
تقرير
تقييـم المستفيدين النهائيين

للخدمات التي تقدمه
جمعية ركن الحوار



هل  ستنصح شخص آخركيف تقيم تجربتك في الحوار؟
للدخول للحوار االلكتروني؟

برنامج الحوار اإللكتروني

قياس رضا

سئيجيد
59721 % 219179 %

من الممكنبالتأكيد

ال أعتقد
1987 %

ال اعلم
196070 %

1265 % 50418 %



أكاديمية رسل السالم

قياس رضا

مشرفو المجموعة على قدر من االحترافية ؟

غير موافقمحايدموافق
11 % 3420 % 13479 %

جميع الخدمات المقدمة خالل التدريب
كانت مرضية؟

غير موافقمحايدموافق
95 % 4929 % 11065 %

المواد التدريبية مفيدة و ثرية ؟

محايدموافق
5533 % 11467 %

أي من الكورسات التالية وجدت  أنها
أكثر فائدة و أثر ؟

فقه الدعوة

4028 %
الطبيعة اإلعجازية للقرآن

2215 %

المدة الزمنية المحددة لكل مادة مناسبة ؟

غير موافقمحايدموافق
11 % 3722 % 13178 %

االختبار النهائي ثري ومفيد و مركز على
النقاط المهمة ؟

غير موافقمحايدموافق
42 % 3420 % 13178 %

التعامل مع الشكوك والمفاهيم
% 8357الخاطئة عن اإلسالم



برنامج الواتس اب منصة جيدة و سهله و ذات فاعليه لاللتحاق
والتدريب ببرنامج الدعوي التابع ألكاديمية رسل السالم ؟

غير موافقمحايدموافق
11 % 3420 % 13479 %

طريقة متابعة المتدربين بالواتس اب جدا مجدية و مشجعة ؟

غير موافقمحايدموافق
4527% 106 % 11467 %

هل ستنصح شخص آخر لالنضمام إلى البرنامج التدريبي
المجاني ألكاديمية رسل السالم

غير موافقمحايدموافق
95 % 138 % 14787 %



أكاديمية المسلم الجديد

قياس رضا

My name is Ebrar, I am from Venezuela and I 
have been Muslim for one year. Alhamdulillah, 
Allah led me on the straight path and chose me 
among so many people to be Muslim, Subhanal-
lah. I have the privilege of being a Muslim 
because of His mercy. I have the privilege also 
of having learnt about the Academy through 
social media. Since joining the group, I feel so 
blessed. The sisters here are very warm and 
show a great interest in us. They are very dedi-
cated to giving us the knowledge of Islam, Sub-
hanallah and Alhamdulillah. Allahu Akbar for 
Islam and the New Muslim Academy. In my 
personal case, I have benefited from the Acade-
my in various aspects. I have learned the Arabic 
alphabet, letter by letter including the pronun-
ciation and the different ways the letters unite. I 
have memorized various Surahs as well. Subha-
nallah, I never imagined that I could memorize 
any of them so quickly. This is the mercy of 
Allah that facilitated it. I am thankful to Sr. Jan-
nete from the New Muslim Academy, for her 
dedication to me, her patience and kindness. I 
ask Allah to bless you all in this life and in the 
next. Alhamdulillah for Islam! Allah is the great-
est and most merciful. Last year I dreamt of 
being able to read the Quran and this year 
thanks to the Academy, I will accomplish my 
dream, In Shaa Allah. I am so thankful and I pray 
that many more sisters can benefit from the 
New Muslim Academy. JazakAllah Khair – 

