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صاحب السمو امللكي
 األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع 

صاحب السمو امللكي 

األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب أمير املنطقة الشرقية

صاحب السمو امللكي 

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير املنطقة الشرقية
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الجودة

أهدافنا

قيمنـا
األمانــة.. في إيصال رسالة اإلسالم. 

اإللتـزام.. بالعمل لخدمة الدين اإلسالمي.
التعاون.. مع الجميع في سبيل التعريف باإلسالم. 

اإلحترام.. لكافة المجتمعات واألفراد بغرض تبليغ الدين. 
المبادرة.. بطرح كل ما هو جديد في عالم اإلنترنت والتقنية لخدمة اإلسالم.

الصحيــح. المنهــج  على  الحضــاري  الحــوار  خــالل  من  باإلســـالم  التعريـف  
العنايــة  بالمسلمين الجدد وغرس قيم اإلسالم وتطبيق تعاليمه في حياتهم.
رسالته. ونشـر  اإلسالم  لخدمة  وتفعيلهـا  بتأهيلها  البشرية  الطاقات  استثمـار 
نشــــــر  اإلسالم وتعاليمه لشعوب العالم من خالل اإلعـالم الجديد الهـادف.
المركــز. أهــداف  لتحقيـــق  اإلنترنــت  عبـــر  الحديثـــة  التقنيــات  تسخيـــر  

اإلسالم  رسالة  بنشر  الحوار  ركن  مركز  يلتزم 

وقيمه من خالل التواصل الحضاري مع األخذ بعين 

وفًقا  والتميز.  الجودة  مستويات  أعلى  االعتبار 

للشريعة اإلسالمية ثم التعليمات النظامية بما 

يحقق متطلبات وتوقعات المستفيدين

مركــز عالمــي غيــر   ربحــي 

يهـــدف للتعريـف باإلســالم 

ومنهجه الصحيح لمستخدمي 

اإلنترنـت عبـر الحـوار الحضاري 

والعنايـة  المسلميـن  غير  مع 

بالمسلــم الجديــد و تأهيــل 

المعرفيـن باإلسـالم.

رسالتنا
ركن الحوار هو مركزٌ نموذجي 

متخصص  ربحي  غير  عالمٌي 

في التعريف بالدين اإلسالمي 

في أنحاء العالم عبر الشبكة 

العنكبوتية.

من نحن؟

رؤيتنــا
أن نكون مركًزا نموذجًيا

عالمًيــــا للتعـريــــف

باإلسـالم عبر اإلنترنــت.
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30 ألف مسلم جديد.

توزيع 5,7 مليون بطاقة دعوية.

إعداد 6 ا�ف معّرف ومعرفة با�سالم.

أكاديمية المسلم الجديد

أكاديمية المسلم الجديد

أكاديمية رســل الســالم
أكاديمية رســل الســالم

1432هـ

1433هـ

1434هـ

إطالق برنامج 
احلوار املباشر.

إعداد 197 معرًفا
ومعرفة با�سالم.

تأسيس
أكادميية املسلم اجلديد.

توزيع 364000 بطاقة دعوية
للتعريف با�سالم.

866,747 زائر
ل�نامج احلوار املباشر

eDialogue.org

1435هـ
شهادة االعتماد من االيزو

£ حوار الثقافات 9001:2008

13,000 مش¥ك
£ خدمة إسالم تويت.

 1222
مسلم جديد.

إطالق برنامج " أقل من 5 دقائق "
الوصول إ®: 24,700 مشاهدة.  

1436هـ

98 مليون مشاهدة �عالن احلوار
من 6000 شبكة إلك¥ونية > ايقونة. 

حصد املركز ا³ول
جلائزة السبيعي £ العمل الدعوي. 

 5000 مسلم جديد.

1437هـ

1438هـ

إطالق منصة متطوعون ل·سالم.

13,453
مسلم جديد منتسب.

مـــــن
إنجازاتنا

67
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كيـف نعمل؟

89
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كيـف
نعمل

ننتــج مــواًدا دعويــة تســتهدف 
عــر  لنشــرها  املســلمني  غــر 
شــبكات التواصــل وقــد وصلــت 
مشــاهدات اإلعــان اإللكــروين إىل 

أكــر مــن 6,369,018,359 ؟
نحاور غر املســلمني 
يف حــوار تفاعلــي مباشــر 
عــر موقــع إلكــروين يتيــح 
الدخــول  مســتفيد  ألي 
ــد  ــع أح ــردي م ــوار ف يف ح
الدعــاة لتعريفــه باإلســام 

نؤهــل مــن يــود التعريــف باإلســام عــر اإلنرنــت مــن 
خــال أكادمييــة رســل الســام والتــي تعنــى بتقــدمي برامــج 

ــا . ــاة عاملًي ــداد الدع ــة إلع ــة متخصص ــة متكامل تدريبي

عبــــــر  اجلديــــــد  املسلــــم  نتابــع 
أكادمييــــة املســلم اجلديـــــد وهـــــي 
أكادمييــة متخصصــة تســعى لغــرس 
نفــوس  يف  وتعاليمــه  اإلســام  قيــم 
املســلمني اجلــدد من خــال حماضرات 
مباشــرة يف فصــول افراضيــة، ومــواد 

استشــارية. وخدمــات  مرئيــة، 

نفّعــل الطاقــات البشــرية مــن 
متطوعــون لإلســام  خــال منصــة 
التــي تهــدف إىل تســخر الطاقات يف 
ــالته.  ــر رس ــام ونش ــف باإلس التعري

1

5

2

3

4
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أكر ما يدفعني للبكاء عندما أقابل بعض الذين دخلوا يف اإلسام
يبكون على آبائهم الذين ماتــوا على غيـر اإلســام.ويصرخون فينا

