Manchester Islamic Centre (MIC)
& Didsbury Mosque

المركز اإلسالمي مانشستر
مسجد دزبري

Our New Mission
رسالتنا الجديدة
Introducing Islam, Serve Muslims & support the local community
التعريف باإلسالم وخدمة المسلمين ودعم المجتمع المحلي

Introducing &
Practicing Islam

New Strategy Trend
Social Support

Community Engagement

Youth Activities

Manchester
Community
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Mosque services.
Sharia services.
Educational services.
Family services
Community
Engagement Activity.
6. Social Activities
7. Other services.

Our Services
خدماتنا

.خدمات المسجد

.1

.الخدمات الشرعية

.2

.الخدمات التعليمية

.3

.خدمات األسرة

.4

المساهمة في نشاطات المجتمع
.المحلي

.5

.النشاطات االجتماعية

.6

.خدمات أخرى

.7

Masjid Services
خدمات المسجد
1.

2.
3.

4.
5.

Establishing the five
daily prayers.
Establishing Friday and
Eid prayers.
Establishing Tarawih
and Tahajjud prayers in
the blessed month of
Ramadan.
Holding funeral
prayers.
Providing i'tikaaf
services in the last ten
days of Ramadan.

إقامة الصلوات الخمس
.جماعة
إقامة صالة الجمعة
.والعيدين
إقامة صالة التراويح
والتهجد في شهر رمضان
.المبارك
.إقامة صلوات الجنائز
تقديم خدمات االعتكاف في
العشر األواخر من شهر
.رمضان

.1
.2
.3

.4
.5

Sharia Services
الخدمات الشرعية
 .1إصدار شهادة اعتناق
اإلسالم.
 .2إجراء عقود النكاح.
 .3إجراءات الطالق الشرعي.

 .4إجراء األحكام في طلبات
الخلع.
 .5الوساطة في حل النزاعات
بين المسلمين.

 .6إصدار األحكام في
المنازعات بين المسلمين.

1. Fatwa services.
2. Reverting to Islam
certificate.
3. Nikah ceremony.
4. Talaq certificate.
5. Kho’ul
procedures.
6. Mediation
services.

Educational Services
الخدمات التعليمية
 .1مدرسة لتعليم القرآن.
 .2دورات لتعليم اللغة
العربية (جديدة).
 .3حلقات لتعليم الدراسات
اإلسالمية للكبار.

1. Quran School.
2. Arabic Language
courses for adults
(New).
3. Islamic study
circles for adults.

Family Services
)Our Mosque Our Home Project (New

الخدمات االجتماعية  -مشروع مسجدنا بيتنا (جديد)
.1

التوعية في مجال العالقات االجتماعية.

.2

دورات في المهارات االجتماعية.

.3

تقديم استشارات أسرية.

.4

الوساطة بين أفراد األسرة.

.5

إيواء الحاالت الحرجة عند حدوث
النزاعات األسرية.

.6

تقديم مساعدة قانونية في حال تعرض
أطفال المسلمين إلى االنتزاع من أهلهم.

.7

تشجيع األسر المسلمة على إيواء أطفال
المسلمين.

.8

تقديم دراسات اجتماعية لمعالجة الظواهر
االجتماعية.

Social relation awareness.
Boosting social courses
skills.
Family counselling.
Mediation between
family members.
Short time shelter in
exceptional cases.
Legal help in fostering
Muslim children.
Encouraging Muslim
Families in fostering
Muslim children.
Social Researches.
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4.
5.
6.
7.

8.

Community Engagement Activity (New)

)نشاطات مشاركة المجتمع المحلي (جديد

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

School visit services to the
mosque.
Establishing regular
meetings for non-Muslim
locals.
Participation in local
community activity.
To work alongside the
community to help address
issues and to work together.
Help local needy.
Highlighting the Islamic
legitimate position on
ethical issues in Britain.
Visit and support elderly
homes and hospitals.

.خدمات زيارة المدارس للمسجد

.1

إقامة لقاءات دورية لغير المسلمين المقيمين

.2

.في المنطقة
.المشاركة في فاعليات المجتمع المحلي

.3

العمل معا ً لمواجهة المشاكل التى يعاني منها

.4

.المجتمع المحلي
.تقديم يد العون للمحتاجين في المنطقة

.5

إبراز الموقف الشرعي من القضايا األخالقية

.6

.في بريطانيا
.حمالت لزيارة بيوت العجزة والمستشفيات

.7

)Social activities (New
النشاطات اإلجتماعية (جديد)
 .1مجموعة اللعب.
 .2نادي لألطفال.
 .3نادي البنات.
 .4نادي األوالد.
 .5نادي الشباب.
 .6نادي المسنيين.
 .7اللقاء اإلجتماعي
الشهري.
 .8المخيم الصيفي العائلي.
 .9االحتفال باألعياد.
 .10إقامة إفطار يومي في
شهر رمضان المبارك.
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3.
4.
5.
6.
7.

Play Group.
Kids club.
Girls Club.
Boys Club.
Youth Club.
Senior Club.
Monthly social
gathering.
8. Family summer
camp.
9. Eid Celebration.
10. Ramadan daily
gathering meal.

Other Services
خدمات أخرى
1. Islamic Library.
2. Fundraising for local
charities and projects.
3. A community store.
4. Cafeteria (new).
5. Rental facilities to
community.
6. Seasonal campaigns to
take care of Muslims
cemeteries in
Manchester.
7. Preparing the dead
(Ghusul).

Other
Services

. مكتبة إسالمية.1

 جمع تبرعات للجمعيات.2
.والمشاريع الخيرية
 ركن تجاري لبيع المنتجات.3
.التقليدية البسيطة

.) كفيتيريا (جديد.4
 توفير صاالت للّقاءات.5
اإلجتماعية والمحاضرات
.والندوات وغيرها
 حمالت موسمية لإلهتمام بمقابر.6
.المسلمين في مدينة مانشستر
.تجهيز األموات

.7

Our Organisation
مؤسستنا

Trustees
مجلس األمناء

Executive Management
اإلدارة التنفيذية

Social
Activity
األنشطة
االجتماعية

Educational

Services
الخدمات
التعليمية

Community
Engagement

مشاركة
المجتمع
المحلي

Family
Services
خدمات األسرة

Sharia
Council
المجلس
الشرعي
Mosque
Services
خدمات
المسجد

Sharia
Services
الخدمات
الشرعية

Executive Management Chart
الهيكلية التنفيذية

CEO

Social Officer

Premises Officer
Security

Caretakers

Imam & School Head
Teachers

School
Admin

Admin Officer

Thank you for going through
the presentation,
if you would like to give
feedback or suggest ideas,
then please don’t hesitate
to contact me.
Salah Elbeera

نشكركم على مشاهدتكم لهذا
 والرجاء عدم التردد،العرض
في إرسال مالحظاتكم
وأفكاركم على بريدي
االلكتروني
صـــالح البيـــرة
s.elbeera@miconline.org.uk

