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محاور
العرض

مركز دعوة الصینیین
أول مركز متخصص في دعوة الصینیین

الجھات األخرى
نقاط على الطریق

التقنیة في خدمة الدعوة

األھداف
العمل المؤسسي

تطور البرنامج
ال تتوقف

البنیة البرمجیة
أحدث التقنیات
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برنامج مسار



نیینالصی مع الثقافي التواصل في األول المركز

الرؤیة

برامج خالل من الصینیین مع الثقافي والحوار التواصل

متمیز ومحتوى مؤھلة كوادر عبر نوعیة

الرسالة

والرسالة الرؤیة
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اتجاھات دعویة
الملیارشعبنحو

الدعوة المیدانیة تأھیل الدعاة  

وطالب المنح

الدعوة عبر 

اإلنترنت

في رحاب للتعریف اإلسالم ترسم خارطة اإلنجاز ... ثابتةیواصل المركز مسیرتھ بخطى استراتیجیة 

بدعم متمیز مستمر من المھتمین من المؤسسات واألفراد... الصین والصینیین

.الذین یلتمسون سمو األھداف في التعریف باإلسالم والدعوة إلیھ 



الملیارشعب ـ #وقف 
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المساحة

متر مربع 625

القیمة اإلجمالیة لألرض

4,282,000

القیمة اإلجمالیة للبناء

2,822,075

القیمة اإلجمالیة للوقف

7,104,075

قیمة السھم الواحد

250لایر

نسبة العائد السنوي

15.48%

المدینة 

المنورة



في خدمة الدعوةاإلحصائیات 

برنامج مسار

اإلحصائي

.لقواعد البیاناتموحد یتم من خاللھ توثیق إحصائیات أرقام العملیات الیومیة ومصدر ) خاص ( موقع إلكتروني 
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األھداف
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سھولة الوصول

استثماراً  للتقنیة والسھولة التي ترافق 

الخدمات التي تبنى علیھا في سبیل 

تحقیق السھولة في الوصول للمعلومة 

وتوفرھا في أي وقت وأي مكان

العمل المؤسسي

یحفظ البرنامج  كافة الجھود والبیانات 

السابقة الستثمارھا في برامج وخدمات 

جدیدة وبشكل مباشر

أرشفة آمنة

التخلص من األوراق وصعوبة حفظھا 

وأرشفتھا، حیث یعمل البرنامج على 

توفیر نسخ احتیاطیة بشكل مستمر

تقاریر شاملة

یوفر البرنامج تقاریر شاملة لكافة 

األرقام الیومیة والشھریة والسنویة وبشكل 

تلقائي

مصدر موحد

یشكل البرنامج مصدرا موحداً للمعلومات 

واألرقام والسجالت التي یتم استخدامھا 

خارجیا

تحكم 

تحقیق التحكم في البیانات المتاحة 

من أفراد المنظمةفرد لكل 



تطور الممارسة
المراحل الزمنیة

2012

بدایة التخطیط

التخلص من األوراق

2013

النسخة األولى

تغذیة قواعد البیانات

2014

اإلضافات الجدیدة

أرقام األعمال

2015

التخطیط للنسخة الثانیة

السرعة والمرونة 
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دعم أحدث التقنیات

إطالق النسخة الحالیة

2016



مراحل مختلفة
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البنیة البرمجیة واألدوات التقنیة
أحدث التقنیات البرمجیة

Laravel Framework 

مزود بالعدید )  PHP(إتش بي إطار عمل بي 

ات لبناء البرمجی المھیئةمن الحزم البرمجیة 

المتقدمة

MySQL Database &Redis

نظم إدارة قواعد البیانات متعدد 

المستخدمین و عالي األداء إلنشاء 

تطبیقات قواعد البیانات على 

الویب أو خارجھ

Angularjs

مفتوح اإلنرنتإطار عمل تطبیقات 

جوجل ومجتمع من شركة  المصدر من 

المطورین األفراد والشركات

Cloud Flare

خدمة سحابیة توفر أدوات وخصائص 

تساعد على تسریع الوصول للموقع 

الحمایة من بعض الھجمات وتوفیر 

اإللكترونیة
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وحدات البرنامج
موحدةبیاناتقواعد

برامج طالب المنح1

سجالت ومعلومات طالب المنح

إحصائیات المركز2

قواعد بیانات المسلمین الجدد والجھات الدعویة 

أعمال الدعاة3

توثیق األعمال الیومیة للدعاة

وحدة إدخال البیانات4

إضافة جداول جدیدة وتعدد للغات
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الرسم البیاني لتوزیع المسلمین الجدد



سجالت ذھبیة
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7000

اتصال دعوي

1300

درس شرعي

74

نموذج عملي

5000

سجل مدخل

1100

لقاء دعوي

84

مستخدم للنظام
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یمكن االستفادة من البرنامج؟ كیف
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استخدام النسخة الحالیة

ترجمة النسخة الحالیة

إضافة تعدیالت جدیدة 



01 02 03 04

15

كلمة شكر

التقنیة المباركة الرعاة والمنظمین
الشركات المشاركة شركة مداد



التواصل معلومات
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فریق عمل متخصص

callingchinese

callingchinese

callingchinese2020

00966534114444

الموقع اإللكتروني
callingchinese.org

االتصال المباشر
00966534114444

الھاتف المباشر
0112270607


