
التقرير الشهري ألخبار وفعاليات املسجد الكبري 

مارس 2017
إعداد : الشعبة اإلعالمية



• ملتقى الشعوب الدويل الرابع

تحت رعاية وزير األوقاف و الشؤون االسالمية و وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجربي افتتح وكيل وزارة األوقاف و الشؤون االسالمية فريد 

عامدي ملتقى الشعوب الرابع الذي اقيم يف الفرتة من 2017/3/5 اىل 2017/3/9 ، حيث أكد الوكيل أن امللتقى أقيم تحت عنوان )يداً بيد إلنسانية 

رائدة ( بهدف ابراز الدور االنساين و الخريي لدولة الكويت، وقال عامدي ان امللتقى فرصة لاللتقاء مبختلف ابناء الشعوب الذين درسوا يف الكويت 

و نقلوا صورة الكويت و شعبها لبالدهم عالوة عىل ذلك انها فرصة إلبراز دور الكويت االنساين خاصة بعد تسميتها من قبل االمم املتحدة مبركز 

العمل االنساين و منح سمو االمري لقب قائد العمل االنساين. و بني أن هذا امللتقى هو احد مثرات الوجود االنساين للكويت يف افريقيا، وبعد االفتتاح 

توجه وكيل الوزارة اىل قاعة املعرض الفتتاحه و زيارة األركان املشاركة فيه من داخل الكويت و خارجها، ومن الجدير بالذكر ان امللتقى تضمن  

العديد من املحارضات اليومية التي استمرت عىل مدار أيامه لجهات مشاركة من الكويت و من الدول األخرى و اللجان و األفراد لعرض تجاربهم 

الشخصية وتأثريها عليهم وعىل أبناء بالدهم و دور دولة الكويت يف ذلك من الناحية االنسانية و مساندة أبناء الكويت لهم عىل الجانب الشخيص 

و مدى تطور العالقات االنسانية بينهم، ويف ختام هذا امللتقى قام وكيل الوزارة بتكريم جميع الجهات املشاركة وشكرهم عىل انجاح هذا امللتقى 

ومتنى لهم التوفيق و االستمرار يف النجاح يف السنوات القادمة .



•  جائزة االدارة املتميزة و املشاريع االختيارية

قام مدير إدارة املسجد الكبري و املراقبني و رؤساء االقسام باالجتامع يوم اإلربعاء املوافق 2017/3/8 مع املقيم الدكتور عامر فتحي موىس ملناقشة 

التقرير املقدم من قبل إدارة املسجد الكبري لجائزة االدارة املتميزة و املشاريع االختيارية، حيث بدأ مدير إدارة املسجد الكبري السيد رومي الرومي 

بتقديم آلية العمل املتبعة من قبل الفريق و املعوقات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، ثم بدأ الفريق مبناقشة التقرير مع املقيم لتقديم 

و رشح املعايري األساسية و الفرعية وكيفية تطبيقها يف االدارة مع تقديم األدلة التي تدعم املعيار و توثقة و تم اخذ املالحظات و توضيح بعض 

النقاط املطلوب توضيحها، و بعد االنتهاء من مناقشة التقرير االسايس تم مناقشة تقرير املرشوع االختياري املقدم من قبل مراقبة الجاليات و 

املهتدين الجدد ملرشوع ) الدعوي املتميز( .

• تكريم الجهات املشاركة يف ملتقى الشعوب الدويل الرابع 



• مقابلة يف برنامج ضيف اليوم اإلذاعي

استضافة مراقبة الجاليات و قسم التعريف باإلسالم رئيسة فريق الوعظ االستاذة أمينه التميمي يف برنامج إذاعي يف وزارة االعالم يوم السبت 

املوافق 2017/3/11 يف متام الساعة الرابعة عرصا يف برنامج ضيف اليوم )Aaj ka mehman( والذي يذاع عىل الرتدد 93.3 من الساعة 7:00 مساءا 

حتى الساعة 9:00 يوميا بلغة األوردو من محطة Radio Kuwait Urdu ويتم يف هذا الربنامج استضافة أشخاص من جهات مختلفة و مجاالت 

متعددة لتصل أنشطتهم للسامعني والهدف من املشاركة يف هذا الربنامج تقديم دعاية و اعالن عن أنشطة القسم لتصل اىل أكرب قدر ممكن من 

الجمهور حتى يستفيدوا من أنشطتنا املقامة داخل و خارج املسجد الكبري .