 اسمي أبرار ، أنا من فنزويال وأنا مسلم منذ عام. الحمد
 لله ، قادني هللا إلى الصراط المستقيم واختارني من بين
 الكثير من الناس ألكون مسلمًا ، سبحان هللا. يشرفني
التعرف يشرفني  كما  رحمته.  بسبب  مسلمًا  أكون   أن 
التواصل االجتماعي.  على األكاديمية من خالل وسائل 
 منذ أن انضممت إلى المجموعة ، أشعر بأنني محظوظ
ويظهرن للغاية  متعاونات  هنا  األخوات   للغاية. 
لتزويدنا جًدا  عملهم  مكرسون  إنهم  بنا.  كبيًرا   اهتماًما 
أكبر هللا  لله.  والحمد  هللا  وسبحان  اإلسالم   بمعرفة 
حالتي في  الجديد.  المسلم  وأكاديمية   لإلسالم 
جوانب في  األكاديمية  من  استفدت   الشخصية 
بما بحرف  حرًفا  العربية  األبجدية  تعلمت  لقد   مختلفة. 
بها تتحد  التي  المختلفة  والطرق  النطق  ذلك   في 
سبحان السور.  من  العديد  حفظت  أنني  كما   الحروف. 
أنني أستطيع حفظ أي منها بهذه أبًدا  أتخيل  ، لم   هللا 
ممتن أنا  ذلك.  سهلت  التي  هللا  رحمة  هذه   السرعة. 
  لألخت جانيت من األكاديمية المسلم الجديدة ، لتفانيها
 وصبرها ولطفها. أسأل هللا أن يرزقكم جميعًا في هذه
وأرحم. أكبر  هللا  لإلسالم!  لله  الحمد  واآلخرة.   الدنيا 
القرآن الماضي أن أكون قادًرا على قراءة  العام   حلمت 
 وهذا العام بفضل األكاديمية ، سأحقق حلمي ، إن شاء
أكبر عدد  يستفيد  أن  هللا  وأدعو  للغاية  ممتن  أنا   هللا. 
هللا جزاك  الجديد.  المسلم  أكاديمية  من  األخوات   من 

- خير

Thank you so much.  I love New Muslim Acade-
my.  I have been Muslim for three decades and 
learned so much just from the remedial begin-
ning classes.  Shiekh Yusuf Estes recommend-
ed New Muslim Academy for new Muslims so I 
thought it would be great for my two special 
needs adult children.  

أنا الجديدة.  المسلم  األكاديمية  أحب  جزيًال.   شكرًا 
من فقط  الكثير  وتعلمت  عقود  ثالثة  منذ   مسلمة 
 دروس البداية العالجية. أوصى الشيخ يوسف إستس
لذلك  ، الجدد  للمسلمين  جديدة  مسلمة   بأكاديمية 
 اعتقدت أنها ستكون رائعة ألطفالي البالغين من ذوي

.االحتياجات الخاصة

I think the emails are helpful with the reminders 
of different classes and lessons. 

 أعتقد أن رسائل البريد اإللكتروني مفيدة مع التذكيرات
.بالفصول والدروس المختلفة



It was wonderful for me.  I have mental health 
problems and I was able to watch the videos 
while crying in bed.  It has helped me to optimis-
tically give dawah.

نفسية مشاكل  من  أعاني  لي.  بالنسبة  رائعا   كان 
في أبيك  وأنا  الفيديو  مقاطع  مشاهدة  من   وتمكنت 

.السرير. لقد ساعدني على التفاؤل بإعطاء الدعوة

The classes are very beneficial to me and my 
spiritual life has changed. 

حياتي تغيرت  وقد  لي  جًدا  مفيدة  الدراسية   الفصول 
.الروحية

Alhamdulilah you guys have done a great thing 
in my life recently I have learnt so many things 
about Islam, Allah and the prophet Muhammad 
salala'wa'alaihim wasallam and thank you so 
much I really appreciate all you have done in my 
life may Allah reward you abundantly, I will 
never forget this opportunity you have given to 
me once again thank you.

 لقد فعلتم يا رفاق الحمد لله شيًئا رائًعا في حياتي مؤخًرا
وهللا اإلسالم  عن  األشياء  من  الكثير  تعلمت  لقد   ، 
كثيًرا وأشكركم   ، وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد   والنبي 
 حًقا أقدر كل ما فعلتموه في حياتي. جزاكم هللا خيًرا ، لن
 أنسى أبًدا هذه الفرصة التي منحتها لي مرة أخرى شكًرا

.لك

So all I am preparing now for is the Ramadan as 
it is getting closer by the day Happy Ramadan 

ألنه رمضان  شهر  هو  اآلن  له  أستعد  ما  كل   لذلك 
يقترب رمضان السعيد

It's been a wonderful 3 months of my life since I 
became a Muslim.These classes have contin-
ued to impact my life positively and teaching 
me things I should know in my new found 
faith.Insha Allah,I'm looking forward to my first 
Ramadan month. -

أصبحت أن  منذ  حياتي  من  رائعة  أشهر   3 مرت   لقد 
 مسلمة. استمرت هذه الفصول في التأثير على حياتي
في أعرفها  أن  يجب  أشياء  وتعلمني  إيجابي   بشكل 
شهر أول  إلى  أتطلع   ، هللا  شاء  إن  الجديد.   إيماني 

- .رمضان لي

Hi My Feedback Is That I Learn Alot From The 
On Line Courses And Enjoy Them.

