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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 محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

 ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية 

صاحب السمو امللكي 

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير املنطقة الشرقية
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من نحن؟

رؤيتنــا

الجودة

رسالتنا

أهدافنا

قيمنـا

للتعريف  يهدف  ربحي  غير  عالمي  مركز  نحن 
باإلسالم ومنهجه الصحيح لمستخدمي اإلنترنت 
عبر الحوار الحضاري مع غير المسلمين والعناية 

بالمسلم الجديد وتأهيل المعرّفين باإلسالم.

ركن الحوار هو مركزٌ نموذجٌي عالمٌي غير  ربحي  
في  اإلسالمي  بالدين  التعريف  في  متخصص 

أنحاء العالم عبر الشبكة العنكبوتية.

أن نكون مركزًا نموذجيًا عالميًا
للتعريف باإلسالم عبر اإلنترنت.

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

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

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

املنهج الصحيح. احلوار احلضاري على  باإلسالم من خالل  التعـريف 
في حياتهم. تعاليمه  وتطبيق  اإلسالم  قيم  وغرس  اجلدد  باملسلمني  العنــاية 
ونشر رسالته. البشرية خلدمة اإلسالم  الطاقات  وتفعيل  تأهيل  االستثمار في 
الهادف. اجلديد  اإلعالم  العالم من خالل  وتعاليمه لشعوب  اإلسالم  نشــــــر 

املركز. أهداف  لتحقيق  اإلنترنت  عبر  احلديثة  التقنيات  تسخــير 

يلتـزم مركـز ركن الحـوار  بنشـر رسالــة اإلسـالم 
وقيمــه من خــالل التواصـل الحضـاري مع األخذ 
والتميز،  الجودة  مستويات  أعلى  االعتبار  بعين 
وفًقا للشريعة اإلسالمية ثم التعليمات النظامية 

بما يحقق متطلبات وتوقعات المستفيدين.
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إنتاج مواد دعوية  لنشرها
عبر شبكات التواصل 

حوار  غير  المسلمين
لتعريفهم با�سالم

غرس تعاليم ا�سالم
للمسلم الجديد

تطوع بفكر.. ناقش فكرة.. نفذ فكرة..

تأهيل معرفين باالسالم

أكاديمية رســل الســالم

islamvolunteers.org 

أكاديمية المسلم الجديد

منظومة العمل في المركز

أكاديمية رســل الســالمأكاديمية المسلم الجديد

islamvolunteers.org 

إحصائيات عامة منُذ تأسيس المركز 

أكاديمية المسلم الجديد

ُمستخدم

فكرة

إستعراض األفكار
47,638

61 عمر البرنامج

 تطوع بفكر ..
ناقش فكر .. نفـذ فكر..
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برامــج  المركز
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موقع  عبر  تفاعلي  برنامج  عن  عبارة  هو 
في  الدخول  للمستفيدين  يتيح  إلكتروني  
لتعريفه  الدعاة  أحد  مع  مباشر  فردي  حوار 

باإلسالم.

برنامج الحوار اإللكتروني

eDialogue.org

إحصائيات برنامج الحوار اإللكتروني 

عمر البرنامج

مسلمًا جديدًا

حوارًا إلكترونيًا

1,817

10,000
177

311,083
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خارطة المسلمين الجدد إحصائيات

اليانية

السيخية

اليهودية

البوذية

الالأدرية

الحاد

الهندوسية

النصرانية

غير معروفه

5
18
45
75
117
273
882
7115
1470

6296

3704
ا�ديان

الجنسالسابقة

177
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عبر الحوار المباشر ميزات برنامج الحوار اإللكتروني

غرفة حوارية فردية خاصة

حوار إلكتروني 100٪ 

وصول عالمي ألكثر من 177 دولة حول العالم

دعاة مؤهلين على منهج أهل السنة والجماعة

خدمة على مدار الساعة ، 7 أيام في األسبوع

التنوع في إيصال رسالة اإلسالم بـ11 لغات

تقنيات عالية عبر جميع وسائل التقنية الحديثة

 توثيق جميع الحوارات

1

3

5

7

9

2

4

6

8

إنتشار عالمي لفريق البرنامج في أكثر من 7 دول
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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. 

