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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

َّعه، وفتح لنا من اخلير أبوابا ُمشرَعه، وأصلى وأسلم على خير الَبَشر، املبعوث بخير الِبَشر،  احلمد هلل الذي سن الدين وشر
وعلى من سار على نهجه واقتدى به واتبعه، وبعد: 

فإن من فضل اهلل عز وجل على عباده املؤمنني أن هيأ لهم سبال لنشر املعروف وبذله، ومن هذه السبل التي هيأها اهلل تعالى 
لعباده ما بات يعرف بـ “اإلنترنت” التي أتاحت لدعاة اخلير الدخول إلى بلدان العالم من أقصر الطرق وأسرعها، حتى إنه ما بني 
الداعية وبني الدخول في حوار حضاري جاد سوى الضغط على “لوحة املفاتيح” على جهازه! فأي تيسير هذا من اهلل تعالى وأي 

نعمة كبرى هذه تستحق احلمد هلل ذي احملامد!

وبفضل اهلل سبحانه وتعالى ثم بفضل التوجيهات احلكيمة من القيادة الرشيدة في اململكة العربية السعودية هذه البالد 
املباركة وما تتلقاه مكاتب الدعوة من حرص وتأييد  فقد كان حافزاً إلخوانكم في “مركز ركن احلوار”  االنطالق إلى هذا املسلك 
املبارك منذ )أربع سنني( كان حصادها املثمر أكثر من )3500( مسلم جديد من أكثر من )100 بلدا(، كما اشترك في أكادميية 
املسلم اجلديد أكثر من )9000( شخص، واستفاد من أكادميية رسل السالم أكثر من ) 3600  ( دارس، كل ذلك عبر تلك الوسيلة 

امليسرة…فاحلمد هلل على نعمته. 

سائال اهلل تعالى أن يستعملنا دوما في طاعته وأن يوفقنا ملرضاته إن ربي سميع الدعاء، 
                                      

 
   

كتبه في 1 / 1 / 1436 هـ
رئيس مجلس اإلدارة

القاضي في محكمة االستئناف باملنطقة الشرقية
د / فؤاد بن محمد بن عبدالعزيز الـماجد
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كلمة مدير المركز
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعني، وبعد: 

فقبل أكثر من أربع سنني بدأ مجموعة من الشباب - في “ركن” من أركان إحدى املؤسسات الدعوية - باحلوار مع عدد من غير 
املسلمني عن اإلسالم وذلك عبر خدمات “الدردشة” )Chating(، والزلنا نذكر فرح اجلميع بنطق أول شخص للشهادة عبر تلك 
اخلدمة، ثم اجتهت بعد ذلك األنظار لرؤية كبرى في بناء “مركز إسالمي افتراضي عبر اإلنترنت” يقوم بدعوة غير املسلمني إلى 
اإلسالم عبر احلوارات البناءة، ويعلم الداخلني منهم في اإلسالم عبر أكادميية متخصصة، ويدرب الشباب للدخول في مجال 

الدعوة إلى اهلل على بصيرة عبر أكادميية لـ “رسل السالم”. 

واليوم وبعد أربع سنني، نرى تلك الرؤى تتحقق مبن اهلل وتوفيقه، فقد أصبح معدل الداخلني إلى اإلسالم يوميا يربو على األربعة 
أشخاص،  وزاد عدد الدعاة العاملني في هذا اجملال عن 80 داعية بسبع لغات حية. 

وإن من شكر اهلل تعالى أن نشكر والد اجلميع الغالي الذي وقف مع العاملني بتوجيهه ونصحه، ودعائه وعلمه، وجاهه 
وفضله، فكان مع املركز منذ أن كان “ركنا صغيرا” حتى أصبح “ركنا ركينا” أال وهو معالي الشيخ الدكتور/ فؤاد املاجد، فنسأل 

اهلل تعالى أن يكتب له ولكل من دعم هذا املركز أجر الدارين وصالح الدين والدنيا.