أين كنتم يا مسلمون؟

الشيخ: عبدالرحمن السميط
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برامج المركز

1415
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تفاعلــــــــــي  برنامـــــــج  عـــــن  عـــبــــــــارة  هــو 
للمستفيــد  يتيــــــح  إلكترونــي  موقع  عبر 
الدخــول في حــوار فردي مباشــر مع أحـــد 

باإلسالم. لتعريفه  الدعاة 

برنامج الحوار اإللكتروني

eDialogue.org

1617

انطلق في عام 1432 هـ 
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1

2

3

4

5

6

7

مميزات برنامج الحوار اإللكتروني

غرفة حوارية فردية خاصة وحوار إلكتروني 100٪ 

وصول عالمي ألكثـر من 177 دولة حول العالم

دعاة مؤهلين على منهج أهل السنة والجماعـة

خدمـة علـى مدار الساعـة ، 7 أيام في األسبـوع

التنـوع في إيصـال رسالـة اإلســالم بـ 10 لغات

تقنيات عالية الجـودة لتوثيـق جميع الــحوارات

الشبـــاب1234 الباحثون 
المثقفون والمؤثرون الحيــــارى عن ا�سالم

في مجتمعاتهم

الشبـــاب1234 الباحثون 
المثقفون والمؤثرون الحيــــارى عن ا�سالم

في مجتمعاتهم

الشبـــاب1234 الباحثون 
المثقفون والمؤثرون الحيــــارى عن ا�سالم

في مجتمعاتهم

الشبـــاب1234 الباحثون 
المثقفون والمؤثرون الحيــــارى عن ا�سالم

في مجتمعاتهم

الفئة المستهدفة

معايير اختيار اللغات

اللغــــات

القدرة على استقطاب123
 المعرفين با�سالم

عدد متحدثي اللغة
على ا�نترنت

القدرة على استقطاب غيــر
المسلمين من متحدثي اللغة

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية البرازيلية

الرومانيةالصينية

الفلبينية

الهولنديةالروسية

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية ا�ندونيسيةاليابانيةالصينيةا�لمانية

اليابانية

الروسيةالبرتغاليةالفلبينية

القدرة على استقطاب123
 المعرفين با�سالم

عدد متحدثي اللغة
على ا�نترنت

القدرة على استقطاب غيــر
المسلمين من متحدثي اللغة

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية البرازيلية

الرومانيةالصينية

الفلبينية

الهولنديةالروسية

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية ا�ندونيسيةاليابانيةالصينيةا�لمانية

اليابانية

الروسيةالبرتغاليةالفلبينية

1819
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إحصائيات برنامج الحوار اإللكتروني 

عمر البرنامج

مسلمًا جديدًا

حوارًا إلكترونيًا

2,417

27,950
177

479,071

إحصائيات

%48

السيخيـــة

اليهوديــة

البوذيــــة

الالأدريـــة

الحـــــاد

الهندوسية

النصرانيــة

أخـــــــرى

%0.1
%0.3
%0.6
%1
%2.2
%7
%77
%11.8

%52

ا�ديان
الجنسالسابقة

2021
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فنزويال   | كارلوس 

“ أنا من فنزويال وكنت مبشراً مسيحيا، لكن لطالما شعرت بأنني لم أجد طريقي بعد. حضرت عدة 
أنفسهم  الدين  أخوة  بين  عداء  و  الدين  ممارسة  في  عدة  اختالفات  بينها  وكانت  إنجيلية  محافل 
وبعد  هلل.  الموصل  الطريق  عن  البحث  في  االستمرار  قررت  لذا  أبداً  تفهمه  أستطع  لم  الذي  األمر 
للبس  مجال  وال  اهلل،  وحدانية  هو  واحد  بمفهوم  شي  كل  بسط  اإلسالم  أن  أعتقد  معك  الحديث 
أو سوء الفهم، وهذا ما يجعل أواصر الترابط بين المسلمين أقوى من غيرها في الديانات األخرى”

األمريكية المتحدة  الواليات   | ميل 

طرق  األيام  أحد  في  الطمأنينة.  أو  السالم  طعم  أتذوق  فلم  حياتي  في  عصيبة  بلحظات  مررت 
بابي بائع نباتات و أهداني كتبًا إسالمية وفي نفس اليوم شرعت في قراءتها وكنت في اللحظة 
تلك أشعر أن أمراً بداخلي قد تغير. توالت الليالي حتى شعرت باليأس من ظرف صعب جدا كنت 
أواجهه حينها، وكنت أتأمل النجوم و أدعو اهلل بطريقتي حتى جاءت هدايتي كمعجزة ولطالما 
كان اهلل إلى جانبي من ذلك الحين. لم تسنح لي الفرصة العتناق اإلسالم فقط حتى هذا اليوم، 

غامرة. بسعادة  أشعر  اآلن.  اعتناقه  على  لمساعدتي  إلي  بعثكم  فاهلل 

قصص المستفيدين من برنامج  الحوار اإللكتروني  

2223
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هي أكاديمية متخصصة تسعى ألن توفر محضًنا علمًيا وتربوًيا واجتماعًيا للمسلم 
االفتراضية-،  الفصول  في   - المباشرة  المحاضرات  عبر  اإلنترنت،وذلك  عبر  الجديد 
من  كبير  عدد  فيها  ويشارك  االجتماعية،  االستشارات  وخدمات  المرئية،  والمواد 
إلى  باإلضافة  والفلبينية،  اإلنجليزية  باللغة  المتحدثين  السنة  أهل  ودعاة  علماء 

والنساء.  الرجال  من  االستشارات  مجاالت  في  العاملين  التربويين  من  عدد 

أكاديمية المسلم الجديد

NEW MUSLIM
A C A D E M Y

NewMusilmAcademy.org

أكاديمة المسلم الجديد

2425

انطلقت في عام 1433 هـ 
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مميزات األكاديمية

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 في األكاديمية

تعمل بشكل إلكتروني  %100

تتيــح االنضمــام واالســتفادة من جميــع منتجــات األكاديميــة باإلضافة 
إلــى توفــر عــدد مــن الكتب التــي كتبــت خصيصــا للمســلم الجديد. 