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

معايير اختيار اللغاتالروسيةالبرتغاليةالفلبينية

التواصل

أكاديمية المسلم الجديد

نبــذة عن ا�ســالم

إعــالن ا�ســالم

حــوار ونقـــاش

اللغــــاتمراحل الحوار

الشبـــاب1234 الباحثون 
المثقفون والمؤثرون الحيــــارى عن ا�سالم

في مجتمعاتهم

المستفيدون من الحوار اإللكتروني

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
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NEW MUSLIM
A C A D E M Y

NewMusilmAcademy.org

أكاديمة المسلم الجديد

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

مجاالت االستشارات من الرجال والنساء.  أكاديمية المسلم الجديد

عمر األكاديمية

شخصًا منتسبًا

محاضرة

شخصًا متخرجًا

1,358

14,295

951

3,025

أكاديمية المسلم الجديد

أكاديمية المسلم الجديد
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ميزات 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 باألكاديمية

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

تعمل بشكل إلكتروني  %100

تتيح االنضمام واالستفادة من جميع منتجات األكاديمية

إمكانية اللقاء بين المسلمين الجدد في االحتفاالت 

والمسابقات التي تقام في األيام الخاصة مثل األعياد.

أتاحة الفرصة للملتحقين باألكاديمية لحفظ سورة الفاتحة 

عبر دروس حية خاصة بالرجال والنساء.

إتاحة الفرصة للمسلم الجديد لالستفادة من أكثر من 20 

داعية من دعاة أهل السنة والجماعة المعروفين عالميًا.

العـدد الضخـم مــن المحاضــرات العلميـة الخاصــة 
بالمسلمين الجدد في المواضيع المختلفة والتي ربت على 

400 محاضرة مسجلة.

إمكانية دراسة المواد المخلتفة: مقدمة عن اإلسالم، العقيدة، 

فقه العبادات، السيرة.

إمكانية اللقاء بين المسلمين الجدد عبر المنتديات المتخصصة 

التي يشرف عليها طالب علم تربويون بصورة دائمة.

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

المشورة من أهل االختصاص.

توفر عدد من الكتب التي كتبت خصيصا للمسلم الجديد. 

يتمكن األســاتذة والطالب من الدخول للدروس الحية عبر 
باألكاديمية.  الخاص  التطبيق 
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إصدارات األكاديمية انطباعات المسلمين الجدد

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 

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 
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تطبيق األكاديمية فيديوهات األكاديمية
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إحصائيات أكاديمية رسل السالم

تدريب  في  متخصصة  أكاديمية  عن  عبارة  وهي 
من  اإلنترنت  عبر  باإلسالم  المعرفين  وتأهيل 
تعنى  التي  الموسمية  التدريبية  البرامج  خالل 
بالسائحين والطالب المبتعثين، من خالل برنامج 

الدبلوم األكاديمي إلعداد الدعاة عالميًا.

أكاديمية رســل الســالم

عمر األكاديمية

متدربًا ومتدربة

دورة تدريبية

ساعة تدريبية

1,817

4,987

69

517

أكاديمية رسل السالم

MopAcademy.org
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ميزات األكاديمية  بعض المقاطع التعليمية

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 أيديهم 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.

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 أيديهم 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.
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مخرجات البرنامج برنامج الشهادة األساسية للتعريف باإلسالم 

ج 
ام

رن
لب

ت ا
ورا

د

متكامــل  تدريبــي  برنامــج 
و  المعرفــة  مابيــن  يجمــع 
المهــارة و التطبيــق ليشــكل 
اللبنــة األساســية لــدى المعــرف 

باإلســالم 

دورة تفعيل أنماط الشخصية للتعريف باإلسالم 

دورة العوائق في مسار التعريف باإلسالم 

دورة أساليب التعريف باإلسالم

دورة أخالقيات  الداعية 

دورة مهارات التواصل الحضاري

دورة فن الحوار واإلقناع 

دورة تفعيل العقيدة في اإلسالم

مؤهــاًل للتعــريف باإلســالم 

يكون عضًوا من أعضاء الحوار اإللكتـروني 
ويمـارس الحوار المباشر 

يصبـح ذا كفـاءة في مجـال التعـريف باإلسـالم   

يصبـح قــادرًا على توضيــح اإلسـالم بفعاليــة  

اإللمام والتعرف على ثقافات ومعتقدات غير 
المسلمين

تعزز لدى الخريج المعرفة بأكثر المصطلحات 
اإلسالمية
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عمر البرنامج

متطوع

فكرة

فكرة مستعرضة

 تطوع بفكر ..
ناقش فكر .. نفـذ فكر..

