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እኛ ማን ነን?
ዛይድ የእስልምና ባህል ተቋም፤ የተባበሩ አረብ ኢምሬት መሪና የአቡ ዳቢ ክልላዊ መንግስት አዛዥ 
በሆኑት በክቡር ሼይኽ ኸሊይፋ ቢን ዛይድ ኣል ናህያን ውሳኔ ቀን 2005/05/31 አ.ል ተመሰረተ። ይህ 
ተቋም ለአዳዲስ ሙስሊሞች  መሠረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችን በሰፊው በማቅረብ ማህበራዊና ቤተሰባዊ 
ጥበቃዎችንም ያደርጋል። በተጨማሪም እነርሱን ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር መቀላቀልንም በትጋት 
ይሰራል። እንዲሁም ስለ እስልምና ተጨባጭ እውቀት ለማግኘት ለሚፈልጉ ሁሉ የእስልምናን እውነተኛ 
መገለጫዎቹንና አንኳር መልእክቶቹንም ያስተምራል። ከሌሎች ጋር አብሮ ተቻችሎ የመኖር ባህልንም 
ያሰራጫል። 

 የእስልምናን ባህል ለማወቅና ግንዛቤ
 ለመጨበጥ ፍላጎቱ ያላቸውን ሰዎች

 ማሳወቅ፣ አዳዲስ ሙስሊሞችን
 በእውቀት በመገንባት ለእስልምና
 ማዘጋጀት፣ ማህበረሰቡ እነርሱን

 እንዲቀበል ግንዛቤን ማስጨበጥ፣
 ከአረቢኛ ቋንቋ ውጭ ለባዕድ ቋንቋ

 ተናጋሪዎችም የአረቢኛን ቋንቋ
 ማስተማር፣ እንዲሁም የሰው ሃይልና
 የንብረት እንዲሁም ሙያዊ መዋእለ
 ፍሰቶችን ማዳበርም ልዩና ግንባር

    ቀደም መለያችን ነው።

አገልግሎት፦ ሰዎችን ማገልገል ክብር አደራና ፍቅር ነው.
መቻቻል፦ መላመድና ፍትህ የአሰራር ዘይቤኣችን ነው.
መኗኗር፦ ከሌሎች ጋር በአብሮነት የመኖርንና የመከባበርን ባህል ለማሰራጨት 
እንሰራለን.
ጥራት፦ በትጋት፤ በታማኝነት እና በቅንነት ለመስራት እንጥራለን.
ሃሳብ ማፍለቅ፦ በማህበረሰቡ ውስጥ የባለጉዳዮችን ፍላጎቶች ማወቅ ግባችንን 
ለመወሰን መንደርደሪያችን ነው.
እድገት፦ የተቋሙን ሠራተኞች ማበልጸግና ማነጽ የልቅና እና የቀዳሚነት ልዩ 
መንገዳችን ነው.

“የእስልምናን አንኳር ባህል 
የማሳወቅና አዳዲስ 

ሙስሊሞችን አቅፎ የመያዝን 
አገልግሎት በመስጠት 

ቀዳማዊ ተቋም ነው።”

ራዕይ, ተልዕኮ እና እሴት

ራዕይ

ተልዕኮ

እሴት



ከአረቢኛ ቋንቋ ውጭ ለባዕድ ቋንቋ ተናጋሪዎች አረብኛን ማስተማር. 

ከዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር በተዘጋጀ ሥርዓተ-ትምህርትና 
መጽሃፍት ዓረብኛ ቋንቋን ትምህርት በአጠቃላይ በ (4) ደረጃዎች በጠቅላላው 

(64) የማስተማሪያ ሰዓታት ማስተማር።
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የእስልምና ባህል 

እትሞችን 

ማቅረብ

የእስልምና ባህላዊ ትምህርቶች 
ምዝገባ

የእስልምና ባህል ትምህርቶችን በበርካታ 
ቋንቋዎች መንፈሳዊ፣ ሞራላዊና ማህበራዊ 
ትርጉሞችን ለማጎልበት በሚያግዙበት 
መንገድ ከማስተማር ባሻገር የመቻቻል፣ 
ርህራሄን እና ከተለያዩ የሰው ልጆች ባህሎች 
እና ስልጣኔዎች ጋር አብረው የመሮርን 
መንፈስ በሚያበረታታ መንገድ በ (5) 
ደረጃዎች በጠቅላላው (70) የማስተማሪያ 
ሰኣታት ማስተማር.

የቅዱስ ቁርኣን ትምህርት ምዝገባ
የቅዱስ ቁርአን ትምህርት በ(3) ሰርጦች 
በ(128) የማስተማሪያ ሰዓታት 

ማስተማር።

የእስልምና ባህል  ማቅረብ
የተለያዩ የእስልምና ባህል እትሞችን 

በአረብኛ፤በእንግሊዝኛ፤በጀርመንኛ፤በራሽያኛ፤በፈረንሳይኛ፤ 
በስፓኒሽኛ፤ በኮሪያኛ፤በቻይንኛ፤በፊሊፒንኛ፤ በኢንዶኔዥያኛ፤ 
በሲንሃሊኛ፤በስዋሂልኛ፤ በታሚልኛ፤በኡርዱ ፤በአማርኛ እና 

በኦሮምኛ ማቅረብ።
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ስለእስልምና ጠቅላላ እዉቀት መቅሰሚያ መድረክ
ስለ እስልምና ማወቅ ፍላጎት ላላቸዉ የላቀ ስነ-ምግባር 
ተልዕኮን ባዘለዉ የእስልምና ሐይማኖት ላይ አጠቃላይ 
ማብራሪያን በተለያዩ ቁንቋዎች መስጠትና ስለ ኢስላማዊ ባህል 
የሚነሱ ጥያቄዎችን መመለስ.

ስለእስልምና ጠቅላላ 

እዉቀት መቅሰሚያ 
መድረክ



የመቻቻልና በጋራ የመኖርን መርህ በሚያንፀባርቅ መልኩ ማህበራዊ እና 
በቤተሰባዊ ድጋፍ በመስጠት ማህበረሰቡን ማገልገል።  ማህበራዊድጋፍ 

ማቅረብ

የሐጅ ወይም የኡምራ  ምዝገባ ማህበራዊ ምክር አገልግሎት

ማህበራዊ ድጋፍ አገልግሎት የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ መሳተፍ

ለተለያዩ ኮርሶችና ዝግጅቶች የትራንስፖርት አገልግሎት ማቅረብ

አዳዲስ ሙስሊሞችን ለሐጅ ወይም ለኡምራ    
በመላክ እና ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓቶችን በቀላሉ 

ለማከናወን የሚያስችል ስልጠና መስጠት።

ማኅበራዊ ችግሮቻቸውን ለመፍታት 
እንዲረዳቸው ለአዳዲስ ሙስሊሞች 

ተገቢውን ምክር መስጠት።

በተቋሙ የተመዘገቡ አዳዲስ ሙስሊሞች 
ያለባቸዉን  ችግር ከተጠና በኋላ 
አስፈላጊዉን እርዳታ መስጠት።

የኢስላማዊ ባህልን የሚያስገነዝቡና አዲስ 
ሙስሊሞችን ወደ ማህበረሰብ 
የሚያዋሃድ የተለያዩ ባህላዊ እና 

ማህበረሰባዊ ዝግጅቶች ላይ መሳተፍ።

በሀይማኖት ኮርሶችና  በተለያዩ ባህላዊና ማህበረሰባዊ 
ዝግጅቶች ውስጥ ለሚሳተፉ ተማሪዎች የትራንስፖርት 

አገልግሎት መስጠት።