ــاالت  ــي االحتف ــا ف ــدد إلكترونًي ــلمين الج ــمية بالمس ــاءات موس لق
ــاد. ــة كاألعي ــام الخاص ــي األي ــام ف ــي تُق ــابقات الت والمس

إتاحــة الفرصــة للملتحقيــن باألكاديميــة لحفــظ ســورة الفاتحــة عبــر 
دروس حيــة خاصــة بالرجــال والنســاء.

إتاحــة الفرصــة للمســلم الجديــد لالســتفادة مــن أكثــر مــن 20 داعيــة 
مــن دعــاة أهــل الســنة والجماعــة المعروفيــن عالميــًا.

ــلمين  ــة بالمس ــة الخاص ــرات العلمي ــن المحاض ــر م ــدد كبي ــر ع توفي
ــلم  ــات المس ــس احتياج ــي تالم ــع الت ــف المواضي ــي مختل ــدد ف الج

ــجلة. ــرة مس ــى 400 محاض ــت عل ــي رب ــد والت الجدي

تنــّوع المــواد الدراســية )مقدمــة عــن اإلســالم، العقيــدة، فقــه 
الســيرة. العبــادات، 

لقــاءات دوريــة بالمســلمين الجــدد عبــر المنتديــات المتخصصــة التي 
يشــرف عليهــا عــدد مــن طــالب العلــم والتربويــون بصفــة دائمة.

ــم  ــة تعينه ــات خاص ــر جلس ــة عب ــارات مجاني ــة استش ــم خدم تقدي
ــاص. ــل االختص ــن أه ــورة م ــذ المش ــتقرار وأخ ــى االس عل

تطبيــق خــاص باألكاديميــة يمّكــن األســاتذة والطــالب مــن الدخــول 
إلــى الــدروس الحيــة بواســطته.

أحـــــدث 
فيديوهات
األكاديمية

16

27

38

49

510

2627
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

انطباعات المسلمين الجدد

لها  االنضمام  بعد  ولكن  باإلسالم،  جًدا  ضئيلة  معرفتي  كانت  األكاديمية  هذه  أعرف  أن  قبل 
عليها  يطلع  أن  يجب  والتي  الدين  هذا  عن  األساسية  المعارف  اكتساب  في  كثيًرا  ساعدتني 
كل مسلم جديد، وقد حفزني ذلك أن أتعلم أكثر عن اإلسالم وأحاول أن أكون مسلًما أفضل.

ايرلندا   بيدي-  ستيف 

أردت  الشهادة  نطقت  إن  ما  الحياة،  تتركها  قد  التي  الفجوة  الجديد  المسلم  أكاديمية  مألت 
عن  أعاقتني  لكن  أستطيع،  ما  قدر  ألتعلم  المسجد  إلى  وأنطلق  يدي  بين  ما  كل  ألقي  أن 
لكسب  فرصة  الجديد  المسلم  أكاديمية  لي  وفرت  وقد  والعمل.  العائلة  في  الحياة  قيود  ذلك 

للقرآن. الذاتي  والتعلم  األسبوعية  الخطب  لي  توفره  قد  مما  أكثر  معلومات 
كندا  كريس، 

عبادة  تعلم  على  تساعدني  فهي  الجديد؛  المسلم  أكاديمية  عبر  الدين  عن  الكثير  تعلمت 
من  جزء  هو  حياتنا  في  نفعله  ما  كل  بل  فقط  العبادة  هي  الصالة  ليست  صحيح،  بشكل  اهلل 

أن نعي ما نقول وما نفعل. العبادة؛ ولذلك يجب علينا 

المتحدة المملكة  مارينا 

2829
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

أحــدث إصدارات األكاديمية
عمر األكاديمية

شخصًا منتسبًا

محاضرة

شخصًا متخرجًا

1,958

21,116

1,342

6,630

إحصائيات أكاديمية المسلم الجديد

غـرس تعاليـم اإلسـالم
في نفس مسلم الجديد

3031
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

عبر  باإلسالم  الُمعرّفين  وتأهيل  بتدريب  متخصصة  أكاديمية  هي 
والتي  المجانية  الموسمية  التدريبية  البرامج  خالل  من  اإلنترنت 
خالل  من  المبتعثين،  والطالب  اإلنجليزية  اللغة  بُمتقني  تُعنى 

عالمًيا. الدعاة  إلعداد  األكاديمي  الدبلوم  برنامج 

أكاديمية رســل الســالم

MopAcademy.org

3233

انطلقت في عام 1432 هـ 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

إحصائيات أكاديمية رسل السالم

عمر األكاديمية

متدرب ومتدربة

دورة تدريبية

ساعة تدريبية

2,417

6,001

124

547

15

37

26

48

مميزات األكاديمية 

أحــــدث
المقاطع
التعليمية

3435

تأهيل معرفين اإلسالم
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

انطباعات المتدربين

في  حاضرة  التدريبية  والمواد  المحاضرات  التزال  السالم..  رسل  بأكاديمية  التحقت  حينما  مميزة  تجربًة  كانت 
تشمل  كما  بالتنظيم  األكاديمية  تمتاز   .. اإلنترنت  عبر  دعوية  بدورات  بااللتحاق  لي  األولى  التجربة  كانت  ذاكرتي.. 
استمتعت  أنني  إال  باألكاديمية  التحاقي  قبل  الشرعية  العلوم  دراستي  من  الرغم  على  مختلفة.  دعوية  مواضيع 
حتى  دورية  اختبارات  ثم  تدريبية  ودورات  محاضرات  مراحل..  بعدة  مررت  الكثير..  استفدت  كما  فيها  دراستي  أثناء 
ثم  أشهر  لعدة  المباشر  الحوار  في  كداعية  متطوعًا  ذلك  بعد  عملت  الشهادة..  ومنحي  النهائي  االختبار  اجتيازي 