61

744

556

47,638

إحصائيات برنامج متطوعون لإلسالم 

بتفعيل  يعنى  والذي  النوعية  البرامج  أحد  وهو 
اإلنترنت  عبر  اإلسالم  لخدمة  البشرية  الطاقات 
التطوعية  المهام  في  إدراجهم  خالل  من  عالميًا، 
لبرامج وأنشطة المركز، حيث يتم احتساب ساعات 
باألعمال  للمتطوعين  شهادات  وإصدار  التطوع 

التي شاركوا بإنجازها مع فريق المركز.

islamvolunteers.org 

islamvolunteers.org 

برنامج : متطوعون لإلسالم
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خدمات  المركز
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إحصائيات خدمة اسالم تويت

إسالم تويت
islamtweet.com

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

720

27,9

29,230
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إحصائيات البطاقات الدعوية

لطلب البطاقات 

على  تحتوي  مطبوعة  بطاقات  عن  عبارة  هي 
لزيارة  المسلمين  غير  الستقطاب  محفزة  عبارات 
وتوزع  باإلسالم،  للتعريف  المباشر  الحوار  موقع 
حيث  بالعالم  دولة  أي  في  المسلمين  غير  على 

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

عمر الخدمة

مليون بطاقة موزعة

لغات عالمية

أكثر من

720

4,8

9
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تطبيق دعوة : ليس تطبيقًا لألجهزة الذكية فحسب بل برنامج إلكتروني دعوي متكامل 
والتعريف  الدعوة  آليا وبطرق ذكية حيث يقوم بمهمة  باإلسالم  التعريف  إلى  يهدف 
باإلسالم عن مستخدميه ، إضافة إلى وجود عدد من البرامج التعريفية باإلسالم يقوم 
بإدخال المدعوين لها آليًا وتعريفهم باإلسالم على فترة زمنية محددة وبشكل مدروس 

و ممنهج. 

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

تطبيق دعوة

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

ساهم بتجهيزه..

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

#جهز_داعية
((من دعا إلى هدى كان له من ا�جر مثل أجور من تبعه . ..))

(رواه مسلم)

بفضل الله ثم بدعمكم

حققنا تجهيز 2000 داعية

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

تقارير دعمهم شهرًيا إن شاء اهلل.

إحصائيات الحملة

طريقة اإلستقطاع عبر مباشر الراجحي )النسخة  5(
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حملة حياتك أعمالك
هي حملة تهدف إليصال رسالة اإلسالم لغير 
المسلمين بمبلغ )990( ريااًل للشخص الواحد 
في  شخص  الدخال  اهلل  بحول  كفيلة  وهي 
غرة  في  الحملة  هذه  انطلقت  حيث  اإلسالم. 
تحقيق  تم  اهلل  بفضل  و  1436هـ.   رمضان  
السابع  في  شخص   )4000( بكفالة  الهدف 

من رمضان.

إحصائيات الحملة
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األخبار والزيارات
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مشاركة ركن الحوار في قافلة الخيرتقديم أوراق عمل عن تجربة المركز تكريم  المركز  بجائزة السبيعي للتميز

زيارة الشيخ الدكتور  ناصر العمرحصد المركز جائزة اآليزو كأول مركز متخصص في حوار الثقافات حفل تكريم خريجي رسل السالم

الصيف اإللكتروني

زيارة الشيخ الدكتور عائض القرني

زيارة الشيخ الدكتور محمد العريفيدورة إدارة المشاريع االحترافية لتطوير منسوبي المركز

توقيع  اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة العميقان

»خذنا معاك « تجوب الجامعات

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 الشيخ الدكتور سعد البريك

تكريم الشيخ طالل الغنيمتكريم الشيخ حمد الوابل

زيارة سماحة الشيخ عبداهلل المنيع

دورة يقدمها األستاذ خالد الدوسريزيارة الشيخ عبدالعزيز السدحان

زيارة األستاذ جمال الشطي

زيارة الشيخ محمد الخميسزيارة الشيخ عاصم الحكيم

زيارة الشيخ عبدالواحد المغربي

زيارة المكتب التعاوني باالحساءزيارة الشيخ عايض القحطاني

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

زيارة الشيخ إسماعيل موسى مفتي زمبابويزيارة الشيخ الدكتور  ابراهيم الفارس

زيارة الشيخ محمد الشماليزيارة الشيخ الدكتور  طارق الحواس
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التزكيـــــــات
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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

ــج  ــن برنام ــاهدت م ــا ش ــمعت وم ــا س ــرني م  س
ــارق األرض  ــي مش ــلمني ف ــر املس ــوة غي ــد لدع رائ
ومغاربهــا عبــر االنترنــت، وأشــكر القائمــني علــى 
ــز  ــذا املرك ــا له ــه، مل ــني ل ــروع والداعم ــذا املش ه

ــني ــة للعامل ــث الرحم ــي ب ــم ف ــر العظي األث

 