م.ماجد بن سعد العصيمي
   املؤسس واملدير التنفيذي
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  - متكامل  عمل  نواة  ليكون  الحوار  ركن  مركز  تأسس 
المؤسسات  أحد  وهو   – ربحي  غير  عالميًا  نموذجيًا  مركزاً 
اإلسالمي  بالدين  المسلمين  غير  تعريف  في  المتخصصة 
وقد  )اإلنترنت(،  العنكبوتية  الشبكة  عبر  العالم  أنحاء  في 
عليه  اهلل  صلى   - رسوله  وأمر  وتعالى  سبحانه  اهلل  أمر  كان 
الحسنة  والموعظة  بالحكمة  اهلل  إلى  -بالدعوة   وسلم 
واالبتسامة  الطيبة  بالكلمة  أحسن  هي  بالتي  والمجادلة 
عبداهلل  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  مبادرة  ثم  المشرقة 
وقد  لتأسيسه،  األساسي  الباعث  األديان  لحوار  عبدالعزيز  بن 
الموافق  السبت  يوم  في  للمركز  التجريبي  التشغيل  انطلق 
إدارًيا  المركز  ويتبع  1432هـ,  لعام  اآلخر  ربيع  شهر  من  للسابع 
الجاليات  وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعاوني  للمكتب 

القطيف. بمحافظة 

في  المسلمين  غير  على  رئيس  بشكل  المركز  يحرص 
خدمات  من  أساسيين  مستفيدين  ليكونوا  العالم  أنحاء 
بتعريف  يعنى  والذي  المباشر،  اإللكتروني«  »الحوار  برنامج 
ثم  ومن  األرض،  بقاع  شتى  في  باإلسالم  المسلمين  غير 
رغبتهم، وذلك من خالل  إرشادهم للدخول في اإلسالم حال 

معهم  الحضاري  والتواصل  االجتماعية  العالقات  تكوين 
وغير  العشوائي  الحوار  عن  بعيًدا  باإلسالم،  تعريفهم  بهدف 
أكثر  بل  مضيء،  مستقبل  إلى  للوصول  وذلك  الممنهج؛ 

تامة. إشراقًا في فهم اإلسالم وسماحته بحيادية 

خالل  من  الجدد  بالمسلمين  بالعناية  المركز  ويقوم 
عبر  األجنبية  باللغات  للناطقين  سعودية  أكاديمية  أول 
يمكن  حيث  الجديد«،  المسلم  أكاديمية   « وتدعى  اإلنترنت 
والعقيدة  اإلسالم  ومبادىء  أسس  تعّلم  الجدد  للمسلمين 
والفقه واألخالق اإلسالمية ومايحتاجونه لبدء ممارسة دينهم 

المحلية. مجتمعاتهم  في  واالندماج 

المركز  إلدارة  المتجدد  والطموح  التكاملية  النظرة  تقف  ولم 
عند هذا الحد، فقد تم أخذ زمام المبادرة بإنشاء أول أكاديمية 
تتاح  حيث  السالم«،  رسل  أكاديمية   « عليها  أطلق  سعودية 
الحية  باللغات  الناطقين  المجتمع  شرائح  لجميع  الفرصة 
معرفين  وإعدادهم  تدريبهم  خالل  من  للتأهل  المختلفة 
وذلك  السمحة  تعاليمه  ونشر  الصحيح  ومنهجه  باإلسالم 

اإلنترنت.  عبر 

من نحن ؟
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أن نكون مركزاً منوذجياً عاملياً للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت.

نحن مركز عاملي غير ربحي يهدف للتعريف باإلسالم ومنهجه الصحيح ملستخدمي اإلنترنت عبر احلوار 
الكفاءات  باستثمار   ، باإلسالم  املعرّفني  وتأهيل  اجلديد  باملسلم  والعناية  املسلمني  غير  مع  احلضاري 

العالية. املهنية  باألخالق  االلتزام  و  االحترافية  البشرية 

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

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

تسخير التقنيات احلديثة عبر اإلنترنت لتحقيق أهداف املركز.

األمانــة في إيصال رسالة اإلسالم.
االلتـزام بالعمل خلدمة الدين اإلسالمي.

التعـاون مع اجلميع في سبيل التعريف باإلسالم.
االحترام لكافة اجملتمعات واألفراد بغرض تبليغ الدين.

املبــادرة بطرح كل ماهو جديد في عالم اإلنترنت والتقنية خلدمة اإلسالم.

رؤيتنــا

رسالتنا

أهدافنا

قيمنـا
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يلتزم مركز ركن احلوار  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 :

التطوير والتحسني املستمر للمنظومة اإلدارية باملركز لتطبيق مفاهيم إدارة اجلودة.
توفير كادر وظيفي متميز والعمل على تطويره واحملافظة عليه.

