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منظومة العمل في 

جمعيـــة ركـــن
الحوار األهلية

أكاديمية رســل الســالمأكاديمية المسلم الجديد
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ين رواه اإلمام أحمد والطربا� والبيهقي، وصحَّحه الحاكم والعالمة األلبا�إالَّ أدخله اللُه هذا الدِّ
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إنجازات
عشـــ(10)ــرة أعوام

من العطاء

أكاديمية رســل الســالم

إطالق برنامج الحوار المباشر
تخريج  197 معرًفا ومعرفة با�سالم

تأسيس أكاديمية المسلم الجديد
توزيع 364,000 بطاقة دعوية للتعريف

با�سالم

866,747 زائًرا لبرنامج الحوار المباشر

أكاديمية المسلم الجديد

98 مليون مشاهدة �عالن الحوار
من 6,000 شبكة إلكترونية  

المركز ا�ول لجائزة السبيعي للعمل الدعوي
5,000 مسلم جديد

إطالق منصة متطوعون ل¢سالم
13,453 منتسًبا �كاديمية المسلم الجديد

أكاديمية المسلم الجديد

1433هـ1432هـ

1435هـ

1434هـ

شهادة االعتماد من االيزو
في حوار الثقافات 9001:2008

13,000 مشترك في خدمة إسالم تويت.

1,222 مسلًما جديًدا
إطالق برنامج " أقل من خمس دقائق"

الوصول إلى: 24,700 مشاهدة في اليوتيوب  

1436هـ

1437هـ

1438هـ
1439هـ

1440هـ

1441هـ

شهادة ربيز للجودة
30 ألف مسلم جديد

توزيع 5,7 مليون بطاقة دعوية
تخريج 6 ا§ف معرف ومعرفة با¤سالم

40,000ألف مسلم جديد.
توزيع 6,2 مليون بطاقة دعوية

تخريج 8 ا§ف معّرف ومعرفة با¤سالم

52,000 مسلم جديد 
11,000 منتسب بأكاديمية رسل السالم

72,000 ألف مسلم جديد
مليون حوار إلكتروني

39 ا§ف منتسب °كاديمية المسلم الجديد
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منجزات
عام 2021

مكة  في  الحوار  ركن  جمعية  فروع  ترخيص  صدور 
والمدينة والدمام   

توقيع عقد تأسيس الصندوق الوقفي لجمعية ركن 
الحوار بالشراكة مع  ا�نماء لالستثمار 

تشكيل مجلس إدارة جمعية ركن الحوار لمدة أربع 
سنوات 

صدور الترخيص من وزارة العمل والشؤن االجتماعية 
باستقاللية جمعية ركن الحوار

أكاديمية رســل الســالم

أكاديمية المسلم الجديد

تنفيذ أكثر من 7000 دورة تدريبية للمسلم الجديد

تدشين أكاديمية المسلم الجديد باللغة ا�سبانية
 

تدشين أكاديمية المسلم الجديد باللغة البرتغالية

تخريج أكثر من 2500 منتسب في دورات تأهيل الدعاة

توقيع عقد تأسيس رسل السالم باللغة ا�سبانية

 توقيع عقد تأسيس رسل السالم باللغة الفلبينية
  توقيع عقد تأسيس رسل السالم باللغة العربية

تجاوز عدد المسلميـن في الجمعيـة 100 الف مسلم جديد

تجاوز عدد الحوارات في برنامج الحوار ا�لكتروني مليوني  حوار

 أعلى عدد مسلمين في عام واحد حيث بلغ عدد المسلمين في

هذا العام ما يقارب: 30 ألف مسلم جديد

 توقيع عقد تأسيس مشروع الذكاء االصطناعي في الحوار

ا�لكتروني

إطالق مشروع الحوار ا�لكتروني باللغة الكورية

توقيع عقد تأسيس الحوار ا�لكتروني باللغة الروسية
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عبر تفاعلي  برنامـــج   هو 
 موقـــــع إلكترونــــي  يتيـح

حوار في  الدخول   للمستفيدين 
 فردي مباشـــر مـــع أحــد الدعاة

لتعريفه با�سالم.ا

برنامج الحوار اإللكتروني

eDialogue.org
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مميــــزات البرنــامــــج