الحمد..  وهلل  اإلنجليزي  للفريق  مديراً  تعييني  ذلك  وبعد  كامل  بدوام  معهم  عملت 
جاد سامح 

الخاص  التدريب  لبرنامج  انضمامي  كان  االنجليزية  باللغة  الدعوة  مجال  في  حقيقة  خضتها  التي  التجارب  أجمل  من 
بأن  اهلل-  فضل  بعد  لهم  الجميل  أرد  الرائع  برنامجهم  من  تخرجت  وكمتدربة  العالمية،  السالم  رسل  بأكاديمية 
والعملية  العلمية  النواحي  في  إثرائيًا  البرنامج  كان  فقد  الدعوة  مجال  في  للمتدربين  قدموه  وما  صنيعهم  أشكر 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اإللكترونية       الدعوة  أبني عليه في مجال  وقد وضع لي حجر أساس 

اجتزت جميع دورات أكاديمية رسل السالم بنجاح وحصلت بموجب ذلك على شهادة النجاح والتفوق والحمد هلل، كانت 
شيقة وممتازة وجعلتني أشعر وكأنني أجلس في مدرجات جامعية. األساتذة والمدرسين وعلى رأسهم عبد الرحيم كرين 
والدكتور المكي علموني مالم أكن أعرفه في طريقة دعوة غير المسلمين واآلن أستعمل كل ما تعلمته على أيديهم 

في دعوتي لغير المسلمين .. أشكر أكاديمية رسل السالم على إتاحة هذه الفرصة العظيمة  لنا 

المغرب رضوان سومع - 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

هي منصة تطوعية تهدف إلى استثمار الطاقات البشرية بشكل احترافي لخدمة 
ومشرقة  حضارية  بصورة  العالم  أنحاء  شتى  في  اإلنترنت  عبر  اإلسالم  رسالة 
آخرون  متطوعون  ويتقّدم  الدعوية  أفكارهم  المتطوعون  يطرح  حيث  وإبداعية؛ 
وإصدار  التطوع  ساعات  احتساب  يتم  كما  جزئي.  أو  كامل  بشكل  لتنفيذها 

المركز. فريق  مع  إنجازها  في  شاركوا  التي  باألعمال  للمتطوعين  شهادات 

islamvolunteers.org 

islamvolunteers.org 

3839

انطلق في عام 1437 هـ 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

عمر البرنامج

متطوًعا ومتطوعة

فكرة

استعراًضا لألفكار

تطوع بفكرة ..
ناقش فكــرة ..
نفـذ فكــــرة..

662

2,037

719

225,666

إحصائيات برنامج متطوعون لإلسالم 

4041

أبرز المشاريع التي نفذها متطوعون لإلسالم

عرفهم بدينك
المواهب  الستثمار  تعدف  مسابقة 
 3 بـ  باإلسالم  التعريف  في  والطاقات 
)التصميم واإلنتاج  مجاالت أساسية وهي 
بإيصال  المنافسة  وتنتهي  والصياغة( 
5 مليون مشاهد حول  لـ  نتاج المشاركين 

اإلسالم رسالة  إليصال  العالم 

contest.islamvolunteers.org

مسابقة الكتب الدعوية 
في  مفيدين  كتابين  وتوفير  انتقاء  تم 
وإجابات  جاهزة  أسئلة  مع  الدعوة  مجال 
تفعيلها  و  وطباعتها  لتحميلها  نموذجية  
الجاليات  مستوى  على  المناسبة  باآللية 

وغير المسلمين 

 edialoguec.com/quizlib 

تحدي الخمس 
المسلمين  غير  من   5000 حسابات  جمع 
المركز  ويتكفل  متطوع   5000 عبر 
تعريف  أجر  منهم  كل  لينال  بدعوتهم 

باإلسالم شخص 

  

islamvolunteers.org/project-details/67
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

انطباعات المتطوعين

مواهبها  واكتشاف  الذات  إلثبات  الفرص  أقوى  من  لإلسالم  متطوعون  وباألخص  الحوار  ركن  مع  التطوع  فرصة   “
رغبتك  إّلا  شيًئا  عنك  يعلم  ال  وهو  الكبيرة  الفرص  هذه  مثل  لك  يقدم  من  قليل  واآلخرين،  النفس  لنفع  وتسخيرها 
اهلل  شاء  ما  إلى  المجال  هذا  في  معكم  متعاونٌة   .. لها  الحدود  كبيرة  فأحالمنا  تطوًعا؛  الحنيف  لديننا  الدعوة  في 

القبول “ سائلًة اهلل 
 نورة الرشيد  |  لندن 

أن  أتمنى  وعظيم،  كبير  لشرف  العالم  في  اإلسالم  صورة  وتحسين  اإلسالم  إلى  للدعوة  مهتم  فريق  مع  تكون  أن 
إتاحة  على  أشكركم  العالم،  أرجاء  جميع  في  العظيم  الدين  هذا  ونشر  والمسلمين  اإلسالم  لخدمة  اهلل  يعيننا 