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

سياستنا
في الجودة
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تأهيل 
معرفين با�سالم

حوار  غير  المسلمين
لتعريفهم با�سالم

غرس تعاليم ا�سالم
للمسلم الجديد

NEW MUSLIM
A C A D E M Y

منظومة العمل في المركز
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المدير  التنفيذي

رئيس مجلس ا�دارة

 السكرتير التنفيذي

الخدمات المساندة

قسم
 الشؤون ا�دارية والمالية

قسم
العالقات العامة وا�عالم

قسم
المشاريع

قسم
تنمية  الموارد المالية

التخطيط والتطوير أكاديمية
رسل السالم

الحوار
 ا�لكتروني

أكاديمية
المسلم الجديد

الهيكل التنظيمي
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M

AO
M

هدف متحصل

هدف متحصل هدف متحصل

هدف متحصلهدف متحصلهدف متحصل

هدف مهمه هدف مهمه هدف مهمه

هدف مهمههدف مهمههدف مهمههدف مهمه

خريطة الربط االستراتيجي
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تأهيل 
معرفين با�سالم

حوار  غير  المسلمين
لتعريفهم با�سالم

غرس تعاليم ا�سالم
للمسلم الجديد

3,738
حوارًا إلكترونيًا مسلمًا جديـدًا  -   من  106 دول

103,348

1,393,133,161 
مشاهدة ل�عالن ا�لكتروني

عمر البرنامج
1,337يومًا

محاضرة
725

شخصًا متخرجًا
1127

شخصًا منتسبًا
9,806

عمر ا�كاديمية
يومًا 878

متدربًا ومتدربة
3,609

دورة تدريبية
56

ساعة تدريبية
442

عمر ا�كاديمية
يومًا 1,337

NEW MUSLIM
A C A D E M Y

أكاديمة المسلم الجديد

الملخص اإلحصائي )منذ تأسيس المركز(
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برامج ومشاريع المركز
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موقع  عبر  تفاعلي  برنامج  عن  عبارة  وهو 
البرنامج  هذا  يتيح  للمركز  يتبع  إلكتروني 
فردي  حوار  في  الدخول  للمستفيدين 
ومباشر مع أحد الدعاة / المعرفين العاملين 

لتعريفه باإلسالم.

برنامج الحوار اإللكتروني:

eDialogue.org
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معرفًا با�سالم

1,158
مسلمًا جديـدًا 
من  99 دول 

حوارًا إلكترونيًا
34,552

98,659,557
مشاهدة ل�عالن ا�لكتروني

25

1435هـ
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11
61

360
182

61
10

473

الالأدرية

ا�لحاد 

البوذية 

النصرانية

الهندوسية 

اليانية 

السيخية 

غير معروف

0-13

14-18

19-33

34-45

46-60

< 61

غير معروف

8
32
17
834
128
7
4
128

ا�ديان
السابقة

الفئة 
العمرية

     739

امرأة رجل  

الجنس

419 1435هـ
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21
خارطة المسلمين الجدد لعام 1435هـ



1435هـ22

ميزات األكاديمية

34

12

56

78

9

إنتشار عالمي لفريق البرنامج في أكثر من 7 دول 

خدمة على مدار الساعة ، 7 أيام في ا�سبوع

التنوع في إيصال رسالة ا�سالم بـ7 لغات

تقنيات عالية عبر جميع وسائل التقنية الحديثة

 توثيق جميع الحوارات

غرفة حوارية فردية خاصة

 الحوار إلكتروني 100٪ 

وصول عالمي �كثر من 106 دولة حول العالم

دعاة مؤهلين على منهج أهل السنة والجماعة
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عبر الحوار المباشر



1435هـ24

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: 

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. 

التواصل
3 4

12

حــوار ونقـــاش

نبــذة عن اســالم

إشهــار اســالم

أكاديمية المسلم الجديد

مراحل الحوار

الشبـــاب1234 الباحثون 
المثقفون والمؤثرون الحيــــارى عن ا�سالم

في مجتمعاتهم

المستفيدون من الحوار اإللكتروني
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القدرة على استقطاب123
المعرفين با�سالم 

عدد متحدثي اللغة
على ا�نترنت

القدرة على استقطاب غيــر
المسلمين من متحدثي اللغة القدرة على استقطاب123

المعرفين با�سالم 
عدد متحدثي اللغة

على ا�نترنت
القدرة على استقطاب غيــر

المسلمين من متحدثي اللغة

اللغات

معايير اختيار اللغات
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أكاديمية المسلم الجديد:

NEW MUSLIM
A C A D E M Y

NewMusilmAcademy.org

أكاديمة المسلم الجديد

توفر  ألن  تسعى  متخصصة  أكاديمية  هي 
للمسلم  واجتماعيا  وتربويا  علميا  محضنا 
المحاضرات  عبر  اإلنترنت،وذلك  عبر  الجديد 
االفتراضية-،  الفصول  في   - المباشرة 
االستشارات  وخدمات  المرئية،  والمواد 
من  كبير  عدد  فيها  ويشارك  االجتماعية، 
علماء ودعاة أهل السنة المتحدثين باللغة 
التربويين  من  عدد  إلى  باإلضافة  اإلنجليزية، 
من  االستشارات  مجاالت  في  العاملين 