•  نشاط دعوي للمستخدمات

املوافق  الثالثاء  يوم  النظافة يف  لعامالت  فروين  الهندية  الداعية  قدمته  الصالة  فقه  عن  دعوي  نشاط  باإلسالم  والتعريف  الجاليات  قسم  أقام 

2017/3/14 و كان يف متام الساعة  1 إىل 2 ظهرا، و كان عدد الحضور 12 عاملة نظافة قدمت الداعية فروين من لجنة التعريف باإلسالم نشاط 

لتعليم العامالت فقه الصالة، فقد الحظنا أن عدد ال يستهان به منهن يصلني ولكن بطريقه غري صحيحه لذا طلبنا من لجنة التعريف باإلسالم بأن 

يرسلوا لنا داعيه تتكلم بلغة العامالت وتعلمهم فقه الصالة راجني من الله ان يوفقهن لكل ما فيه الخري.  

•  نشاط إدارة الضغوطات

اقام قسم األنشطة الثقافية واالجتامعية يف املسجد الكبري نشاطا ثقافياً بعنوان إدارة الضغوطات قدمته األستاذة العنود البطي يف يوم الثالثاء 

املوافق 2017/3/14 مـ ، وقد بلغ عدد الحضور 44 مشاركة , ومن أهم محاور النشاط كانت كالتايل مفهوم الضغوطات، كيفية إدارة الضغوطات، 

القرد  الجميلة يف كل نشاط مثل مترين  العنود بعضا من مداخالتها  االستاذة  التعامل معها واضافت  الفرد وطرق  آثارها عىل  اسبابه،  انواعها، 

والدجاجة ومترين أعواد الثقاب , ثم تم توزيع الهدايا عىل املشاركات، ويف النهاية قامت املرشفات عىل النشاط بتوزيع استبيان لتقييم النشاط 

ووضع املالحظات.



•  نشاط صاليت رس نجاحي

أقامت شعبة النساء والنشء يف املسجد الكبري بالتعاون مع نادي سنا لتنمية القدرات و الذكاءات املتعددة نشاط صاليت رس نجاحي يوم الخميس 

املوافق 16 مارس 2017 من الساعه 5 اىل 7:45 مساءا ، بحضور ما يقارب ١٥٠ طفل مشارك، حيث ابتدأ النشاط بآيات من الذكر الحكيم ثم مشهد 

متثييل قام به مجموعه من األطفال يبني و يرشح أهمية الصالة يف حياتنا و رضوره أدائها يف وقتها و عدم تأخريها أو اهاملها ، ثم تالها محارضة 

قصرية ترسخ مفهوم الصالة كصلة بني العبد و ربه و عدد الصلوات و أوقاتها، ويف ختام النشاط اقيمت ورش األعامل اليدويه حيث قام األطفال 

بصنع سجاده للصالة عن طريق الورق امللون، ثم تم توزيع هدايا لألطفال.



•  طريقي إىل الجنة 

قدم فريق الوعظ يف قسم الجاليات والتعريف باإلسالم نشاط دعوي لعامالت النظافة بعنوان )طريقي اىل الجنة( وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 

2017/3/21  من الساعة 1:30 اىل 3 عرصا, وبلغ عدد الحضور 13 عاملة وذلك تحت ارشاف األستاذة امينه التميمي والداعية فروين من لجنة 

التعريف باإلسالم, بدأ النشاط بخاطره عن حب التآخي و أهمية تعلم القرآن، كام تضمنت املحارضة درساً عن أركان اإلسالم و التوحيد و معنى 

الشهادتني و أهمية الطهارة باإلسالم و أنواع النجاسة و آداب الخالء. 