جزياًل. شكراً  وللجميع،  لنا  الفرصة 

|  السعودية  كوثر الموسى  

جديدة  خبرات  أكسبني  وكذلك  الحماس  بداخلي  اشعل  مما  لإلسالم  متطوعون  ألسرة  منتمية  أكون  أن  سعيدة 
المضي  علي  للعمل  المتطوعين  جانب  من  سيما  وال  األطراف  جميع  من  الجهود  من  مزيد  هناك  يكون  ان  ..وآمل 

البرنامج بهذا  قدما 

ليلى فؤاد  |  مصر 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

حوار  غير  المسلمين
لتعريفهم با�سالم

تأهيل
معرفين باالسالم

غرس تعاليم ا�سالم
تطوع..ناقش.. نفذ ..للمسلم الجديد

أكاديمية رســل الســالمأكاديمية المسلم الجديد

عدد المسلمين:
74,14% 

عدد الحوارات ا�لكترونية:
14,69% 

عدد المحاضرات
15,69%

عدد المتخرجين
49,26%

عدد المتدربين
10,70% 

عدد المتطوعين
13,17% 

عدد ا�فكار
6,52% 

4445

نمو برامج المركز خالل 1438 هـ 
مقارنة بالعام الماضي 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

خدمات  المركز

4647
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

islamtweet.com

إحصائيات خدمة إسالم تويت

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.

عمر الخدمة

مليون تغريدة

مشتركًا

أكثر من

1,320

35,7

28,230

4849

إسالم تويت
عبر شبكة تويتر
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

إحصائيات البطاقات الدعوية

على  تحتوي  مطبوعة  بطاقات  عن  عبارة  هي 
لزيارة  المسلمين  غير  تستقطب  محفزة  عبارات 
وتوزع  باإلسالم،  للتعريف  المباشر  الحوار  موقع 
العالم  دول  مختلف  في  المسلمين  غير  على 

حيث تتوفر بعدة لغات هي:

البطاقات الدعوية 

القدرة على استقطاب123
المعرفين با�سالم 

عدد متحدثي اللغة
على ا�نترنت

القدرة على استقطاب غيــر
المسلمين من متحدثي اللغة

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية الرومانيةا�يطاليةالصينيةا�لمانيةالبرازيلية الروسيةالفلبينية

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية ا�ندونيسيةاليابانيةالصينيةا�لمانية

اليابانية

الروسيةالبرتغاليةالفلبينية

القدرة على استقطاب123
المعرفين با�سالم 

عدد متحدثي اللغة
على ا�نترنت

القدرة على استقطاب غيــر
المسلمين من متحدثي اللغة

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية الرومانيةا�يطاليةالصينيةا�لمانيةالبرازيلية الروسيةالفلبينية

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية ا�ندونيسيةاليابانيةالصينيةا�لمانية

اليابانية

الروسيةالبرتغاليةالفلبينية

عمر الخدمة

بطاقة موزعة

لغة عالمية

أكثر من

1,975

5,6

11
cards.eDialoguec.com

لطلب البطاقات 

5051

مليون

cards.eDialoguec.com
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

انطباعات المستفيدين

غير  وتحفيز   تشويق  في  أو  الجيب  في  حملها  في  سواء  وميسرة  ورائعة  جذابة  دعوية  ووسيلة  ا  جدً جميلة  فكرة 
الشخص  لغة  يجيد  ال  لمن  كربة  تفريج  فيها  وايًضا  االطالع  حب  باب  من  ولو  الحوار  ركن  موقع  زيارة  الى  المسلم 

مثلي. المدعو 
جاراهلل - الرياض 

هذه البطاقات من أجمل وأيسر سبل الدعوة إلى اهلل فقد أعجبتني فكرتها وقد من اهلل عليكم بهذه النعمة فكتب 
اهلل أجركم وجعلها في موازين حسناتكم ونفع اهلل بكم .

النماص        - أسماء 

المتعددة تسمح لك  اللغات  الدعوة في وقت أقل مع عدد أكبر واألهم من ذلك  فكرة ممتازة تساعد كثيًرا في نشر 
فيكم.      اهلل  بارك  لغتهم.  تتكلم  ال  للذين  حتى  بالدعوة 

تونس   - محمد 

اهلل يوفقكم ويجعله في ميزان حسناتكم وال يحرمنا واياكم االجر والثواب، البطاقات أكثر من رائعة وبدون أي تكلفة 
والمثوبة  األجر  من  تخلو  ال  دعوية  سفرة  إلى  لي  سفرة  أي  وتتحول  البيت  إلى  يصلني  الموقع  من  طلبي  بمجرد 

راجين اهلل أن يشرح صدور الناس لإلسالم  وأن يعز أمة االسالم والمسلمين وال يحرمكم وإيانا االجر والثواب 

ايرلندا  - صالح 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

برنامج )واتس آب(  خدمة دعوية عبر 
دورية  دعوية  رسائل  بإرسال  تختص 
للمشتركين، ثم يقوم المشتركون 
تصلهم  التي  الرسائل  نشر  بإعادة 

ليكونوا سفراء للدعوة.

رسائـل دعويـة 
مقاطع فيديــو 
تصاميم هادفة
صدقات جاريــة 

5455
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

5657

بوابة العطاء هي أحد مشاريع مركز ركن الحوار، التي تتيح فرصة دعم المشاريع 
الجميع؛  تناسب  متنوعة  باقات  وعبر  وسهولة  يسر  بكل  المركز  في  الدعوية 
المشاريع  واختيار  فيها  التسجيل  للمستخدم  اإللكترونية  البوابة  تتيح  حيث 
والحصول  إلكترونًيا  دعمه  تتّبع  من  يتمّكن  ثم  بدعمها،  يرغب  التي  الدعوية 

بذلك. تقارير  على 

انطلقت في عام 1438 هـ 
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

حمالت 
دعم المركز

5859
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لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

حملة جهز داعية

في  المسلمين  عامة  من  المشهود  البذل  واقع  من 
شهر رمضان الفضيل؛ ابتدأت مع أول أيامه حملة لتجهيز 
رسل  أكاديمية  في  تأهيلّي  برنامج  عبر  داعية   2000
مركز  مشاريع  أحد  باإلسالم  المعرفين  لتأهيل  السالم 
ركن الحوار؛ بـ 1100 ريال تدفع مرة واحدة، مع إرسال رقم 
تخرج  بشهادة  الحًقا  ليزود  للمركز؛  واسمه  المساهم 

الداعية الذي ساهم بتجهيزه..