الرجال والنساء. 
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معرفًا با�سالم

1,158
مسلمًا جديـدًا 
من  99 دول 

حوارًا إلكترونيًا
34,552

98,659,557
مشاهدة ل�عالن ا�لكتروني

25

1435هـ

323
شخصًا متخرجًا

289 2,982

21

محاضرة شخصًا منتسبًا

محاضرًا
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الشيخ / يوسف إدريس

الشيخ / جمال زربوازو

الشيخ / عاصم الحكيم

الشيخ / أبوسلمان  الشيخ / ساجد عمر 

الدكتور/ محمد صالح

الشيخ / أحمد الكردي

الشيخ / يوسف استيس

الدكتور/ علي شحاته

الشيخ / ياسر فزقا

الدكتور/ بالل فيليب

الشيخ / حسين يي

األخت/ أمل لورينجالشيخ / وليد بسيوني

األخت/ إيالف

المحاضرون باألكاديمية
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ميزات األكاديمية

تعمل بشكل إلكتروني  %100
العـدد الضخـم مــن المحاضــرات العلميـة الخاصــة 
ربت  والتي  المختلفة  المواضيع  في  الجدد  بالمسلمين 

على 400 محاضرة مسجلة. 

تتيح االنضامام واالستفادة من جميع منتجات ا�كاديمية

االحتفاالت  في  الجدد  المسلمين  بين  اللقاء  إمكانية 
والمسابقات التي تقام في ا�يام الخاصة مثل ا�عياد. 

أتاحة الفرصة للملتحقين با�كاديمية لحفظ سورة 
الفاتحة عبر دروس حية خاصة بالرجال والنساء.

إتاحة الفرصة للمسلم الجديد لالستفادة من أكثر من 
20 داعية من دعاة أهل السنة المعروفين عالميا. 

توفر عدد من الكتب التي كتبت خصيصا للمسلم 
الجديد. 

من  شاء  لمن  مقابل-  دون   - االستشارات  خدمة  تقديم 
على  تعينهم  خاصة  جلسات  عبر  الجدد  المسلمين 

االستقرار أخذ المشورة من أهل االختصاص.

إمكانية اللقاء بين المسلمين الجدد عبر المنتديات 
المتخصصة التي يشرف عليها طالب علم تربويون 

بصورة دائمة.

إمكانية دراسة المواد المخلتفة: مقدمة عن ا®سالم، 
العقيدة، فقه العبادات، السيرة.

يتمكن ا�ستاذة والطالب من الدخول للدروس الحية عبر 
التطبيق الخاص با�كاديمية. 

12

34

56

78

910

11
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12

34

56

78

إساكويسا :
أقدر ما تقوم به أكاديمية المسلم الجديد ، فإن لم يحالفني 
بالتحاقي  حظيت  فلقد  المركز  في  عضوا  أكون  �ن  الحظ 
 - اهتدوا  الذين  ولآلخرين  لي  مساعدتكم  أشكر  با�كاديمية. 

بفضل ا� - على أيديكم. 

سارة ليجو :
ومساعدتكم  السريع  تجاوبكم  على  جزيًال  شكراً   ،  � الحمد 
دائمًا  معكم  يكون  أن  ا�  أسأل   ، حقًا  ذلك  لكم  وأقدر  لي 

وفي عون من في ا�كاديمية ، آمين.
بالفعل ما قمتم به رائع وأشكركم مرة أخرى. 

ميالني هاتينق :
التعليمية  دوراتكم  على  وامتناني  شكري  عن  أعبر  أن  أود 

القيمة جداً فقد تعلمت منها الشيء الكثير.

ناينا سينق :
فأنتم   ، الجديد  المسلم  بأكاديمية  التحقت  أنني  ا�  أحمد 
فيكم  ا�  بارك   ، عظيم  بصبر  مقرون  جليل  بعمل  تقومون 

جميعًا.

لينا أورينت :
عن  ورثناها  كجواهر  إنهم   ، بحق  عظماء  العلماء  هؤالء 
أحدهم  كان  لو  أتمنى   ، وسلم  عليه  ا�  صلى  الرسول 

معلمي.

جون رياز  :
فيكم  ا�  بارك   ، بتفان  تعملون  أراكم  وأنا  بسعادة  أشعر 

جميعًا.

