
 Effective Islamic English Cross-Communication
 Skills Program/Academy

برنامج تطوير اللغه أالنجليزيه االسالمية 
ومهارات أالتصال الحضاري الفعال 

الورش التأسيسية:

١- كيف تكون عارضاً متحركاً إلسالمك. 
1- How to Become an Islamic Exhibit on 
the Move

٢- تطوير اللغه االنجليزيه اإلسالمية ومهارات اإلتصال 
الحضاري عن طريق تفنيد الشبهات

2- Clear Your Doubts About Islam Interactive workshop 

أخوكم د. خالد الدوسري أبو عبداهلل
صاحب مركز الحوار الحضاري لالستشارات التعليمية والتربوية

هاتف جوال 966505909759+

                            نبذة عن البرنامج

االسم الرسمي للبرنامج: 
 برنامج تطوير مهارات اللغة االنجليزية االسالمية وجدارة الحوار الحضاري الفّعال

 
EIECC International Program (Arabic)
 Effective Islamic English Cross-cultural Communication ( EIECC
program )

الرؤية :
تطوير قيادة عاملية ذاتية للتعريف باالسالم وأن يتميز كل فرد مسلم في  التواصل بني 

الثقافات لصنع عالم متعايش بسالم.  
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الرسالة: 
أن نـضيف قـيماً سـامـية لـلعالـم مسـتَمدة مـن أخـالق اإلسـالم مـن 
خـــالل االتـــصال الـــفعال، وبـــالـــتالـــي إيـــجاد حـــلول وتحســـني نـــوعـــية 
الـحياة لـلتعايـش بسـالم مـع الـتركـيز عـلي تـوصـيل رسـالـة االسـالم 

بوضوح. 

تعقيب:
لـو فـّكرنـا فـي شـأن الـدعـوة إلـى اهلل بنسـبة 2% مـن تـفكيرنـا فـي شـؤنـنا الـيومـية ومـصالـحنا 
الــشخصية لــتغير وجــه الــعالــم ،لــكن أكــثرنــا ال يــولــي الــدعــوة الــى اهلل اال الــشحيح مــن الــوقــت 

والجهد وربما ال يمنحها شيئا منهما.

فكرة البرنامج وفلسفته:
هــناك الــكثير مــن الــناس الــذيــن يتحــدثــون االنــكليزيــة بــطالقــة او بــصورة مــعقولــة ولــديــهم إملــام 
أســـاســـي بـــديـــننا اإلســـالمـــي الـــحنيف؛ إال أنـــهم غـــير قـــادريـــن عـــلى الـــتواصـــل بـــشكل فـــّعال 
بـــــالـــــلغة االنجـــــليزيـــــة حـــــول مـــــواضـــــيع إســـــالمـــــية ألنـــــهم أســـــاســـــاً يـــــفتقرون إلـــــى املـــــصطلحات 

والعبارات املناسبة للقيام بذلك. 
والهــدف الــرئــيسي مــن هــذا الــبرنــامــج هــو ملــساعــدتــهم فــي الــتواصــل بــفعالــيّة وطــالقــة فــي أيّ 
مقابلة أو تواصل بني الثقافات والديانات وغرس قيادة وهمة ذاتية لتوصيل رسالة االسالم

األهـداف:
في نهاية البرنامج املتوقع ان يطور املشاركني ما يلي: 

•  تطوير كفاءة التواصل للمتدرب مستخدماً اللغة االنجليزية لخدمة االسالم.  
•  تطوير مهارات اللغوية اإلنجيلزية االسالمية والقدرة على مناقشة وتبادل املفاهيم 

اإلسالمية باإلنجليزية.  
• غرس جدارة القيادة الذاتية لتطوير اللغة االنجليزية االسالمية املطلوبة في املواقف 

الدعوية.  
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•  القدرة على تقديم عروض قصيرة وفعالة عن أي مواضيع إسالمية مختارة.  
•  الوعي بخفايا وأهمية اللغة في الدعوة وفي التعامل مع غير املسلمني.  