 غرفـــة حواريــة فردية
  خاصة وحوار إلكتروني

 خدمـــــة علـــى مدار
في أيــام   7  الساعــة  

ا�سبـوع

 التنـــوع فــي إيصـال
14 بـ  ا�ســالم   رسالـة 

لغة

الجـودة عالية   تقنيات 
لتوثيـق جميع الحوارات

 وصــول عالمي �كثـر
 من 177 دولـــة حــول

العالم

 دعـــاة مؤهليـن على
 منهـــج أهــل السنــة

والجماعـة ٪100

010203040506

الباحثون
عن ا�سالم

المثقفون
والمؤثرون

الشباب

الحيارى

الفئة المستهدفة



15

15

لغـــــات البرنــامــــج

الفرنسيةا�سبانيةا�نجليزية البرتغالية

الرومانيةالصينية

الفلبينية

الهولنديةالروسية اليابانية

الصربيةالكورية

الليتوانيةالسلوفينية

14 لغة عالمية
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إحصائيات البرنــامــــج

يومًا

عمر البرنامج
4,037

مسلمين جدد

عدد المسلمين الجدد
116,306

حوارًا

الحوارات اإللكترونية
2٬229٬611

LIVE
DIALOGUE

only one person

%48

%52
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إحصائيات الحوار اإللكتروني لعام 2021م

يومًا

عمر البرنامج
3٬977

عدد المسلمين الجدد
حوارًامسلمًا جديدًا112٬102

الحوارات اإللكترونية
2٬087٬697
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�ن تسعى  متخصصة  أكاديمية   هي 
ا ـً ا واجتماعيـ ـً ا وتربوي ـً ا علمي ـً  توفر محضن

للمسلــم الجديد عبـر انترنــت.ا

NewMuslimAcademy.org

أكاديمية المسلم الجديد

استمع للمسلمين الجدد
أثناء النطق بالشهادة

استمعرجــــل | الصيــــناستمعرجــــل | روانـــــدا

استمعامــــرأة | الفلبيناستمعامــــرأة | فنزويال

https://drive.google.com/file/d/1WIkBfvRSQt4caZpNi0zUTGSczAXN-umL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11S9PsfOtyeeJbYQ_s9e_HlXeb5GzJQwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POSEmZlUOEisfqHP9G1yfg5Xb-_YATSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCpUR31TPkle7EOf6F0Z5CA2SiY7Aadk/view?usp=sharing
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�ن تسعى  متخصصة  أكاديمية   هي 
ا ـً ا واجتماعيـ ـً ا وتربوي ـً ا علمي ـً  توفر محضن

للمسلــم الجديد عبـر انترنــت.ا

NewMuslimAcademy.org

أكاديمية المسلم الجديد

http://newmuslimacademy.org
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مميزات األكاديميـــة
 أكاديميـــة إلكترونيـــة
يد على  تقوم   بالكامل، 
دعاة كبار  من  داعية   20 

أهل السنة والجماعة

 إتاحــــة فرصــة حفظ
وقصــار القاتحة   سورة 

السور

الدراسية المواد   تنــوع 
العقيــدة وفقه  مابين 

العبادات والسيرة

 استشـــارات مجانيـــة
الجـــدد  للمسلميـــن 
 تعينهم على االستقرار
 وأخذ المشورة من أهل

االختصاص

 توفــر عــدد مـن الكتب
االلكترونيـة  والمناهـــج 
 التـي كتبــت خصيصــًا

للمسلم الجديد

موسميــة  لقــــاءات 
الجـدد  بالمسلميــــن 

إلكترونيًا

0102030405
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إحصائيات األكاديمية

يومًا

عمر األكاديمية
3,578

منتسبًا

عدد المنتسبين
50,594

متخرج

عدد الخريجين 
21,442
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تدريب في  متخصصة  أكاديمية   هي 
 وتأهيـــل المعرّفيـــن با�ســـالم عبــر

 ا�نترنـــت مــن خــالل برنامــج الدبلـوم
ا�كاديمي �عداد الدعاة عالمًيا.ا

MopAcademy.org

أكاديمية رسل السالم

انطباعات المنتسبين

ستيف بيدي | ايرلندا
األكاديمية كانت معرفتي ضئيلة جًدا باإلسالم، ولكن بعد االنضمام لها ساعدتني أن أعرف هذه   قبل 
 كثيًرا في اكتساب المعارف األساسية عن هذا الدين والتي يجب أن يطلع عليها كل مسلم جديد، وقد