نيلسون :

الحمد � أنا سعيد جداً بانضمامي لهذه ا�كاديمية. 

الدن :
كانت دورة ممتازة للمسلمين خصوصا الجدد أمثالي  أثابكم 
برنامجكم  يكلل  أن  ا�  سأدعو   ، فريقكم  في  وبارك  ربي 

بالنجاح ، أتمنى لكم يومًا سعيداً 

انطباعات المسلمين الجدد
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إصدارات األكاديمية
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فيديوهات األكاديمية
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تطبيق األكاديمية
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أكاديمية رسل السالم:
متخصصة  أكاديمية  عن  عبارة  وهي 
باإلسالم  المعرفين  وتأهيل  تدريب  في 
التدريبية  البرامج  خالل  من  اإلنترنت  عبر 
الموسمية التي تعنى بالسائحين والطالب 
الدبلوم  برنامج  خالل  من  المبتعثين، 

األكاديمي إلعداد الدعاة عالميًا.

MopAcademy.org
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1435هـ

19

126 2,210
ساعة تدريبية

دورة تدريبية

متدربين

مدرِبًا
12
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المدربون باألكاديمية

الشيخ كمال المكي

أ٠ عبدالعزيز باوزير

د٠محمد الحمادي

أ٠ يوسف آغا

د.محمد العكاسد٠خالد الدوسري

أ٠د٠أحمد نور الدين

أ٠فاطمة العمودي أ.خالدة العنزيأ٠ أشرف ريحان

أ٠صالح العنزي

د٠فؤاد الجغيمان
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ميزات األكاديمية 

فصول  عبر  إفتراضًيا  وبرامجها  دوراتها  تُشّغل 
وبرامج خاصة تعمل عن بعد، وواقعًيا عبر شراكات 

مع عدة جهات في المملكة.

الذين  المتدربين  من  بمخرجاتها؛  فعاليّتها  أثبتت 
انضموا للدعوة وأسلم على يدهم المئات.

الدورات  كافة  من  واالستفادة  االنضمام  تتيح 
والبرامج مجاًنا بتسجيل مسبق.

تستخدم  تدريبية  ودورات  برامج  في  عالية  بكفاءة  تعمل 
وفق  متخصص  فريق  إشراف  تحت  التدريب  وسائل  أفضل 

أعلى المعاييرالمعتمدةفي إدارة التدريب.

للتدريب  مؤهلة  متخصصة  كوادر  على  تعتمد 
التعريف  بمجال  ترتبط  مجاالت  عدة  في  والتأهيل 

با¯سالم.

يعتبرالخريج من البرنامج معرفًا با¯سالم معتمدًا من 
قبل مركز ركن الحوار للتعريف با¯سالم عبر ا¯نترنت 

ويبدأ مع المركز فعليًا في التعريف با¯سالم.

في  التدريب  واجتياز  الحضور  على  شهادات  تقدم 
كل دوراتها وبرامجها.

أو  المخصص  المقر  إلى  الحضور  للمتدربين  يمكن 
ا³جهزة  طريق  عن  الحية  الفصول  إلى  الدخول 

الذكية والمكتبية والمحمولة.

12

34

56

78



1435هـ38

12

34

56

7

دورة تفعيل أنماط الشخصية للتعريف با�سالم 

دورة العوائق في مسار التعريف با�سالم 

دورة أساليب التعريف با�سالم

دورة أخالقيات  الداعية 

دورة مهارات التواصل الحضاري

دورة فن الحوار وا�قناع 

دورة تفعيل العقيدة في ا�سالم

 برنامج تدريبي متكامل يجمع مابين المعرفة
 و المهارة و التطبيق ليشكل اللبنة ا�ساسية

 لدى المعرف با�سالم

12

34

56

7

دورة تفعيل أنماط الشخصية للتعريف با�سالم 

دورة العوائق في مسار التعريف با�سالم 

دورة أساليب التعريف با�سالم

دورة أخالقيات  الداعية 

دورة مهارات التواصل الحضاري

دورة فن الحوار وا�قناع 

دورة تفعيل العقيدة في ا�سالم

 برنامج تدريبي متكامل يجمع مابين المعرفة
 و المهارة و التطبيق ليشكل اللبنة ا�ساسية

