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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 
الحوار المباشر.

إعداد 197 معرًفا
ومعرفة با�سالم.

تأسيس
أكاديمية المسلم الجديد.

توزيع 364000 بطاقة دعوية
للتعريف با�سالم.

866,747 زائر
لبرنامج الحوار المباشر

eDialogue.org

1435هـ
شهادة االعتماد من االيزو

في حوار الثقافات 9001:2008

13,000 مشترك
في خدمة إسالم تويت.

 1222

مسلم جديد.

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

1436هـ

98 مليون مشاهدة �عالن الحوار
من 6000 شبكة إلكترونية > ايقونة. 

حصد المركز ا¯ول
لجائزة السبيعي في العمل الدعوي. 

 5000 مسلم جديد.

1437هـ

1438هـ

إطالق منصة متطوعون ل²سالم.

13,453

مسلم جديد منتسب.

40 ألف مسلم جديد.

توزيع 6,2مليون
 بطاقة دعوية.

إعداد 8 ا�ف معّرف
أكاديمية رســل الســالم ومعرفة با�سالم.

1439هـ

مـــــن
إنجازاتنا
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مراحل
العمل
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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 ؟
نحــاور 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 أكاديميــة رســل الســام والتــي تعنــى بتقــدمي برامــج 

ــا . تدريبيــة متكاملــة متخصصــة إلعــداد الدعــاة عاملًي

عبــــــر  اجلديــــــد  املسلــــم  نتابــع 
أكاديميــــة المســلم الجديـــــد 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 
خــال منصــة متطوعــون لإلســام 
التــي تهــدف إىل تســخر الطاقات يف 

التعريــف باإلســام ونشــر رســالته. 
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برامج المركز
أكاديمية المسلم الجديد

أكاديمية رســل الســالم

منظومة
الدعوة اإللكرونية
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موقع  عبر  تفاعلي  برنامج  عن  عبارة  هو 
الدخول  للمستفيدين  يتيح  إلكتروني  
الدعاة  أحد  مع  مباشر  فردي  حوار  في 

باإلسام. لتعريفه 

برنامج الحوار اإللكتروني

eDialogue.org

البرنامج األول:

الحــوار
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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 14 لغة

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

123
القدرة على استقطاب

 المعرفين با�سالم
عدد متحدثي اللغة

على ا�نترنت

1

القدرة على استقطاب غيــر
المسلمين من متحدثي اللغة

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية البرتغالية

الرومانيةالصينية

الفلبينية

الهولنديةالروسية اليابانية

الصربيةالكورية

الليتوانيةالسلوفينية

توفير أرضية مناسبة للحوار المباشر عبر ا�نترنت �يصال رسالة
ا�سالم لغير المسلمين باستخدام أحدث الوسائل التقنية

يساهم الموقع في تصحيح المفاهيم الخاطئة والصورة الذهنية
المشوهة عن ا�سالم في الغرب

تقديم الدعم الالزم للمهتمين بدخول ا�سالم وتعليمهم مبادئ
ا�سالم وعقيدة أهل السنة والجماعة والخطوات ا¥ولى للممارسة

2

3
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إحصائيات برنامج الحوار اإللكتروني 

عمر البرنامج

مسلمًا جديدًا

حوارًا إلكترونيًا

3,167

53,753
177

717,918

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
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فنزويال   | كارلوس 

“ أنا من فنزويا وكنت مبشراً مسيحيا، لكن لطالما شعرت بأنني لم أجد طريقي بعد. حضرت عدة 
أنفسهم  الدين  أخوة  بين  عداء  و  الدين  ممارسة  في  عدة  اختافات  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  اإلسام  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  السام  طعم  أتذوق  فلم  حياتي  في  عصيبة  بلحظات  مررت 
بابي بائع نباتات و أهداني كتبًا إسامية 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 اإلسام فقط حتى هذا اليوم، 

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

قصص المستفيدين من برنامج  الحوار اإللكتروني  
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البرنامج الثاني:
تعليم المسلم

الجديد

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

والنساء.  الرجال  من  االستشارات  مجاالت  في  العاملين 

انطلقت في عام 1433 هـ 
NEW MUSLIM

A C A D E M Y

NewMusilmAcademy.org

أكاديمة المسلم الجديد
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مميزات 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

انطباعات المسلمين الجدد

لها  االنضمام  بعد  ولكن  باإلسام،  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 اإلسام 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  الصاة  ليست  صحيح،  بشكل  اهلل 

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

المتحدة المملكة  مارينا 
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عمر األكاديمية

شخصًا منتسبًا

محاضرة

شخصًا متخرجًا

2,678

33,374

1,910

12,566

إحصائيات أكاديمية المسلم الجديد

غـرس تعاليـم اإلسـالم
في نفس مسلم الجديد
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البرنامج الثالث:
تأهيل المعرفين 