حفزني ذلك أن أتعلم أكثر عن اإلسالم وأحاول أن أكون مسلًما أفضل

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

األسبوعية والتعلم الذاتي للقرآن

مارينا | المملكة المتحدة
بشكل هللا  عبادة  تعلم  على  تساعدني  فهي  الجديد؛  المسلم  أكاديمية  عبر  الدين  عن  الكثير   تعلمت 
 صحيح، ليست الصالة هي العبادة فقط بل كل ما نفعله في حياتنا هو جزء من العبادة؛ ولذلك يجب

علينا أن نعي ما نقول وما نفعل
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تدريب في  متخصصة  أكاديمية   هي 
 وتأهيـــل المعرّفيـــن با�ســـالم عبــر

 ا�نترنـــت مــن خــالل برنامــج الدبلـوم
ا�كاديمي �عداد الدعاة عالمًيا.ا

MopAcademy.org

أكاديمية رسل السالم

www.mopacademy.org
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مميزات األكاديمية
وبرامجها دوراتها   تُشّغل 
فصـول عبــر  ا  ـً  افتراضيــ
 وبرامج خاصة تعمل عـن
 بعد، وواقعًيا عبر شراكات
 مــع عــدة جهـــات في

المملكة

 تعتمــــد علـــى كـوادر
مؤهلـــــة  متخصصـــة 
في والتأهيل   للتدريـــب 
ترتبـــط مجــــاالت   عدة 
التعريـــف  بمجـــــــال 

با�سالم

 أثبتـــــــت فعاليّتهــــا
 بمخرجاتها من المتدربين
 الذين انضمـوا للدعـــوة
أيديهــم  وأسلـــم على 

المئات

 تقــــدم شهـادات على
 الحضــور واجتياز التدريب
دوراتهـــا كــــل   فـــي 

وبرامجها

 تتيـــــــح االنضمـــــام
كافة من   وا�ستفــــادة 
ا ـً  الدورات والبرامــج مجان

بتسجيل مسبق

 تعمل بكفاءة عالية في برامج
 ودورات تدريبية تستخدم أفضل
 وسائل التدريـــب  تحت إشراف
 فريــق متخصــص وفــق أعلى
 المعاييـر المعتمــدة في إدارة

التدريب

0102030405
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إحصائيات األكاديمية

يومًا

عمر األكاديمية
4,037

متدرًبا

عدد المتدربين
18,975

خريًجا

عدد الخريجين
14,220
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انطباعات المنتسبين

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

الحمد

رضوان سومع | المغرب 
النجاح والتفوق  أكاديمية رسل السالم بنجاح وحصلت بموجب ذلك على شهادة  اجتزت جميع دورات 
األساتذة  جامعية.  مدرجات  في  أجلس  وكأنني  أشعر  وجعلتني  وممتازة  شيقة  كانت  لله،  والحمد 
والمدرسين وعلى رأسهم عبد الرحيم كرين والدكتور الميك 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
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االجتماعية تويتر  شبكة  لمستخدمي  يتيح  تفاعلي  موقع   هو 
حساباتهم على  موافقتهم  بعد  عنهم  نيابة  التغريد   خيار 
 بتغريدات باللغة ا�نجليزية حاليًا، الغرض منها إثارة الرغبة لدى
الضغط خالل  من  ا�سالم  على  التعرف  في  المسلمين   غير 
في المضمن  ا�لكتروني  الحوار  برنامج  موقع  رابط   على 
 التغريدات المرسلة، وبذلك تكون هذه المبادرة ضمن التسويق
الشرائح الستقطاب  االجتماعية  الشبكات  عبر   ا�لكتروني 

المستهدفة لتعريفهم با�سالم.ا

islamtweet.com

http://islamtweet.com
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إحصائيات اسالم تويت

يومًا

عمر الخدمة
3,677

تغريدة 

عدد التغريدات
87,842

مشترًكا 

عدد المشتركين
1,438,787 تابــع
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على تحتوي  مطبوعة  بطاقات   هي 
 عبـــارات محفـــزة تستقطــب غيـر
 المسلميـن لزيـــارة موقــع الحـــوار
 المباشــر للتعريــف با�سالم، وتوزع
 على غير المسلمين في مختلف دول

العالم حيث تتوفر بعدة لغات.ا

cards.eDialoguec.com

http://cards.eDialoguec.com
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إحصائيات خذنا معك

يومًا

عمر الخدمة
3,677

مليون بطاقة

البطاقات الموزعة
6,3

لغة

لغات الخدمة
11
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لغات بطاقات خذنا معك

الفرنسيةا�سبانية ا�لمانيةالبرازيلية الفلبينية ا�نجليزية

الرومانيةا�يطاليةالصينية اليابانيةالروسية
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انطباعات المستفيدين