 لدى المعرف با�سالم

برنامج الشهادة األساسية للتعريف باإلسالم 

دورات البرنامج 
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12

34

56

مؤهــًال للتعــريف با�ســالم   

يكون عضًوا من أعضاء الحوار ا�لكتـروني 
ويمـارس الحوار المباشر 

يصبـح ذا كفـاءة في مجـال التعـريف با�سـالم   

يصبـح قــادرًا على توضيــح ا�سـالم بفعاليــة  

ا�لمام والتعرف على ثقافات
ومعتقدات غير المسلمين

 
تعزز لدى الخريج المعرفة

بأكثر المصطلحات ا�سالمية

مخرجات البرنامج
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دورة  العقيدة )الثانية( دورة  العقيدة )األولى( 

دورة أساليب وتقنيات الدعوة

مهارات الحوار واإلقناع

تفعيل أنماط الشخصية للتعريف باإلسالم دورة أخالقيات  الداعية

من دورات األكاديمية
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العوائق والصعوبات في مسار الدعوة

مهارات التواصل الفعال للتعريف باإلسالم

قوة اإلقناع للتعريف باإلسالم

مهارات التواصل الحضاري )متقدم(

مهارات التواصل الحضاري )مبتدئ(

تطوير اللغة اإلنجليزية للتعريف باإلسالم

من دورات األكاديمية
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بتفعيل  يعنى  والذي  النوعية  البرامج  أحد  وهو 
اإلنترنت  عبر  اإلسالم  لخدمة  البشرية  الطاقات 
عالميًا، من خالل إدراجهم في المهام التطوعية 
إحتساب  يتم  حيث  المركز،  وأنشطة  لبرامج 
للمتطوعين  شهادات  وإصدار  التطوع  ساعات 
باألعمال التي شاركوا بإنجازها مع فريق المركز.

islamvolunteers.org 

برنامج : متطوعون لإلسالم
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مشروع : أقل من 5 دقائق

 

          less than 5 mins  
تجاوز  ال  للعربية،  بالترجمة  مضمن  اإلنجليزية  باللغة  برنامج 
المسلمين  لغير  استهداًفا  جاء  دقائق،  خمس  عرضه  مدة 
لدعوتهم إلى اإلسالم، وللمسلمين في تنشيط روح الدعوة 
فيهم؛ بإلقاء عدد من الدعاة في الحلقة الواحدة دفًعا لسأم 

المشاهد..

احترافية،  بطرق  جديدة  إخراج  بفكرة  فيه  حلقة  كل  تعرض 
التعريف  وبمضامين ومواضيع متعددة تخلص كلها لهدف: 

باإلسالم. 
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  Just GiveIt a Thought  : مشروعJust GiveIt a Thought
هـــو بـرنــــــامـــــــــج موجـــــه لغيـــــر المسليمــــن 
بأسلوب فريد من نوعه، يخاطـب عقولهـم 

ويدعوهـم للحــوار المباشــر.
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خدمات  المركز
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إسالم تويت

I s l a m  T w e e t

إسالم تويت

islamtweet.com

هو عبارة عن موقع تفاعلي يتيح لمستخدمي 
شبكة تويتر االجتماعية خيار التغريد نيابة عنهم 
بتغريدات  حساباتهم  على  موافقتهم  بعد 
باللغة اإلنجليزية حاليًا، الغرض منها إثارة الرغبة 
لدى غير المسلمين في التعرف على اإلسالم 
برنامج  موقع  رابط  على  الضغط  خالل  من 
التغريدات  في  المضمن  اإللكتروني  الحوار 
ضمن  المبادرة  هذه  تكون  وبذلك  المرسلة، 
التسويق اإللكتروني عبر الشبكات االجتماعية 
لتعريفهم  المستهدفة  الشرائح  الستقطاب 

باإلسالم.
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24,8888,959,680

210

تغريدة مشترًكا 

أيام
عمر الخدمة 
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eDialogueC.com/page/9

لطلب البطاقات 

هي عبارة عن بطاقات مطبوعة تحتوي على 
عبارات محفزة الستقطاب غير المسلمين لزيارة 
موقع الحوار المباشر للتعريف باإلسالم، وتوزع 
على غير المسلمين في أي دولة بالعالم حيث 
تتوفر بعدة لغات هي: ) اإلنجليزية - األسبانية 
- الفلبينية - األلمانية - الفرنسية - البرتغالية 

- الصينية (.

البطاقات الدعوية 
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2,287,661 7

يوًما 895

لغات 

عمر الخدمة 

بطاقة موزعة 
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تطبيق دعوة : ليس تطبيقًا لألجهزة الذكية فحسب بل 
التعريف  إلى  يهدف  متكامل  دعوي  إلكتروني  برنامج 
الدعوة  بمهمة  يقوم  حيث  ذكية  وبطرق  آليا  باإلسالم 
وجود  إلى  إضافة   ، مستخدميه  عن  باإلسالم  والتعريف 
بإدخال  يقوم  باإلسالم  التعريفية  البرامج  من  عدد 
زمنية  فترة  باإلسالم على  آليًا وتعريفهم  لها  المدعوين 

محددة وبشكل مدروس و ممنهج. 

