
التقرير الشهري ألخبار وفعاليات املسجد الكبري 

أبريــل 2017
إعداد : الشعبة اإلعالمية



• دورة التجويد

املوافق  الثالثاء  بلغة االوردو و ذلك يف يوم  الباكستانية  للجالية  التعريف باإلسالم دورة تجويديه   الجاليات و  التابع لقسم  الوعظ  أقام فريق 

2017/4/4 من الساعة التاسعة اىل الثانيه عرشه ظهرا و كان عدد الحضور 25 شخص بدأت الندوة مبقدمة ثم تجويد سورة االنعــــــــام من اآلية

)95-120( ومـن ثـم مناقشة دروس من كتــاب )محياي و ماميت لله رب العاملني( ألقتها األستــاذة ياسمني من )مركز الهدي(، و يف الختـــام تـم 

تفسري سورة األعراف من اآلية )137-122(.

• محارضة عجائب الثقة بالنفس للدكتور موىس املزيدي

أقامت مراقبة الجاليات و التعريف باالسالم محارضة بعنوان عجائب الثقة بالنفس ألقاها د.موىس املزيدي ضمن فعاليات برنامج القرآن منهاج 

حياة يف مرسح املراقبة يف املسجد الكبري وذلك يوم الثالثاء املوافق 4 ابريل 2017، حيث متحور املوضوع عن اهمية الثقه بالنفس و اثرها العميق 

يف حياتنا، و تركز الحديث عن حركات الواثق وهي: استعد وابتسم واتصل وأنصت، بادر بالحركة، تقدم ايل الصفوف االوىل، سارع الخطوات و 

مارس حسن القامة، ثم رشح املحارض هذة الحركات بشكل تفصييل مستعينا ببعض األمثله الواقعيه و الدينيه من سرية الرسول الكريم عليه الصالة 

والسالم، و يف الختام طبقت الحارضات بعض التامرين العمليه للثقه بالنفس كالتحدث بطالقه و بدون تأتأه و عدم استخدام كلامت الحشو ومنها: 

يف الحقيقه، كام تعلمون، الغري مستحب استخدامها اثناء االلقاء، و يف الختام استقبل د.موىس اسأله الحارضات و قام باالجابه عليها.



• القران منهاج حياة 

ترشف فريق القران منهاج حياة التابع ملراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم تحت ارشاف أ.منال االسيوطي بدعوة املدرب والدكتور املتميز د. 

موىس املزيدي لتقديم دورة بعنوان )عجائب الثقة بالنفس( وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2017/4/4  بدأ اللقاء يف متام الساعة الخامسة والنصف 

مبرسح املراقبة باملسجد الكبري، ويف البداية رحب د. موىس بطالبات منهاج حياة ثم رسد قصة )فاطمه و مس مورغن( عن فتاة أرادت أن تنتقل 

من مدرسة انجليزية اىل مدرسة أمريكية وكيف حققت رغبتها رغم الصعاب التي مرت بها، وطلب من الطالبات بنهاية القصة ذكر عرشة صفات 

مكنت فاطمة من تحقيق رغبتها كانت هذه الصفات هي تحديد الهدف ،االبتسامة ،استخدام الكلامت الجادة ،اإلرصار واألمل ووضح د. موىس 

صفات الشخص الواثق من نفسة وكانت تتلخص يف النقاط اآلتية )مقدمة قوية ،إلقاء معتدل ،صوت واضح، مامرسة مستمرة وخامتة قوية( كام 

تحدث عن حركات الشخص الواثق من نفسة وعن معادلة سميل ونصح تجنب كلامت )الحشو( التي نكرث منها يف محارضاتنا و كالمنا. وقام بعدد 

من التدريبات العملية مع الطالبات مام أضاف جو من الحامس للدورة. وانتهى اللقاء بفضل الله يف متام الساعة السابعة والنصف وتقدمت 

األستاذة منال االسيوطي بالشكر و التقدير لهذه املحارضة املتميزة وتم اخذ بعض الصور وتقديم بعض الهدايا الرمزية للدكتور موىس املزيدي.



• القران منهاج حياة 

تحت رعاية مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم اقامت طالبات منهاج حياة ورشة العمل رقم )3( بعنوان )سواعد الخري( وذلك يف يوم الخميس 

املوافق 2017/4/6 يف متام الساعة 9-5 مساء رشحت فيها الطالبات اآليات من 48-28 مع تطبيقاتهن العملية و اختمت الورشة بحملة )طيب 

لسانك (وتم توزيع ورقة عىل الطالبات كتقييم لورشتهن و قامت الطالبة والء حافظ بتكريم طالبات ورشتها تعبري عن شكرها لهن لرسعة اداءهن 

بالواجبات العملية و الكروت الدعوية يف متام الساعة السابعة.