•  االملام باملصطلحات االسالمية باللغة اإلنجليزية.  
•  االملام باملصطلحات الدينية لألديان األخرى حسب الحاجة، لالستفادة منها في عرض 

اإلسالم.  
• غرس حب تعلم االنجليزية الستخدامها بالتعريف باالسالم واالعتزاز بالهوية.  

• تطوير فرق تعلم ذاتي للتعريف باالسالم في العالم.  

املنهجية والنشاطات:
•  إلـقاء كـلمة إرتـجالـية غـير مسـبقة الـتحضير ملـدة 4 دقـائـق مـع تـصويـرهـا لتحـديـد مسـتوى 

املتدرب في اللغة والنشاط الحواري الدعوي.  
 منصة األسئلة الحارقة: استخدام أسئلة الثقافة االسالمية في ملحة •

 (+ What Does Islam Stand for 40 questions )
•  الـــــــــقراءة بـــــــــصوت عـــــــــال مـــــــــع الـــــــــتخيل والـــــــــتفكر (كـــــــــل أســـــــــبوع) 

باستخدام سلم KID للتواصل والتعلم (التمرين فردي).
• حـضور ورشـة كـيف تـكون مـعرضـا اسـالمـيا متحـركـا بـاسـتخدام 

سلم KID للتواصل والتعلم   ال Jigsaw  (التمرين جماعي).
 ملاذا أسلم؟ إلقاء قصة (كل أسبوع) •
كتابة تقرير عن مفاتيح الدعوة وكسب القلوب. •

•  متابعة عروض قصيرة يلقيها املتدربون مبنية علي القراءات والوجبات التي ذكرت آنفا 
•  الزيارة امليدانية ( زيارة املراكز االسالمية - دعوة الشوارع - نقاش - توزيع مادة 

إسالمية للمدعو بعد الحوارات ) 
• كتابة تقارير قصيرة جدا ملناقشتها في اللقاء االسبوعي

 مشاهدة فيديو ملتحدثني مشهورين. •
عروض ملجموعات يقوم الفريق بتقييم وتحليل وتوثيق وعرض •
اجراء مقابلة مع أي شخص غير مسلم ودعوته وادارة نقاش حقيقي ودي•
مناقشة حقيقية مع الجمهور املستهدف.•

•  الرد على املفاهيم الخاطئة حول االسالم.
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•  السيناريوهات / لعب االدوار.
•  حضور محاضرة قصيرة تليها أسئلة مكثفة حول تقديم العروض النهائية.

•  تقديم العروض النهائية علي بوربوينت (مشاريع التخرج ) 
• إرسال العروض ملصمم البرنامج لوضعها علي موقع املفكرة الدعوية كصدقة جارية 

ولنشرها بعد تنقيحها. 
www.dawahmemo.com/eng  

املفكرة الدعوية : 
التدريب على الدعوة باللغة اإلنجليزية ...

www.dawahmemo.com
Senior HRD Consultant. Khalid Ibraheem Al Dossary . PhD in 
Business Administration with a concentration on Human 
Resource Development, Lahaye University

• ان امكن التنسيق مع مراكز الجاليات والدعوة في نفس املنطقة
لتقديم عروض حقيقية (اختياري)

• انشاء قاعدة بيانات باملشاركني مع تحديد املتميزين منهم واالستمرار بالتواصل معهم 

إذا رغبت بحضور ورشة العمل الدعوية او التنسيق إلقامة  ورشة العمل مع 
توفير عدد من الحضور أرسل رسالة الى االيميل او رسالة الى الجوال  او 

لحساب التويتر 
 

املتطلبات :
•  إستعداد املتدربني وإلتزامهم بتقديم اإلسالم بأمانة وبالحكمة واملوعظة الحسنة.  

•   قدرة املتدربني على املشاركة في حوارات عامة باالنجليزية بصورة معقولة. 
•   أن يكون املتدربني حاصلني على مستوى متوسط من اللغة اإلنجليزية.  

  ال يلزم أن يكون املتدرب لديه خبرة سابقة في الدعوة.    •
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هنا رابط التسجيل
يمكن الضغط عليه للتوجه إلى صفحة التسجيل

رابط التسجيل في دورة إعداد الدعاة
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