مع  واندماجه  االستخـــدام  بسهــــولة  دعوة  تطبيق  يتميز 
وسائل التواصل االجتماعي ألداء مهمته الدعوية مثل  ) 
تويتر – الفيس بوك – االيميل – sms – وغيرها من البرامج (. 

تطبيق دعوة
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يوم

250,000 15,000

300

تحميل أكثر من

أنظمة الجوال

عمر التطبيق

 دعوة أكثر من
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دعوية  رسائل  بإرسال  وذلك   ، اب«  واتس   « برنامج  عبر  دعوية  خدمة 
تصلهم  التي  الرسائل  نشر  بإعادة  المشتركين  يقوم  حيث  دورية 

ليكونوا سفراء للدعوة.

 رسائـل دعويـة

 مقاطع فيديــو

 تصاميم دعوية

 صدقات جاريـة

ل�شتراك أرسل
”سفير/سفيرة“ 

كن سفيًرا معنا 

نساءرجال
05447441610544744062

 رسائـل دعويـة

 مقاطع فيديــو

 تصاميم دعوية

 صدقات جاريـة

ل�شتراك أرسل
”سفير/سفيرة“ 

كن سفيًرا معنا 

نساءرجال
05447441610544744062

 رسائـل دعويـة

 مقاطع فيديــو

 تصاميم دعوية

 صدقات جاريـة

ل�شتراك أرسل
”سفير/سفيرة“ 

كن سفيًرا معنا 

نساءرجال
05447441610544744062
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240,000 7,800
رسالة مرسلةمشترًكا

يوًما 80
عمر الخدمة 
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حمالت دعم المركز 
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جهز داعية
..�������       

شاركنا تجهيـز
داعية      

تجهــز داعيـــة900حول العالم
بــ                            ريال1100

77%
23%

((من دعا إلى هدى كان له من ا�جر مثل أجور من تبعه . ..))
(رواه مسلم)

7 مليار
سكان العالم

1.5مليار مسلم
5.5مليار  غير مسلم

لتصـلك شهــادة
تخرج الداعية الحقاً

املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالقطيف - الدعوة عبر اإلنترنت

االسم........................بعد التحويل ارسل رسالة لـ

املبلغ .................ريال

حاصل على شهادة
االعتمــاد مـن ا يزو
كمركز متخصـــص
في حوار الثقافــات

حاصل على جائزة التميز
في  العمل الدعوي

حملة جهز داعية
في  المسلمين  عامة  من  المشهود  البذل  واقع  من 
حملة  أيامه  أول  مع  ابتدأت  الفضيل؛  رمضان  شهر 
لسبعة  ممتد  تأهيلّي  برنامج  عبر  داعية   900 لتجهيز 
المعرفين  لتأهيل  السالم  رسل  أكاديمية  في  أشهر 
ريال   1100 بـ  الحوار؛  ركن  مركز  مشاريع  أحد  باإلسالم 
واسمه  المساهم  رقم  إرسال  مع  واحدة،  مرة  تدفع 
للمركز؛ ليزود الحًقا بشهادة تخرج الداعية الذي ساهم 

بتجهيزه..

المرجّو  للهدف  والوصول  داعية   900 تجيهز  تم  وقد 
في أقل من أسبوع بفضل اهلل.
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#جهز_داعية
((من دعا إلى هدى كان له من ا�جر مثل أجور من تبعه . ..))

(رواه مسلم)

بفضل الله ثم بدعمكم

حققنا تجهيز 900 داعية
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حملة الصدقة اليومية

خطوات اإلستقطاع (عبر مباشر الراجحي)

المباشر أفراد     الحواالت       الى حساب خيري        أمر مستديم        المكتب التعاوني بالقطيف         الدعوة عبر ا�نترنت

�����ا�

����

“ ”أََحب� ا�عماِل إلى ا� تعاَلى أدوُمها وإن قلَّ
(صحيح مسلم)