• اليوم العاملي للداون

أقام قسم األنشطة الثقافية واالجتامعية نشاطا ثقافيا بعنوان اليوم العاملي للداون , بالتعاون مع مركز الخرايف للمعاقني ومديرته السيدة عائشة 

 , النشاط جولة ميدانية حول املسجد  النشاط 42 طالبة و4 مرشفات , تضمن برنامج  الثالثاء املوافق 21 مارس 2017 , حرض  السامل , يف يوم 

مسابقات للطالبات , ورش فنية وتلوين , توزيع مطبوعات وهدايا للجميع وشهادات شكر عىل الحضور.



• يوم املياه العاملي

أقام قسم األنشطة الثقافية نشاطا ثقافيا بعنوان يوم املياه العاملي بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء , يف يوم االربعاء املوافق 22 مارس 2017 , 

وكان الهدف منه التوعية برضورة الرتشيد يف استخدام املياه واملحافظة عليها متاشيا مع سياسه الدولة يف الرتشيد, حرض النشاط مدير ادارة املراقبة 

الفنية بوزارة الكهرباء املهندسة اقبال الطيار , املهندسة نادية محمد يحيى , املهندسة ريم يوسف املطوع , املهندسة شهد فهد العتيبي , وعدد 

42 طالبة و 3 مرشفات، يف بداية برنامج النشاط القيت محارضة عن أهمية املاء وكيفية املحافظة عليه , ثم تم عمل جولة ميدانية حول املسجد 

وورش فنية تتعلق باملاء )االيربو( , وايضا اقيمت ورشة إعادة تدوير علب املاء وتزيينها عىل أشكال مقلامت وبطاريق لألطفال , ثم تم تكريم كل 

من املهندسات السابق ذكرهن , كام بادرت وزارة الكهرباء واملاء يف تكريم إدارة املسجد الكبري كنوع من الشكر .



• القران منهاج حياة 

منال  األستاذة  قدمتها  حياة  منهاج  القران  بعنوان  محارضة  باإلسالم  والتعريف  الجاليات  مراقبة  أقامت   2017/3/23 املوافق  الخميس  يوم  يف 

االسيوطي، بدأت االستاذة منال لقائها مع طالبات منهاج حياة يف مرسح االداره ببعض النصائح و التدريب عىل االليات الجديدة يف استخدام 

الكتب، ثم قامت بتفسري سورة البقرة من اآلية )1- 8( مع التطبيقات العملية , وكيفية اسقاطها عىل حياتنا وكانت تتحدث اآليات عن : 

1-بيان سنة الله تعاىل يف اهل العناد واملكابرة واإلرصار بأن يحرمهم الله تعاىل الهداية وذلك بتعطيل حواسهم حتى ال ينتفعوا بها فال يؤمنون 

وال يهتدون.

2- التحذير من اإلرصار عىل الكفر والظلم والفساد املوجب للعذاب العظيم. 

وهي  السنة  املذاهب ألهل  أنواع  عن  وتحدث  الحنابلة  مذهب  مقدمه يف  مسعود صربي  الدكتور  الفقه  أستاذ  بدأ  السابعة  الساعة  متام  ويف 

)حنبيل , شافعي , حنفي , ماليك( وتحدث عن أول فقه ) الفقه يف عرص الرسالة , الفقه يف عرص كبار الصحابة , الفقه يف عرص التابعني , الفقه 

يف عرص التعليل والرتجيح , الفقه يف عرص التقليد( وبعد ذلك بدأت فقرة الجيل الجديد بطرح طالبات الجيل الجديد بعض األسئلة عىل األمهات 

ومناقشتهم،  وختم اللقاء ببعض الكلامت التشجيعية من قبل األستاذة منال، وأخذت معهم بعض الصور التذكارية.



• اجتامع املدير مع وزارة األشغال

اجتمع مدير ادارة املسجد الكبري السيد رومي الرومي مع وفد من وزارة األشغال يف مكتبه يوم الخميس املوافق 23 مارس 2017 ملتابعة أعامل 

الصيانة والبناء املقامة يف املسجد.