للهدف  والوصول  داعية   2000 من  أكثر  تجهيز  تم  وقد 
المرجّو في أقل من أسبوع بفضل اهلل.

فيديو الحملة

6061
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حملة مسلم كل ساعة
هي حملة ابتدأت مع أول أيام رمضان المبارك، 
والتي تهدف إلى دعم إسالم شخص جديد 
ليصبح  العام  ساعات  من  ساعة  كل  في 
)8760( مسلًما  عدد مسلمي العام الواحد 
جديًدا. بـ )990( ريال تدفع مرة واحدة ليستفاد 
والتقنية  التشغيلية  التكاليف  في  منها 
شخص  دعوة  تكفل  والتي  والتسويقية 

إلدخاله إلى اإلسالم بإذن اهلل.

إحصائيات الحملة

6263
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إعالن الحملة

6465

الصدقة اليومية
خالل  من  يومًيا؛  تبرًعا  تضمن  حملة  هي 
يعادل  بما  رياًلا،   )90( بقيمة  شهري  استقطاع 
التعريف  لصالح  تُصرف  يومية  رياالت   )3(
باإلسالم، وتأهيل الدعاة، وتعليم المسلمين 
المالية  االستدامة  تحقيق  ضمان  مع  الجدد، 

لهم.
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الزيارات
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تقديم أوراق عمل عن تجربة المركز

دورة إدارة المشاريع االحترافية لتطوير منسوبي المركزالصيف اإللكتروني »خذنا معاك « تجوب الجامعات

زيارة الشيخ الدكتور عائض القرني

زيارة الدكتور ذاكر نايك

زيارة الشيخ الدكتور  عبدالعزيز الفوزان 

زيارة الشيخ عاصم الحكيم

زيارة الشيخ محمد الخميس

زيارة الشيخ عبدالواحد المغربي

زيارة المكتب التعاوني باالحساء

تكريم الشيخ طالل الغنيم

دورة يقدمها األستاذ خالد الدوسري

زيارة األمير محمد بن خالد بن سعود الكبير آل سعودزيارة الشيخ خلف المطلق مفتي المنطقة الشرقية

زيارة سماحة الشيخ عبداهلل المنيعزيارة الشيخ إسماعيل موسى مفتي زمبابوي

زيارة الشيخ عبدالعزيز السدحان

ماقبل 1438هـماقبل 1438هـ
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7071

ركن في معهد البيان

زيارة الشيخ سعد البريكزيارة الشيخ حمد الوابل ركن في ملتقى جمار في مركز تدريب الشرق بالرياض

زيارة الشيخ ماجد الزامل

زيارة الشيخ عبد اهلل بصفر

زيارة برنامج بك أصبحنا

زيارة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ جبريل البصيلي

زيارة رئيس مجلس مجموعة إدارة درعة للتجارة

زيارة الشيخ عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

مذكرة تفاهم بين مجمع إمام الدعوة ومركز ركن الحوار

زيارة الشيخ سليمان الجبيالن

زيارة سالم بالحمر

دعوة زيارة رئاسة الحرمين الشرفينتوقيع اتفاقية مع قناة الهدى

ركن في مكتب الدعوة بالسليركن في مركز قدوة

ركن في مجمع الموسى

خالل عام 1438هـخالل عام 1438هـ
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التزكيـــــــات



7475

لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

ــن  ــى م ــام عل ــاة والس ــده والص ــد هلل وح احلم
ال نبــي بعــده وبعــد، فــإن ركــن احلــوار مــن أهــم 
فــي  معــروف  وهــو  اهلل  إلــى  الدعــوة  أماكــن 
جميــع قــارات الدنيــا ، ولــه دعــوة عبــر التقنيــة 
قوافــل  إليــه  تصــل  مالــم  ووصلــوا  احلديثــة 
تشــجيعهم  وأرى  وحديثــاً،  قدميــاً  الدعــاة 

. والــرأي  باملــال  ومســاندتهم 

الشيخ/ خلف بن محمد آل مطلق

ــر  ــام عب ــف باإلس ــوار للتعري ــن احل ــز رك زرت مرك
أبهــج خاطــري وشــرح  اإلنترنــت فوجــدت مــا 
 ، اإلطــاق  علــى  عمــل  أشــرف  وهــذا  صــدري 
وبــارك اهلل فــي جهودكــم فجزاكــم اهلل خيــراً 

            د.عائض القرني

فقــد زرت مركــز ركــن احلــوار التابــع ملكتــب دعــوة 
مــن  رأيــت  مــا  فســرني  بالقطيــف  اجلاليــات 
ــه  ــأه أودعم ــن أنش ــرا م ــزى اهلل خي ــطه ج مناش

بــرأي أو بــدن أو مــال واهلل املوفــق

سليمان بن عبداهلل املاجد

قــد كانــت ســعادتي غامــرة مبــا عرفتــه عــن 
ــث  ــوار، حي ــن احل ــز رك ــة ملرك ــاطات املبارك النش
فــي  الراغبــن  مــع  للحــوار  اإلنترنــت  وظــف 
معرفــة اإلســام بســبع لغــات عامليــة، وأثمــر 
عــن ذلــك إســام آالف مــن األشــخاص فــي شــتى 

األرض. أصقــاع 

الشيخ/ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

قبــل ســنوات أجريــت حــواراً مــع ايطالــي مســلم 
مــن  أكثــر  يرتكبــون  املســلمون  لــي:  فقــال   ،
جرميــة ، األولــى: القــدوة الســيئة فــي تطبيــق 
اإلســام والثانيــة التقصيــر فــي الدعــوة إلــى 
اإلســام . ومركــز ركــن احلــوار أصــل هــذه اخلطــوة 
فــي الطريــق الصحيــح لســد الفــراغ وترميــم 

التقصيــر ..