 بدا الدكتور »مسعود صربي« مبتابعة الطالبات االيت قمن بعمل الواجب و مراجعه رسيعة عام تناوله يف املحارضة السابقة عن ما معنى الرتك و 

املستحب و الحرام و املكروه و املباح ثم بدا برشح كيفية الوضوء عند مذهب االمام ابن حنبل وواجبات الوضوء وهي خمس :الغسل مرة مس 

جميع الرأس ،املواالة النية ،الرتتيب ثم تناول بالرشح احكام السواك ما بني مستحب ويسن و يف متام الساعة 8:00  استأنف الدكتور مسعود رشحه 

يف باب احكام املسح عىل الخفني و مبطالته ثم فتح باب تلقي أسئلة فقهية من طالبات منهاج حياة مثل “ماهي طريقة املسح عىل الخفني ؟ و 

هل متسح املرأة عىل عاممتها ؟” مسح املرء عىل جبريته، و غسل األصابع اذا مل يكن بها جبرية يف متام الساعة 8:46 بدأت طالبات الجيل الجديد 

بتوجيه أسئلة لآلباء و األمهات لإلجابة عليها حتى تكون هناك حلقة وصل بينهم.



• اجتامع املدير لالستعداد لشهر رمضان

اجتمع مدير ادارة املسجد الكبري مع مسؤويل اإلدارة يف مكتبه يوم الثالثاء املوافق 11 ابريل 2017 وذلك للتجهيز لشهر رمضان املبارك ووضع 

النقاط األساسية للبدا يف تحضري املصليات وغريها.

• دورة الثقة بالنفس للدكتور مصطفى املسعود

من ضمن فعاليات نادي وراد و برنامج قوافل الدعاة أقامت مراقبة الجاليات و املهتديات الجدد دورة بعنوان الثقة بالنفس للدكتور مصطفى 

املسعود وذلك يف يوم الخميس املوافق 13 ابريل 2017، حيث بدأت املحارضه ببيان اهميه الثقة بالنفس و أنها مفتاح النجاح يف كل مجاالت 

الحياة حيث انها متكنك من اقناع االخرين و التأثري عليهم كام انها متدك بشعور القوه و السعادة، ثم تطرق اىل االسباب التي تؤدي اىل اهتزاز 

الثقة بالنفس و منها النقد الالذع، الخوف، املواقف املحرجة، كرثه املشاكل و الوحدة، كام رشح آثار انخفاض الثقة بالنفس و من سلوكياتها السلبية، 

الرتدد، التسويف، صعوبة االقرتاح و االكثار من طلب املساعدة. ثم عرض بعض العبارات التي يجب االحرتاس منها ألنها من اسباب تحطيم و 

اهتزاز الثقة بالنفس ومنها: االخرون دامئا عىل صواب، ال ينبغي للرجال ان يبكوا ابدا، ان مل اكن مثاليا فال انفع يل ويف الختام استقبل د. مصطفى 

املسعود بعض استفسارات و اسئله الطالبات و اجاب عليها.



• الشيخ صالح البدير يف املسجد الكبري

استقبل املسجد الكبري إمام وخطيب املسجد النبوي الشيخ صالح البدير ومؤذن املسجد النبوي الشيخ مهدي بري وذلك يف يوم الجمعة املوافق 

2017/4/14 إللقاء خطبة وإقامة صالة الجمعة.

• دورة يف التخطيط االسرتاتيجي لطلبه املنح الدراسية

اقامت مراقبه الجاليات و املهتدين الجدد دورة يف التخطيط االسرتاتيجي لطلبه املنح الدراسية يف املسجد الكبري ألقاها د.خالد نارص الفريج موجه 

أو تربية إسالمية يف وزارة الرتبية )ادارة التعليم الديني(.