الشيخ/ د. ناصر بن سلميان العمر

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

احلــوار  ركــن  مركــز  بزيــارة  وســررت  تشــرفت 
فوجدتــه قلعــة الكترونيــة كبيــرة لتســتوعب 
ــي  ــام ف ــوة لإلس ــن الدع ــتفيدة م ــود املس احلش
أنحــاء األرض وتســتوعب قــدرات ومواهــب الراغبــني 
ــن  ــكل م ــا ل ــوة فهنيًئ ــي الدع ــاهمة ف ــي املس ف
ــي  ــذل ف ــن ب ــارك وم ــل املب ــذا العم ــي ه ــاهم ف س

دعمــه لتحقيــق رســالته.

        د.سعد البريك

بجامــع  احلــوار  ركــن  مشــروع  زرت  فقــد 
ــذا  ــط ه ــج ومناش ــى برام ــت عل ــل واطلع الواب
ــداع  ــد واإلب ــز باجلدي ــد متي ــد إذ ق ــروع الفري املش
ديــن  إلــى  والدعــوة  باألصالــة  اإلهتمــام  مــع 
ــوا  ــأن يدعم ــان ب ــل اإلحس ــي أه ــام فأوص اإلس

التوفيــق.                                            وبــاهلل  املشــروع 

د.عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف

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

تشــرّفت بزيــارة مركــز ركــن احلــوار واطلعــُت 
مــا  وســرني   ، نشــاطاتهم  مــن  شــيء  علــى 
رأيــت ، وأحــث احملســنني علــى التعــأون معهــم ، 

ــني ( ــر  ..  ) آم ــن األج ــع م ــرم اهلل اجلمي الح

د/ محمد العريفي

فقــد زرت مركــز ركــن احلــوار للتعريــف باإلســام 
عبــر اإلنترنــت وســرني مــا رأيــت مــن البــذل 
واجلهــد الــذي يبذلــه اإلخــوة القائمــون علــى 
املركــز وقــد نفــع اهلل بــه وأســلم بســببه الكثيــر 
مــن النــاس مــن بقــاع األرض فجزاهــم اهلل خيــرا 

 ..

         د.سعد بن سعيد احلجري

قــد كانــت ســعادتي غامــرة مبــا عرفتــه عــن 
ــث  ــوار، حي ــن احل ــز رك ــة ملرك ــاطات املبارك النش
فــي  الراغبــني  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

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 احملســنني 

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 املســلمني ( 
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 ــني عل القائم

د.ذاكر نايك

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 
القائمــني 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

ــامخ  ــرح الش ــذا الص ــى ه ــي إل ــي قلب ــد حملن فق
ــة ــادرة الفائق ــز الن ــن املراك ــع م ــز الرائ واملرك

لقــد شــدني مــا رأيــت وأذهلنــي مــا ســمعت فبارك 
ــي  ــل من ــه وتقب ــن بركات ــم م ــم وزاده اهلل جهوده
ــني  ــي الصاحل ــه ول ــده إن ــن عن ــم م ــم وأمده ومنه

ــي وإياهــم منهــم. أســألة ســبحانه أن يجعلن

عصام بن صالح العويد

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 العاملــني 
املميــز وســرني هــذا  اجلهــد  بهــذا  ، وســعدت 
ــني  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 التزكيـــــــات
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ــن  ــز رك ــارة مرك ــل بزي ــز وج ــي اهلل ع ــد أكرمن فلق
ــاً  ــزاً وعم ــداً ممي ــت جه ــل ورأي ــع الواب ــوار بجام احل
ــي  ــني ف ــاة اخملتص ــن الدع ــة م ــل ثل ــن قب ــاً م دؤوب
ــان ،  ــودة واإلتق ــزه باجل ــد متي ــى اهلل .. وق ــوة إل الدع

ــاء . ــكر  والدع ــم الش فله

        د/ عايض القحطاني
         املدير العام/ملؤسسة الشيخ ثاني بن عبداهلل

        للخدمات اإلنسانية

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

ــب الدعــوة بالنســيم  ــق مكت فقــد قمــت مــع فري
بزيــارة مركــز ركــن احلــوار للتعريــف باإلســام ، 
ــن  ــداً م ــداد ومزي ــق والس ــم بالتوفي ــو اهلل له وندع

ــر ــداع والتطوي اإلب

د.فهد بن عبداهلل التويجري

لقــد ســعدت جــداً بزيــارة مركــز ركــن احلــوار 
واطلعــت علــى عملهــم الرائــع واجلبــار مــع إخــوة 
 ، للدعــوة  واحلمــاس  باخلبــرة  مفعمــني  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

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

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

مركــز ركــن احلــوار مــن املراكــز املميــزة التــي 
فــي  “التكنولوجيــا”  العصــر  ثــورة  اســتغلت 
احلــوار بــني مختصــني 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

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

املبتكر.