باإلسالم

الُمعرّفين  وتأهيل  بتدريب  متخصصة  أكاديمية  هي 
التدريبية  البرامج  خال  من  اإلنترنت  عبر  باإلسام 
اللغة  بُمتقني  تُعنى  والتي  المجانية  الموسمية 
برنامج  خال  من  المبتعثين،  والطاب  اإلنجليزية 

عالمًيا. الدعاة  إلعداد  األكاديمي  الدبلوم 

انطلقت في عام 1432 هـ 

MopAcademy.org
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إحصائيات أكاديمية رسل السالم

عمر األكاديمية

متدرب ومتدربة

دورة تدريبية

3,137

11,695

191

547
تأهيل معرفين اإلسالم

مميزات األكاديمية 

أحــــدث
المقاطع
التعليمية

15

37

26

48

تُشــّغل دوراتهــا وبرامجهــا افتراضًيــا عبــر فصــول وبرامــج 
ــع  ــراكات م ــر ش ــا عب ــد، وواقعًي ــن بع ــل ع ــة تعم خاص

ــة. ــي المملك ــات ف ــدة جه ع

تتيح االنضمام واإلســتفادة مــن كافة الدورات
والبرامج مجاًنا بتســجيل مســبق.

تعمــل بكفــاءة عاليــة فــي برامــج ودورات تدريبيــة 
تســتخدم أفضــل وســائل التدريــب  تحــت إشــراف فريــق 
ــي إدارة  ــدة ف ــر المعتم ــى المعايي ــق أعل ــص وف متخص

ــب. التدري

للتدريــب  مؤهلــة  متخصصــة  كــوادر  علــى  تعتمــد 
ــف  ــال التعري ــط بمج ــاالت ترتب ــدة مج ــي ع ــل ف والتأهي

باإلســالم.

أثبتــت فعاليّتهــا بمخرجاتهــا مــن المتدربيــن الذيــن 
انضمــوا للدعــوة وأســلم علــى أيديهــم المئــات.

ــص  ــر المخص ــى المق ــور إل ــن الحض ــن للمتدربي يمك
ــزة  ــق األجه ــن طري ــة ع ــول الحي ــى الفص ــول إل أو الدخ

الذكيــة والمكتبيــة والمحمولــة.

ــي  ــب ف ــاز التدري ــور واجتي ــى الحض ــهادات عل ــدم ش تق
ــا. ــا وبرامجه كل دوراته

يعتبــر الخريــج مــن البرنامــج معرًفا باإلســالم معتمــًدا من 
قبــل مركــز ركــن الحــوار للتعريــف باإلســالم عبــر اإلنترنت 

ويبــدأ مــع المركــز فعلًيــا فــي التعريف باإلســالم.

ساعة تدريبية
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انطباعات المتدربين

في  حاضرة  التدريبية  والمواد  المحاضرات  التزال  السام..  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،  السام  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 السام 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 السام على إتاحة هذه الفرصة العظيمة  لنا 

المغرب رضوان سومع - 
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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 اإلسام 
برنامج  موقع  رابط  على  الضغط  خال  من 
التغريدات  في  المضمن  اإللكتروني  الحوار 
ضمن  المبادرة  هذه  تكون  وبذلك  المرسلة، 
التسويق اإللكتروني عبر الشبكات االجتماعية 
لتعريفهم  المستهدفة  الشرائح  الستقطاب 

باإلسام.

عمر الخدمة

مليون تغريدة

مشتركًا

أكثر من

2,040

37,3

28,230

إسالم تويت
عبر شبكة تويتر
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إحصائيات البطاقات الدعوية

على  تحتوي  مطبوعة  بطاقات  عن  عبارة  هي 
لزيارة  المسلمين  غير  تستقطب  محفزة  عبارات 
وتوزع  باإلسام،  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

2,695

6,2

11
cards.eDialoguec.com

لطلب البطاقات 

مليون

cards.eDialoguec.com
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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  االطاع  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 لإلسام  وأن يعز أمة االسام والمسلمين وال يحرمكم وإيانا االجر والثواب 

ايرلندا  - صالح 
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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 
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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 

43 42



eDialoguec.com

بفضل اهلل أنجز مركزكم الكثير وال زلنا نطمح 

لألكثر  ولم يكن هذا كله إال بفضل اهلل 

ثم بفضل دعمكم.. 

شكًرا لكم 

أن تكون داعية بنفسك

أكاديمية رســل الســالم

MopAcademy.org

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

قم بتوزيع البطاقات الدعوية
على غير المسلمين

كن سفيرًا للدعوة بإعادة نشر
الرسائل الدعوية بالواتساب

ل�شتراك أرسل ”سفير“    |   ”سفيرة“

05447441610544744062
نساءرجال

كن متطوعًا ل�سالم
بأفكارك ومناقشتك وتنفيذك ل¡فكار
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