• القران منهاج حياة 

 اقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم محارضة القران منهاج حياة وذلك يف يوم االثنني املوافق 2017/4/17 بدأت املحارضة يف متام الساعة 

8:45 صباحا بتفسري األستاذة منال االسيوطي آليات من سورة البقرة ابتداء من اآلية )62( حتى اآلية )83( و أوضحت للطالبات كيف يربطن هذه 

اآليات بواقع حياتهن بتطبيقات عملية، وقد نوهت األستاذة من خالل املحارضة عن تحري الدقة يف املصادر التي نقرا فيها و انتهت املحارضة يف 

متام الساعة 10:00 صباحا ثم تجدد اللقاء األسبوعي مع أ. طيبة االنصاري حيث تناولت رشح الحديث الثالث و الرابع من كتاب رشح األربعني 

النووية البن العثيمني و بعد ذلك بدأت محارضة السرية يف متام الساعة 11:00 صباحاً مع أ.منال االسيوطي وملحات من الهجرة وتناولت فيها 

الخطبة األوىل للنبي صىل الله عليه وسلم يف املدينة ولجان رحلة الهجرة والدخول يف املدينة. 



• دورة تجويديه

أقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم محارضة للجاليه الباكستانية وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2017/4/18 من الساعة 12-9 ظهرا

قامت الدكتورة فرحة الهاشمي بتفسري سورة األعراف من اآلية 30-9 وتفسري سورة األعراف كذلك من اآلية 171-170، ودراسة كتاب )محياي و 

ماميت لله رب العاملني( .

• دورة الثقة بالنفس الثانية للدكتور مصطفى املسعود

من ضمن فعاليات نادي وراد و برنامج قوافل الدعاة إستكملت مراقبة الجاليات و املهتديات الجدد دورة بعنوان الثقة بالنفس للدكتور مصطفى 

املسعود وذلك يف يوم الخميس املوافق 20 ابريل 2017، حيث تطرق الدكتور اىل بعض االساليب و التدريبات التي يقوم بها املحارض قبل املحارضة 

لتقليل التوتر و منها  التحدث مع الجمهور قبل املحارضة، االبتسام و محاولة االلقاء للمرة األخرية يف نفس املكان ـ ان امكن ـ فهذا سيساعد 

كثريا يف الحد من الخوف و التوتر ويف الختام قامت كل طالبه من الطالبات بألقاء محارضة قصرية كتدريب عىل ما تم تعلمه يف الدورة بتوجيه و 

تشجيع من املحارض. 



• القران منهاج حياة

أقام قسم التعريف باإلسالم دورة بعنوان )القران منهاج حياة ( يوم الجمعة املوافق 2017/4/21 ، بدأت الشيخة مقبولة يف متام الساعة الثامنة و 

الربع لقائها مع طالبات القرآن منهاج حياة يف مسجد الرتكيت بالتسميع للطالبات الوجه العارشة من سورة البقرة ، بدأت بتالوة الوجهني الحادي 

عرش و الثاين عرش من سورة البقرة من اية )70-80( ثم رشحت معنى - )النرب( لغة و اصطالحا و مواضعه ، املد الالزم ،مد التمكني ،النون و امليم 

املشددتني ،الوقوف عىل قلقلة كربى )الحق( ،الوقوف عىل الهمزة املتطرفة التي قبلها حرف مد او حرف لني )السامء( )سوء( ،الف التثنية ، الواو 

و الياء املشددتني )إياك(.

وانتهى اللقاء مع الشيخة مقبولة يف متام الساعة العارشة ، و قدمت الشيخة مقبولة جوائز تحفيزية ألول طالبتني امتمن الواجب .

و يف متام الساعة العارشة والربع بدأت األستاذة منال االسيوطي لقائها بحوار مع طالبات القران منهاج حياة عن هدف الورشة، و بعد انتهاء الحوار 

قامت بتفسري اآليات من )84-98( من سورة البقرة و التي تتحدث عن )وجوب االحسان اىل الوالدين و لذوى القرىب و اليتامى و املساكني، وجوب 

معاملة الناس بحسن االدب، واجب النعمة و الشكر وواجب الذنب و التوبة ، سوء عاقبة التبجح بالعلم وادعاء عدم الحاجة اىل مزيد منه، رش 

ما يخاف منه سوء الخامتة و العياذ بالله تعاىل، جرأة اليهود عىل قتل األنبياء والصالحني من الناس، عداوة الله تعاىل للكافرين، ولذا وجب عىل 

املؤمن معاداة اهل الكفر ملعاداتهم لله تعاىل ومعاداة الله لهم .