 مرحًبا ، مالحظاتي هي أنني تعلمت الكثير من الدورات
.التدريبية على اإلنترنت واستمتع بها

I'm thankful for the lesson.please i'm grateful to 
be a muslim l need more teaching and foremost 
i need lslamic names or religious names thanks 
- 

إلى وأحتاج  مسلم  لكوني  ممتن  أنا  للدرس.  ممتن   أنا 
أسماء إلى  أحتاج  شيء  كل  وقبل  التدريس  من   مزيد 

- إسالمية أو أسماء دينية شكًرا

After taking the Shahada in January, I was so 
pleased and grateful to Allah for having been 
directed to your website. The help and support 
that you provide to New Muslims is in my opin-
ion invaluable.

 بعد الحصول على الشهادة في يناير ، كنت مسروًرا جًدا
الخاص بك. الويب  إلى موقع  لله على توجيهي   وممتًنا 
ال الجدد  للمسلمين  تقدمه  الذي  والدعم   المساعدة 

.يقدر بثمن في رأيي

I have also enjoyed the webinars that I’ve man-
aged to attend, the teachers have all been 
excellent. Unfortunately, I have missed some of 
the webinars, as they have started too late in 
the evening for me due to my schedule here in 
the UK.

 لقد استمتعت أيًضا بالندوات عبر اإلنترنت التي تمكنت
 من حضورها ، وكان المعلمون جميًعا ممتازين. لسوء
، حيث بدأت اإلنترنت  الندوات عبر  ، فاتني بعض   الحظ 
جدول بسبب  لي  بالنسبة  المساء  في  جًدا   متأخرة 

.أعمالي هنا في المملكة المتحدة



Thank you so much for all that you do and may 
the blessings of Allah be upon you all.

 أشكركم جزيل الشكر على كل ما تقومون به ، وصلى
.هللا عليكم جميًعا

I feel that I have benefited from the mew Muslim 
academy. I like the fact that I can go at my own 
pace and not be pressured to meet a deadline. I 
can choose what I’m interested in and what I’m 
not. Thanks for the opportunity to choose. -

الجديدة. أنني استفدت من األكاديمية المسلم   أشعر 
الخاصة وتيرتي  في  السير  يمكنني  أنه  حقيقة   تعجبني 
النهائي. بالموعد  للوفاء  لضغوط  التعرض   وعدم 
 يمكنني اختيار ما أنا مهتم به وما ال أهتم به. شكرا على

- .فرصة االختيار

So all I am preparing now for is the Ramadan as 
it is getting closer by the day Happy Ramadan 

ألنه رمضان  شهر  هو  اآلن  له  أستعد  ما  كل   لذلك 
يقترب رمضان السعيد

Salaam alaykuum, I took online classes on your 
website and they were very helpful. I felt less 
alone in that I need to learn Islamic stuff and 
that I am not the only one. Thank you so much. 
Alf shukran. 

على اإلنترنت  عبر  دروًسا  أخذت  لقد   ، عليكم   السالم 
لم للغاية.  مفيدة  وكانت  بك  الخاص  الويب   موقع 
 أشعر بالوحدة ألنني بحاجة إلى تعلم المواد اإلسالمية

.وأنني لست الوحيد. شكرًا جزيًال. ألف شكر

Am, glad and grateful joining this platform, 
though there many trials I have faced as me , but 
I thank the almighty Allah who has guided me 
through this right path,I have been attending all 
the live sessions and have benefited alot and 
changed my life, I can't explain all in the writing 
but but my life has really changed,the Quran 
class, mashallah an really happy that I have 
crammed more than ten surahs, it's not simple 
especially pronunciation of some words but our 
tutor miss mariam,she has really done a great 
work, she help us understand and care,also 
gives us time, Even if u missed the class she is 
always there to help us with the recitation, 
thank her for me,and the class of Arabic which 
started recently,am very happy that am learn-
ing Arabic language and how to read ,hope by 
the end of class ten I will be able to read the 
Quran inshallah in Arabic,it's also not easy, pro-
nunciation of some letters like , 
ain,kha,dwa,but when you keep on practic-
ing,it's easy and fun ,I thank uncle samir,he is 
doing great work to teach us,and last I thank all 
the tutor for praying practice, question and 
answer,and all the coordinator,and blessed to 
be here,and I will try my level best to do well and 
learn Islam,may the almighty Allah guide us 
through the right path 