جارهللا | الرياض
 فكرة جميلة جًدا ووسيلة دعوية جذابة ورائعة وميسرة سواء في حملها في الجيب أو في تشويق وتحفيز  غير المسلم الى

زيارة موقع ركن الحوار ولو من باب حب االطالع وايًضا فيها تفريج كربة لمن ال يجيد لغة الشخص المدعو مثلي.ا

أسماء | النماص
 هذه البطاقات من أجمل وأيسر سبل الدعوة إلى هللا فقد أعجبتني فكرتها وقد من هللا عليكم بهذه النعمة فكتب هللا أجركم

وجعلها في موازين حسناتكم ونفع هللا بكم.ا

محمد | تونس
 فكرة ممتازة تساعد كثيًرا في نشر الدعوة في وقت أقل مع عدد أكبر واألهم من ذلك اللغات المتعددة تسمح لك بالدعوة

حتى للذين ال تتكلم لغتهم. بارك هللا فيكم.ا

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

صدور الناس لإلسالم  وأن يعز أمة االسالم والمسلمين وال يحرمكم وإيانا االجر والثواب.ا
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وقف
مدى

الحيــــاة

صندوق
ركن الحوار

الوقفي

طحارغع اقجاثاطئ المالغئ
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وقف
مدى

الحيــــاة

صندوق
ركن الحوار

الوقفي

طحارغع اقجاثاطئ المالغئ
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فكرة الوقف

التنموي الدور  يعزز  استثماري،   صندوق 
 لألوقـاف الخاصـــة وذلـــك مـــن خـــالل
 شراكــة جمعيــة ركن الحوار مع االنماء
على الوقف  ريع  ويصرف   لالستثمار، 

مشاريع الجمعية.ا
قيمة الصندوق

مليون ريال 20 

العائد االستثماري المتوقع
سنويًا%7 

المتحقق حتى
اآلن

 %25
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فكرة الوقف

التنموي الدور  يعزز  استثماري،   صندوق 
 لألوقـاف الخاصـــة وذلـــك مـــن خـــالل
 شراكــة جمعيــة ركن الحوار مع االنماء
على الوقف  ريع  ويصرف   لالستثمار، 

مشاريع الجمعية.ا
قيمة الصندوق

مليون ريال 20 

العائد االستثماري المتوقع
سنويًا%7 

المتحقق حتى
اآلن

 %25

شطط تسرغفغ سظ العصش

مشاهدة الفيديو

https://drive.google.com/file/d/1euu5FXGU7BNF63Y7INehrEQv8n3f57Oo/view?usp=sharing
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الحسابات البنكية للجمعية

حســـــاب الوقف

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم اإلنماء

 رقم الحساب اإليبان

02758586865

SA9  305000  06820  2960  9180  02
IBAN

الحساب العام

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم اإلنماء

 رقم الحساب اإليبان

02758586865

SA95  005000  06820  2960  9180  00
IBAN

حســـــاب الزكــــاة

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم اإلنماء

 رقم الحساب اإليبان

02758586865

SA23  05000  06820  2960  9180  01
IBAN

الحســاب العــــام

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم الراجحي

 رقم الحساب اإليبان

SA62  8000  0355  6080  1000  3110
IBAN

355608010003110

www.Donate.eDialoguec.com

http://Donate.eDialoguec.com
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الحسابات البنكية للجمعية

حســـــاب الوقف

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم اإلنماء

 رقم الحساب اإليبان

02758586865

SA9  305000  06820  2960  9180  02
IBAN

الحساب العام

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم اإلنماء

 رقم الحساب اإليبان

02758586865

SA95  005000  06820  2960  9180  00
IBAN

حســـــاب الزكــــاة

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم اإلنماء

 رقم الحساب اإليبان

02758586865

SA23  05000  06820  2960  9180  01
IBAN

الحســاب العــــام

جمعية ركن الحواراسم العميل

رقم الراجحي

 رقم الحساب اإليبان

SA62  8000  0355  6080  1000  3110
IBAN

355608010003110
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أن تكون داعية بنفسك
أكاديمية رســل الســالم

MopAcademy.org

تبرع .. تتبع .. انشر

Donate.eDialoguec.com

إجعل من حسابك بتويتر
معرفًا با�سالم عبر المغرد ا�لي قم بتوزيع البطاقات الدعوية

على غير المسلمين

DawahCards.com

@eDialogueC

تابعنا
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eDialogueC

أعـــوام
من العطاء
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