• القران منهاج حياة 

اقام قسم التعريف باإلسالم دورة )القران منهاج حياة( يف يوم السبت املوافق 2017/4/22 يف متام الساعة 5:40 قدمت طالبات منهاج حياة ورشة 

العمل الخامسة بعنوان )اليهود( حيث رشحن اآليات )83-67(من سورة البقرة وعرضن تطبيقاتهن العملية بأسلوب شيق و جميل وتم طرح بعض 

األسئلة عىل الحضور تتعلق مبا تم تقدمية بالورشة، وتم توزيع جوائز عىل الفائزات، و من ثم قمن بعرض حملتهن الدعوية والتي كانت بعنوان 

)حتى يبقى الود( و تم عرض فيديو خاص للحملة بطريقة مبتكرة و جديدة، وانتهت الورشة بتكريم أعضاء الفريق و تكريم اصغر عضو بالفريق 

وهي الطالبة هنا هاين الوكيل.

ويف الساعة 6:30 قام د. مسعود صربي بطرح أسئلة عىل طالبات منهاج حياة كمراجعة عىل ما سبق رشحة يف مادة الفقه وأستأنف الدكتور 

محارضته حول )محظورات الحيض : االعامل التي يحظر عىل املرأة فعلها اثناء الحيض ، موجبات الحيض :الغسل –البلوغ ،املباحات بانقطاع الدم 

الطالق- الصوم ، االحكام الزمنية للحيض ابتداء من 9 سنوات و انتهاء حتى 60 سنة ، االستحاضة و الغسل منها.



• القران منهاج حياة 

ضمن سلسلة دورات القرآن منهاج حياة والتي تقيمها مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم بإرشاف األستاذة منال األسيوطي، أقيم اللقاء االسبوعي 

يف يوم االثنني املوافق 24/4/2017 بدأ اللقاء مبحارضة الفقه للدكتور مسعود صربي يف متام الساعة ٨:٤٠ صباحاً، حيث بدأ برشح باب أحكام 

النفاس من مذهب اإلمام أحمد بن َحْنبَل وتواىل الرشح مع باب آخر وهو باب الصالة حيث تناول الرشح عدة نقاط وهي )الصالة واجب عىل 

كل بالغ عاقل إال الحائض والنفساء، وال يجوز تأخري الصالة عن وقتها إال أن ينوي الشخص جمعها، ومن تركها جحوداً كفر( وباب أخر تم رشحه 

)باب اآلذان واإلقامة( كام رشح عدة نقاط أهمها )مرشوعان للرجال دون النساء ،مرشوعان للصلوات الخمس دون غريها، اآلذان خمسة عرش 

كلمة ال ترجيع فيها، واإلقامة إحدى عرش كلمة (، ومن ثم تم رشح فقه املؤذن و املواصفات التي يجب أن تتوفر يف املؤذن ثم رشح د.مسعود 

رشوط الصالة ومنها )الطهارة من الحدث ،سرت العورة ،دخول الوقت ، الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن وموضع الصالة ،استقبال القبلة ،النية 

( وانتهى الرشح يف متام الساعة العارشة صباحاً ، ومع فقرة أخرى قد أتاحها الدكتور للطالبات وهي فقرة األسئلة والتي استغرقت ساعة كاملة 

وعرشة دقائق، وبعد االسرتاحة تحدثت األستاذة منال األسيوطي مع طالبات القرآن منهاج حياة عن برنامج املعتكف الرمضاين، وانتهى اللقاء مع 

آذان الظهر وتوجهت الطالبات ألداء الصالة.



• نشاط الصيام

اقامت شعبة النساء والنشء يف يوم الثالثاء املوافق 25/4/2017 نشاطاً بعنوان )الصيام( لطالبات مدرسة القادسية و مدرسة الظهر وبلغ عددهم 

30 طالبة، ابتدأ النشاط يف متام الساعة التاسعة صباحاً حيث قدمت األستاذة عايشة السلوم من مركز الداعيات محارضة رشحت فيها للطالبات 

عن آداب الصيام وواجباته. ومن ثم بدأت الورشة حيث قامت الطالبات بعمل فوانيس مزخرفة من الورق، وانتهى النشاط يف متام الساعة الحادية 

عرشة صباحاً.



• ختام أنشطة مراقبة الجاليات و التعريف باالسالم

أقامت مراقبة الجاليات و التعريف باالسالم فعاليات ختام األنشطة بالتعاون مع قسم النساء والنشء وذلك يف يوم االربعاء املوافق ٢٦ ابريل 

٢٠١٧، حيث تضمن النشاط جولة يف ارجاء املسجد الكبري و مرافقه املتنوعه ثم تال الجولة ورش األعامل اليدويه بتفاعل و رسور من الطالبات، 

ويف الختام اقيم سمر ثقايف مع أ. تسنيم املطر.