وفق اهلل اجلميع 

د.محمد العوضي   

ــزاً  ــه مرك ــوار فوجدت ــز احل ــى مرك ــت عل ــد وقف فق
ــائل  ــور وس ــة تط ــه بأهمي ــون علي ــعر القائم يش
الدعــوي  احلــوار  مشــروع  كان  لذلــك  الدعــوة 
ــي  ــج علم ــى نه ــير عل ــداً يس ــداً جدي ــم رائ لديه
ــي  ــك فإنن ــة ، ولذل ــة ومدروس ــى واثق ــى خط وعل
أتوقــع لهــذا املركــز أن يكــون مــن أكثــر نقــاط 

ــا. ــي بادن ــاراً ف ــارة وإث ــوة إن الدع

د/ محمد بن ابراهيم السعيدي

الفضــل ملــن أكرمنــي وشــرفني وهــو اهلل بــأن 
ــق  ــن طري ــام ع ــف باإلس ــوار للتعري ــز احل زرت مرك
وغبطــت  وانبهــرت  ففرحــت  النــت  شــبكة 
القائمــن علــى هــذا املشــروع واستبشــرت بقــول 
رســول اهلل ســيبلغ هــذا الديــن مابلــغ الليــل 
ــائل  ــد وس ــروع أح ــذا املش ــل ه ــل مث ــار ولع والنه

بلــوغ الديــن وانتشــاره

بدر بن نادر املشاري

التزكيـــــــات
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وســعدت  احلــوار  ركــن  مركــز  بزيــارة  تشــرفت 
ــا رأيــت وســمعت  فبــارك اهلل فــي جهودهــم  مب
وأعانهــم علــى مقصودهــم وإنــي ألســتهل كتابــة 
هــذه الكلمــات ألهيــب بأهــل الفضــل واألحســان 
ــد  ــدور فعــال ورائ والرئاســة واجلــاه ، أن يشــاركوا ب
ــز  ــذا املرك ــة به ــود املبذول ــي اجله ــهام ف ــي اإلس ف
بأموالهــم وجاههــم واهلل اليضيــع أجــر احملســنن 

صالح بن عبداهلل العصيمي

يكفــي اإلخــوة شــرفاً وعــزاً وفخــراً أن ينالــوا هــذا 
الوصــف الربانــي ) ومــن أحســن قــوالً ممــن دعــا إلــى 
اهلل وعمــل صاحلــاً وقــال إننــي مــن املســلمن ( 
ــى  ــاء فــي الدعــوة إل وأنهــم يقومــون بعمــل األنبي
اهلل ، فجــزى اهلل اإلخــوة االفاضــل مبركــز ركــن 

ــزاء . ــر اجل ــام خي ــف باإلس ــوار للتعري احل

محمد بن صالح الراشد

ركــن احلــوار يقومــون بعمــل قيــم فــي نشــر رســالة 
يجــزي  أن  اهلل  أســأل   ، اإلنترنــت  اإلســام عبــر 

ــزاء . ــر اجل ــروع خي ــذا املش ــى ه ــن عل القائم

د.ذاكر نايك

ــف  ــوار للتعري ــن احل ــز رك ــي مرك ــوة ف زرت اإلخ
باإلســام فابتهجــت نفســي مــا ســمعت وســر 
خاطــري مــا رأيــت أســأل اهلل لهــم التوفيــق 

ــداد والس

د.ابراهيم بن مبارك بوبشيت

تشــرفت بزيــارة مركــز ركــن احلــوار واطلعــت علــى 
تقاريــر املشــروع واســتمعت لألخــوة العاملــن 
املميــز وســرني هــذا  اجلهــد  بهــذا  ، وســعدت 
ــن  ــق القائم ــال اهلل أن يوف ــد ، وأس ــروع الرائ املش

ــم . ــي جهوده ــارك ف ــه ويب علي

د.محمد بن عبداهلل الدويش  

التزكيـــــــات

 تشــرفت وهلل احلمــد واملنــة بزيــارة ركــن احلــوار
ً  للتعريــف باإلســام )عبــر اإلنترنــت( وســعدت كثيرا
ــر ، ــع النظي ــاء منقط ــاز وعط ــن إجن ــمعت م ــا س  مب
 وســرني مواكبــة هــذا الركــن مســتجدات العصــر
 مــن خــال اســتعمال التقنيــة احلديثــة التــي
 توصــل اإلســام ألكبــر عــدد ممكــن ، ولعمــر اهلل مثل
ــاد املباركــة ــا فــي هــذه الب . هــذا املركــز فخــر لن

د/ طارق احلواس

للتعريــف  احلــوار  ركــن  مركــز  بزيــارة  تشــرفت 
باإلســام عبــر اإلنترنــت وســرني مــا رأيت مــن جهود 
ــة  ــام باملوعظ ــر اإلس ــن ونش ــة الدي ــة خلدم مبارك
واحلكمــة ، شــكراً للعاملــن ، شــكراً علــى اجلهــود 
، ســدد اهلل اخلطــى وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا 

ــن  ــه أجمع ــه وأصحاب ــد و آل محم

راشد بن عثمان الزهراني

التــي  املراكــز املميــزة  مركــز ركــن احلــوار مــن 
فــي  “التكنولوجيــا”  العصــر  ثــورة  اســتغلت 
احلــوار بــن مختصــن فــي الدعــوة إلــى اهلل وفئــة 
ــاً، فقــد أثلــج صــدري  ــت عاملي مســتخدمي االنترن
ــات  ــوار والبداي ــن احل ــز رك ــي مرك ــاهدته ف ــا ش م
املشــرقة والثابتــة لهــذا املشــروع ترســم مامــح 

نهايــات ورؤى وجناحــات واعــدة كبيــرة .