على  ، المنصة  هذه  إلى  لالنضمام  وممتن  سعيد   أنا 
، بها   مررت  التي  التجارب  من  العديد  وجود  من   الرغم 
الطريق هذا  في  هداني  الذي  القدير  هللا  أشكر   لكنني 
الحية الجلسات  جميع  أحضر  كنت  لقد   ،  الصحيح 
 واستفدت كثيًرا وغير  ذلك حياتي. ، ال يمكنني شرح كل
فصل  ، بالفعل  تغيرت  حياتي  ولكن  الكتابة  في   شيء 
 القرآن ، ماشاء هللا ، سعيد حًقا ألنني حفظت أكثر من
بعض نطق  خاصة  بسيًطا  األمر  ليس   ، سور   عشر 
 الكلمات ولكن معلمتنا آنسة مريم ،  لقد قامت بعمل
كما  ، واالهتمام  الفهم  على  تساعدنا  فهي   ، حًقا   رائع 
موجودة فهي  الفصل  فاتك  لو  حتى   ، الوقت   تمنحنا 
 دائًما لمساعدتنا في التالوة ، شكرا لها ، وفصل اللغة
 العربية الذي بدأ مؤخًرا ، أنا سعيد جًدا ألنني أتعلم اللغة
، أتمنى بنهاية الفصل العاشر  العربية وكيفية القراءة 
باللغة هللا  شاء  إن  القرآن  قراءة  على  قادًرا  أكون   أن 
 العربية ، كما أنه ليس من السهل نطق بعض الحروف
في تستمر  عندما  ولكن   ، ضاء   ، خاءء   ، عين   ،  مثل 
 التمرين ، يكون األمر سهًال وممتًعا ، أشكر عمي سمير
 ، إنه يقوم بعمل رائع لتعليمنا ، وأخيرًا أشكر كل معلم
 يعلمنا على ممارسة الصالة ، ويجيب على  تساؤالتنا  ،
وسأبذل  ، هنا  لوجودي  وممتن   ، المنسقيت   وكل 
 قصارى جهدي ألقوم بعمل جيد واتعلم اإلسالم. وفقنا

هللا سبحانه وتعالى الصراط المستقيم



I definitely enjoy the classes and I'm learning a 
lot about Islam definitely getting closer to Allah 
I appreciate everything that I'm learning from 
the Quran and it's beneficial use in my life thank 
you for all your teachings -

الكثير وأتعلم  الدراسية  بالفصول  أستمتع  بالتأكيد   أنا 
، وأنا أقدر كل ما أتعلمه  عن اإلسالم للتقرب من هللا 
 من القرآن واستخدمه بشكل مفيد في حياتي ، شكًرا

- لكم  جميعَا لتعاليمكم

Am so glad that to be Muslim and according to 
the classes and the teaching that am been 
attending all this while it's really changed my 
life ,my attention and all of my nature l really do 
appreciate your time for me , may Allah bless 
you internally , and now am looking forward for 
this fasting season , what l need is more help to 
achieve this fasting more knowledge how to 
break my fast, prayers times , which Food need 
for the breaking of fast - Betty

للصفوف ووفًقا  مسلًما  أكون  أن  جًدا   يسعدني 
حياتي حًقا  غيرت  لقد  أحضره  كنت  الذي   والتدريس 
الذي وقتكم  أقدر  حًقا  فأنا   ، طبيعتي  وكل   واهتمامي 
 تخصصونه لي ، بارك هللا فيك  ، وأنا اآلن أتطلع لموسم
المساعدة من  المزيد  هو  أحتاجه  ما   ، القادم   الصيام 
بكيفية المعرفة  من  ومزيًدا  الصيام  هذا   لتحقيق 
 اإلفطار ، وأوقات الصالة ، وما هو الطعام الذي احتاجه

لالفطار - بيتي

Just a note to say thank you for the information, 
courses, etc. offered through your website. It's 
all a big help to me. I just made my shahada 
today and am glad to be Muslim. Keep doing 
your good work and Allah bless you all.