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

41 روضة الديم          4/4/2017

 31 روضة النخبة          4/4/2017

30 روضة أبرق خيطان         5/4/2017

24 روضة الخريات          5/4/2017

16 روضة البهجة          9/4/2017

45 روضة الرحاب          9/4/2017

51 روضة املقدس          9/4/2017

24 روضة املهلب          9/4/2017

22 روضة تالة          9/4/2017

24 روضة التميز          10/4/2017

13 مدرسة احمد بوطيبان         10/4/2017

22 روضة الفردوس         11/4/2017

23 حضانة الرسالة          17/4/2017

56 مدرسة فاطمة الدخيل         17/4/2017

17 مدرسة حفصة          18/4/2017

23 مدرسة زينب بنت أيب سلمة        18/4/2017

19 روضة اإلميان          19/4/2017

25 روضة البالبل          30/4/2017

• شعبة النساء والنشء

تستقبل شعبة النساء والنشء يومياً عدد من زيارات املدارس للتعرف عىل أجزاء املسجد الكبري، وكل زيارة تختلف عن األخرى حسب املرحلة 

العثامين، هذا  املصحف  األمريية ومشاهدة  القاعة  زيارتهم عىل  يتعرفون يف  واملتوسطة  االبتدائية  املرحلة  وطالبات  أن طالب  الدراسية، حيث 

باإلضافة اىل زيارة املصىل الرئييس و مشاهدة أجزاء القبة واملحراب واملنرب، وتختتم الزيارة بعمل ورش فنية مناسبة ألعامرهم.

أما مرحلة الحضانة والروضة تبدأ رحلتهم بزيارة املصىل الرئييس ومشاهدة القبة واملنرب واملحراب، وبعد ذلك تقوم املرشفة عىل الزيارة بقراءة قصة 

جابر التي يتضمن محتواها عن آداب املساجد، باإلضافة اىل عمل مسابقات لألطفال، واملشاركة بالورش الفنية التي تحتوي عىل كراسات التلوين 

واأللوان، وميكنكم االطالع عىل زيارات شهر أبريل يف الجدول التايل :



روضة الديم

روضة أبرق خيطان

روضة البهجة

روضة النخبة

روضة الخريات



روضة املقدس

روضة تالة

مدرسة احمد بوطيبان

روضة املهلب

روضة التميز

روضة الفردوس



حضانة الرسالة

روضة اإلميان

مدرسة فاطمة الدخيل

روضة البالبل



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

15 مدرسة سلمة ابن قيس االشجعي       2017/4/4

  5 مدرسة الخليفة         2017/4/5

• مراقبة الزيارات و األنشطة

قامت مراقبة الزيارات و األنشطة باستقبال عدد من املدارس الخاصة يف هذا الشهر لزيارة للمسجد الكبري للتعرف عىل تاريخه و فكرة االنشاء و 

القيام بجولة يف ارجاءه ، وتنوعت هذه الزيارات لتلبي االحتياجات املختلفة لزوار املسجد من ذوي االحتياجات الخاصة و وفود اجنبية و مدارس 

خاصة للبنات و البنني، و قد قام القسم بالتجهيز لكل زيارة عىل حسب االحتياجات الالزمة للزوار و اللغة املناسبة لهم . و قد حرص الجميع عىل 

التقاط الصور التذكارية داخل املسجد .



سلمة بن قيس االشجعي



الدولة التاريخ       

أمريكا - هنغاريا    2017/4/5   

رئيس املجلس االمه الكوري - كوريا      2017/4/6   

2017/4/10    امريكا - املانيا   

2017/4/11      بريطانيا   

2017/4/13       فرنسا واسبانيا   

2017/4/18        تركيا وبريطانيا   

2017/4/25      روسيا - إنجلرتا - اسكتلندا - اليابان - اوكرانيا     

• مركز تصحيح مفاهيم الغرب عن االسالم

يهتم باستقبال الوفود والزوار من الغرب بهدف تعريف وتصحيح صورة اإلسالم من خالل اخذ جولة تعريفيه باملسجد والتعرف اقسامه ورشح 

معامله واالطالع عىل روعة وعامرة املساجد ودورها التاريخي يف حياة املسلمني.



كورياأمريكا

   بريطانيا امريكا

     تركيا وبريطانيافرنسا واسبانيا



 روسيا

 اسكتلندا 

اوكرانيا  

 إنجلرتا 

  اليابان


