ؟
يمكنك أخي الحبيب المشاركة في دعم هذه المبادرة الدعوية بمايلي :

1. نشــــر رابط موقع الحوار ) www.edialogue.org ( بين عامة غير المسلمين ليقوم دعاة المركز بتعريفهم بالصورة الصحيحة 
لإلسالم والرد على استفساراتهم ومتابعة من يسلم منهم باذن اهلل

2. دعــوة الدعاة والمختصين والمهتمين بدعوة غير المسلمين الى المشاركة في برامج ومشاريع المركز في المجاالت التالية :
• التعريف باإلسالم بأحد اللغات التالية ) انجليزي – اسباني – فلبيني – تيلجو – صيني – هندي (

• التسويق اإللكتروني
• الدراسات البحثية في مجاالت شرعية وثقافية وتقنية

• تقديم الدورات التدريبية والندوات العلمية
• التصميم واإلنتاج المرئي

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

ل�ستثمار في المشروع3. استثمر ماليًا في المشروع :

ثم قم بإرسال رسالة بالمبلغ على جوال

المكتب التعاوني للدعوة وا�رشاد بالقطيف | الدعوة عبر ا�نترنت

info@edialogue.org

+966 | 566 29 59 04

eDialogue Center

eDialogueC

3 9 3 6 0 8 0 1 0 0 6 6 6 2 4SA6080000 

www.edialogue.org

أحــــــد مشـــاريـــع المكتــب التعاونـــي للدعـــــوة واالرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف
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شركاء التطوير

شركاء النجــاح

مؤسسة الوابل التجارية

w
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي
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ملخص اإلحصاءات منذ بدء التشغيل التجريبي

ل�ستثمار في المشروع

ثم قم بإرسال رسالة بالمبلغ على جوال
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