المعلومات على  شكرك  عن  للتعبير  مالحظة   مجرد 
خالل من  المقدمة  ذلك  إلى  وما  التدريبية   والدورات 
 موقع الويب الخاص بكم. إنها كلها تساعدني كثيرا. لقد
لكوني سعيد  وأنا  اليوم  شهادتي  بنطق  للتو   قمت 

.مسلمة. واصلوا عملكم الصالح وهللا يرزقكم جميعا

Alhamdulillah I to the best of my knowledge 
have completed all NMA Courses Inshah Allah. 
Would love to know if more courses are avail-
able. Love 

 الحمد لله ، على حد علمي ، أكملت جميع دورات اكاديمية
إذا ما  معرفة  في  أرغب  هللا.  شاء  إن  الجديد   المسلم 

 .كان يتوفر المزيد من الدورات التدريبية

learning all I can about being a Good Muslim as 
well as furthering my knowledge of ISLAM, 
Shukria for precious opportunity to learn about 
Islam & Muslims inshah Allah

جيًدا مسلًما  الكون  أستطيع  ما  كل  تعلم  ان   احب 
اشكركم  ، باإلسالم  معرفتي  تعزيز  إلى   باإلضافة 
على للتعرف  الثمينة  الفرصة  هذه  على   لحصولي 

اإلسالم والمسلمين إن شاء هللا

May Allah Talla Bless NMA & all you do for the 
New Muslim. I've been w/ NMA almost 7 yrs.now 
& I owe NMA my utmost thanx & prayers 
Subhan Allah

الجديد. للمسلم  تفعلونه  ما  وكل  هللا  فيكم  هللا   بارك 
 لقد كنت مع اكاديمية المسلم الجديد منذ ما يقارب  7
 سنوات حتى اآلن وأنا مدين لـالكاديمية جزيل الشكر ،

سبحان هللا

Thank you kindly.  I have completed all of the 
courses and have grown so much over the last 
year as a Muslim and my deen has gotten much 
stronger through NMA and others. 

 شكرا لك أيها الطيب. لقد أكملت جميع الدورات ونمت
كمسلم الماضي  العام  خالل  لدي  المعارف  من   كثيًرا 
اكاديمية خالل  من  بكثير  أقوى  لدي  الدين   وأصبح 

.المسلم الجديد وغيرها

I'm learning so much, each day I feel so much 
love inside, Praise be to Allah! I'm so glad I 
found you, my life is finally guided down the 
right path, thank you. 

في الحب  من  بالكثير  أشعر  يوم  كل   ، الكثير  أتعلم   أنا 
 داخلي ، الحمد لله! أنا سعيد جًدا ألنني وجدتكم ، لقد تم

.توجيه حياتي أخيًرا إلى الطريق الصحيح ، شكًرا لك



I recently started studying at the New Muslim 
Academy and the teachings are excellent, 
Alhamdulillah. I am happy to have registered. 
Thank you for teaching us what it means to be 
dedicated to the cause of Allah subhanu wa 
ta'ala. Allahu Akbar. –

 لقد بدأت مؤخًرا الدراسة في أكاديمية المسلم الجديد
بالتسجيل. سعيد  أنا  لله.  الحمد  ممتازة   وتعاليمها 
هللا لقضية  التفرغ  معنى  تعليمنا  على  لكم   شكًرا 

- .سبحانه وتعالى. هللا أكبر

I would like to thank the New Muslim Academy 
for the opportunity it gives us to learn, and for 
the excellent teachers we have. May Allah 
reward you and bless you in this life and the 
next. Thanks to the teachers for their time. The 
Academy has helped me strengthen my imaan 
through the weekly classes. I have learned 
Allah’s 99 names and the 3 short surahs, in addi-
tion to working on my prayer and perfecting my 
recitation of Surah Al-Fatiha. May Allah reward 
you all and bless the New Muslim Academy. 
Ameen - 

 أود أن أشكر أكاديمية المسلم الجديد على الفرصة التي
 أتاحتها لنا للتعلم ، وللمعلمين المتميزين لديهم. جزاكم
شكرا واآلخرة.  الدنيا  في  فيكم  هللا  وبارك  خيًرا   هللا 
في األكاديمية  ساعدتني  لقد  وقتهم.  على   للمعلمين 
لقد األسبوعية.  الفصول  خالل  من  إيماني   تقوية 
الثالث والسور  هللا  أسماء  من  اسًما   99  تعلمت 
وإتمام صالتي  على  العمل  إلى  باإلضافة   ،  القصيرة 
في وبارك  خيًرا  هللا  جزاكم  الفاتحة.  لسورة   تالوتي 

- أكاديمية المسلم الجديدة. أمين