      د. ناجي بن ابراهيم العرفج 

سررت بزيارة ركن احلوار واطلعت على أعماله 
املقدمة فأعجبت بجودة العمل ومتيز األسلوب 

املبتكر.

             محمد العوشن
مدير اإلعام مبؤسسة     

               السبيعي اخليرية

جزاكــم اهلل خيــراً ، وبــارك اهلل فــي جهدكــم اجلبــار 
، إنــه ليثلــج الصــدر ويبعــث فــي الــروح الســعادة 
واحلمــاس ان يعلــم املــرء بوجــود مركــز ركــن احلــوار 
ــدد اهلل  ــناتكم وس ــن حس ــي موازي ــه اهلل ف ، جعل

خطاكــم .. 

تركي بن عبدالرحمن الراجحي

مركــز ركــن احلــوار مــن املراكــز املميــزة التــي 
فــي  “التكنولوجيــا”  العصــر  ثــورة  اســتغلت 
احلــوار بــن مختصــن فــي الدعــوة الــى اهلل وفئــة 
التعريــف  الــى  وحتتــاج  لانترنــت  مســتخدمة 
باإلســام ويقــوم علــى املركــز إخــوة متميــزون جــداً 

ــز .  ــر املرك ــهم مدي ــى رأس وعل

عبدالرحمن بن عبدالعزيز املطوع
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أسأل اهلل أن يبارك لكم هذه اجلهود املبذولة وأسأله 
القبول والبركة ، وأمتنى رؤية اإلسام في كل ركن في 

العالم بفضل اهلل ثم بفضل جهودكم.

األستاذ/ محمد اجملدوعي

لقــد ســعدت جــداً بزيــارة مركــز ركــن احلــوار 
واطلعــت علــى عملهــم الرائــع واجلبــار مــع إخــوة 
 ، للدعــوة  واحلمــاس  باخلبــرة  مفعمــن  شــباب 
ــه ، وأســأل اهلل لهــم  ــج مذهل واطلعــت علــى نتائ
ــم . ــي جهوده ــارك ف ــل وأن يب ــي العم ــات ف الثب

    د.جمال الشطي
مدير عام جلنة التعريف باإلسام / الكويت

ــد  ــت أح ــأن كن ــوم ب ــذا الي ــي ه ــعدت ف ــد س لق
الزائريــن لهــذا الصــرح املبــارك )) مركــز ركــن احلــوار 
ــه  ــر ب ــذي يفخ ــة ال ــاريع النوعي ــد املش ــو أح (( وه
العمــل اخليــري فــي مســيرته املباركــة؛ نظــراً 
لألهــداف الســامية التــي بســعى لتحقيقهــا 
ــاً  ــد منوذج ــذي يع ــل ال ــي املتكام ــاء املؤسس والبن

ــه . ــذى ب يحت

  عبدالرحمن بن محمد العقيل
     أوقاف الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز الراجحي

ــت  ــوار وجتول ــن احل ــز رك ــارة مرك ــرفت بزي ــد تش فق
فــي جنبــات املشــروع واســتمعت إلــى شــرح 
مفصــل عــن الــدور الــذي يقومــون بــه فــي دعوتهم 
ــدث  ــتخدام أح ــنى واس ــل باحلس ــز وج ــى اهلل ع إل
التقنيــات اإللكترونيــة احلديثــة ، وأســأل اهلل لهــم 

ــداد ــق والس التوفي

    محمد بن حمد اخلميس

ــف  ــوار للتعري ــن احل ــز رك ــارة مرك ــي زي ــر اهلل ل يس
باإلســام وقــد ســرني مــا رأيــت مــن أعمــال مباركــة 
ــه  ــر من ــز ، ظه ــاء املرك ــذ إنش ــادة من ــة امل ــى قل عل
جــودة اختيــار الهــدف والوســيلة واحملتــوى واملقــدم 
ــاً  ــدع ، فهنئي ــب مب ــوب وقال ــي ث ــك ف ــه ، كل ذل ل
للقائمــن علــى هــذا املركــز هــذا العمــل الطيــب .. 

               د.طال بن محمد أبو النور
              املشرف العام 

                             على مشروع تعظيم البلد احلرام

ــج  ــذي أثل ــوار وال ــن احل ــز رك ــارة مرك ــرفت بزي تش
صدورنــا بتميــزه ورؤيتــه ونســأل اهلل أن يجــزي 
القائمــن عليــه خيــر اجلــزاء ، فقــد قامــوا بعمــل 

ــودة . ــات اجل ــى مواصف ــال بأعل ــل األعم ــن أج م

                    
خالد بن زيد احلسن   

        
املشرفالعام    

     
على مركز دعوة الصينن   

التزكيـــــــات
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الداعمــــــون
وشركاء النجاح
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مجموعة الوابل القابضة

الداعمــون
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شركاء  النجاح

مكتب فرسان الجزيرة للسياحة

دعوة الصينين



8283

لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

بفضل اهلل أنجز مركزكم الكثير وال زلنا نطمح 

لألكثر  ولم يكن هذا كله إال بفضل اهلل 

ثم بفضل دعمكم.. 

شكًرا لكم 
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