بعد االستقطاع أرسل رسالة واتس اب
بالبيانات التالية لتحصل على بطاقة العضوية

لالستفسار

الم
ســـ

للتعـريف باإل

ريال

شهرياً

 30 ريال

 30 ريال

 30 ريال

الم
س

ني باال
لتأهيل املعرف

ديد
م اجل

سل
امل

م 
لي

ع
لت

 ريال واحد 1
عن كل يوم

 ريال واحد 1
عن كل يوم

 ريال واحد 1
عن كل يوم

1

1

1

في  مشاريع  لثالثة  مالية  استدامة  لتحقيق  سعًيا 
وأكاديمية  المباشر،  الحوار  برنامج  هي:  المركز، 
الجديد؛  المسلم  تأهيل  وأكاديمية  السالم،  رسل 
أطلقت حملة “الصدقة اليومية” التي تضمن تبرًعا 
يومًيا؛ من خالل استقطاع شهري بقيمة )90( ريااًل؛ 
بما يعادل )3( رياالت يومية تصرف لصالح التعريف 
باإلسالم، وتأهيل الدعاة، وتعليم المسلمين الجدد.. 
في  انطالقها  إثر  بحمدهلل؛  قبواًل  الحملة  القت  وقد 
وحصدت  واإلحسان،  الجود  شهر  من  األواخر  العشر 
بأسمائهم  المركز  زّودوا  مستقطًعا   428 بـ  ثمارها 
وصور استقطاعهم وحصلوا على عضوية النماء، 

وسترسل لهم تقارير دعمهم شهرًيا إن شاء اهلل.
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طريقة اإلستقطاع عبر مباشر الراجحي )النسخة 4(
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األخبار والزيارات
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 فوز  المركز  بجائزة السبيعي للتميزتوقيع  اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة العميقان

مشاركة ركن الحوار في قافلة الخيرتقديم ورقة عمل عن تجربة المركز

حصد المركز جائزة اآليزو كأول مركز متخصص في حوار الثقافات حفل تكريم خريجي الدفعه الثانية 
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زيارة الشيخ الدكتور  ناصر العمر»خذنا معاك « تجوب الجامعات

زيارة الشيخ الدكتور عائض القرنيالصيف اإللكتروني

زيارة الشيخ الدكتور محمد العريفيدورة إدارة المشاريع االحترافية لتطوير منسوبي المركز
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زيارة الدكتور ذاكر نايك

زيارة الشيخ الدكتور  سعد الحجريزيارة الشيخ الدكتور  عبدالعزيز الفوزان 

زيارة الشيخ عبدالعزيز الطريفي

زيارة الشيخ الدكتور  عوض القرنيزيارة الشيخ الدكتور محمد العوضي 
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زيارة األمير محمد بن خالد بن سعود الكبير آل سعودزيارة الشيخ خلف المطلق مفتي المنطقة الشرقية

»ركن الحوار« يستقبل مفتي زمبابويزيارة الشيخ الدكتور  ابراهيم الفارس

الشيخ محمد الشمالي في ضيافة ركن الحوارزيارة الشيخ الدكتور  طارق الحواس
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في عيون اإلعالم
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األمير جلوي : علماء المملكة الوجهة األولى لجميع الدول اإلسالمية

ركن الحوار« يقنع 3 آالف شخص من 11٠ دول باإلسالم

»ركن الحوار«: أقنعنا 3 آالف مسلم جديد إلكترونيًا

“ركن الحوار” ينظم دورة “الشهادة األساسية للتعريف باإلسالم”.. قريبًا
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»ركن الحوار« يطلق حملة 7 مليار وبرنامج »جهز داعية« على مستوى العالم 

ركن الحوار يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة العميقان

لقاء مع المدير التنفيذي ومؤسس “ركن الحوار” أ. ماجد العصيمي

 مركز ركن الحوار يطلق حملة “سفراء الدعوة” عبر “واتساب
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التزكيـــــــات
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الداعمــــــون
وشركاء النجاح
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الداعمــون

مجموعة الوابل القابضة
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شركاء  النجاح
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I s l a m  T w e e t

إسالم تويت

MopAcademy.org

edialoguec.com/article/24

islamtweet.com

edialoguec.com/article/15

eDialogueC.com/page/9

بتوزيع البطاقات الدعوية
على غير المسلمين

بتوزيع بطاقات
 تعليم المسلم الجديد

edialoguec.com/article/18

إجعل لك
كل يوم صدقة

كن سفيرًا للدعوة بإعادة نشربدعم برامج المركز 
الرسائل الدعوية بالواتساب

إجعل من حسابك بتويتر
معرفًا با�سالم عبر المغرد ا�لي

NEW MUSLIM
A C A D E M Y

أكاديمة المسلم الجديد

�����ا�

����

تأهل لتصبح
معرفًا با�سالم

ل£شتراك أرسل ”سفير“    |   ”سفيرة“

05447441610544744062
نساءرجال
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