             محمد العوشن
مدير اإلعام مبؤسسة     

               السبيعي اخليرية

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
للقائمــني 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 
القائمــني عليــه خيــر اجلــزاء ، فقــد قامــوا بعمــل 

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

                    
خالد بن زيد احلسني   

        
املشرفالعام    

     
على مركز دعوة الصينني   

التــي  املراكــز املميــزة  مركــز ركــن احلــوار مــن 
فــي  “التكنولوجيــا”  العصــر  ثــورة  اســتغلت 
احلــوار بــني مختصــني 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 

فقــد يســر اهلل لــي زيــارة مركــز ركــن احلــوار ، 
املوقــع الفريــد الــذي يعتنــي بالدعــوة إلــى اهلل 
باللغــات )عبــر اإلنترنــت( ، وقــد رأيــت وســمعت مــا 
أفرحنــي وأقــر عينــي ، وغبطــت بــه إخوانــي علــى 

ــر . ــع والكبي ــم والرائ ــد املنظ ــذا اجله ه

د.محمد بن عبدالعزيز اخلضيري

فقــد ســعدت مبــا رأيــت فــي مركــز احلــوار وتذكــرت 
آيتــني . األولــى قــول اهلل تعالــى : ))ومــن أحســن قــوالً 
ــن  ــي م ــال إنن ــا وق ــل صاحل ــى اهلل عم ــا إل ــن دع مم
املســلمني(( ، والثانيــة قــول اهلل تعالــى : ))إنــك ال 
تهــدي مــن أحببــت ((؛ فاألولــى حافــز في اســتمرارية 
هــذا العمــل، والثانيــة دافعــه ألي شــعور باحلســرة 
علــى عــدم إســام البعــض ، وأمتنــى أن يســتمر 
العمــل ويســتمر دعمــه، شــكر اهلل للقائمــني علــى 

املركــز 

د. سعد بن مطر العتيبي

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 للعاملــني ، شــكراً علــى اجلهــود 
، ســدد اهلل اخلطــى وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا 

ــني  ــه أجمع ــه وأصحاب ــد و آل محم

راشد بن عثمان الزهراني

 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

فقــد قمــت بزيــارة مركــز ركــن احلــوار ، وقــد ســررت 
مبــا رأيــت وأعجبــت مبــا ســمعت مــن جهــود مبذوله 
ــى  ــن اهلل تعإل ــى دي ــوة إل ــر الدع ــبيل نش ــي س ف
ــت مــن خــال احلــوار  ــر االنترن وإيصــال اإلســام عب
الكتابــي إلــى أرجــاء املعمــورة ليتحقــق مــن خــال 
ــول  ــى ح ــث املصطف ــول حدي ــن مدل ــزء م ــك ج ذل
دخــول هــذا الديــن كل بيــت بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل 

د/ ابراهيم بن عثمان الفارس

التزكيـــــــات التزكيـــــــات

ــوار((  ــن احل ــز ))رك ــارة مرك ــي اهلل بزي ــد أكرمن فق
االنترنــت  شــبكة  عبــر  باإلســام  للتعريــف 
وإبــداع  متيــز  مــن  رأيــت  مــا  كثيــراً  فســرني 
النجــاح  مــن  مزيــداً  لهــم  وأمتنــى  ونتائــج 
ــم واهلل  ــأون معه ــع للتع ــو اجلمي ــق وأدع والتوفي

التوفيــق. ولــي 

د. عوض بن محمد القرني



6061 لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع

الداعمــــــون
وشركاء النجاح
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مجموعة الوابل القابضة

شركاء  النجاحالداعمــون

مكتب فرسان الجزيرة للسياحة

دعوة الصينين
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بتوزيع البطاقات الدعوية
على غير المسلمين

كن سفيرًا للدعوة بإعادة نشر
الرسائل الدعوية بالواتساب

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

إجعل لك كل يوم صدقة
�����ا�

����

أن تكون داعية بنفسك

حمل التطبيق ا�ن 
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كيف تشارك معنا؟



لغة الحوار .. عبر القارات السبعلغة الحوار .. عبر القارات السبع66

لغة الحوار

عبر القارات السبع
eDialoguec.com

info@eDialogue.org
eDialogueC