• يوماً رفيهياً للجالية الهندية

برعاية مراقبة الجاليات واملهتدين الجدد، أقامت الجالية الهندية األوردية )IMA( يوم الجمعة املوافق 2017/3/24 يوماً ترفيهياً ألفراد الجالية يف 

أحد مخيامت منطقة الجليعة واحتوى اليوم عىل عدة أنشطة منها رياضية وثقافية ومحارضات دعوية وخطبة الجمعة ووزعت جوائز للفائزين 

العتيقي واملهندس عبداللطيف  الدكتور عبدالله  مثّل السيد محمد عيل عبدالله املرشف اإلداري باملراقبة، كام حرضت بعض الشخصيات منها 

املنيفي واألستاذ عبداملؤمن واألستاذ محمد كوهيه وممثيل الجاليات األخرى.

 بلغ عدد املشاركني 1000 شخص تقريبا من أفراد الجالية الهندية، حيث كان يوماً ممتعاً وبرنامجاً متميزاً.



• الحدث العاملي ساعة األرض

ساعة األرض وهو حدث عاملي ينظمه الصندوق العاملي للطبيعة يقام سنويا يف آخر سبت من شهر مارس يتم من خالله تشجيع مالك املنازل 

البرشية عىل تقليل  لبيان قدرة  واألعامل واملؤسسات الحكومية والخاصة إطفاء األضواء واألجهزة اإللكرتونية غري الرضورية ملدة ساعة واحدة 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود األحفوري بشكل عام والذي يعترب السبب الرئييس لظاهرة االحتباس الحراري، و كانت 

مديَنة سيدين األسرتالية هي أول من بدأت بهذه الحملة يف عام 2007، ومنذ ذلك الحني زاد هذا العدد ليُصِبح أكرث من 7000 مدينة وقرية حول 

العامل. وأقيم هذا العام بتاريخ 2017/3/25 م يف متام الساعة 8:30 مساًء. وتعد مشاركة املسجد الكبري يف هذا الحدث العاملي ضمن مساهامته 

يف األحداث العاملية واملجتمعية والتي تساهم بتحقيق مبادرته بجعل املسجد الكبري مركزاً ثقافياً وريادياً عىل املستوى املحيل والعاملي. كام يعزز 

النشاط قيمة الرشاكة من خالل التعاون مع وزارة الكهرباء واملاء ولجنة الرتشيد الكهربايئ واملايئ لدول مجلس التعاون الخليجي والهيئة العامة 

للبيئة ورشكة جراغ اليتنج لإلضاءات الصديقة للبيئة واستوديو نيواليف، وتعترب هذه املشاركة الثالثة عىل التوايل من خالل موظفني ومتطوعني 

املسجد الكبري. تتضمن املشاركة ورش فنية لألطفال ومحارضة عن ترشيد استهالك املاء والكهرباء واشعال الشموع استعدادا إلطفاء األضواء عن 

املسجد الكبري يف متام الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 مساًء.

وقد حرض الفعالية كل من الوكيل املساعد لتشغيل وصيانة املياه بوزارة الكهرباء واملاء السيد خليفة الفريج ومدير إدارة املراقبة الفنية ومدير 

التعاون الخليجي السيدة إقبال الطيار وعدد من قيادات  إدارة اإلحصاء ومركز املعلومات ورئيس لجنة الرتشيد الكهربايئ واملايئ لدول مجلس 

وموظفي وزارة الكهرباء واملاء وممثلني من الهيئة العامة للبيئة وعدد من وسائل االعالم املحلية. باإلضافة إىل موظفني ومتطوعني املسجد الكبري.



• اجتامع املدير للتجهيز لشهر رمضان

اجتمع مدير ادارة املسجد الكبري مع مسؤويل اإلدارة يف مكتبه يوم األحد املوافق 26 مارس 2017 وذلك للتجهيز لشهر رمضان املبارك ووضع النقاط 

األساسية للبدأ يف تحضري املصليات واالحتياجات املتعلقة بشهر رمضان الكريم.

• جائزة املرشوع االختياري التابعة لجائزة اإلدارة املتميزة

حصلت مراقبة الجاليات و املهتدين الجدد التابعة إلدارة املسجد الكبري عىل املركز األول  للمرشوع االختياري التابع لجائزة االدارة املتميزة عن 

مرشوعهم الدعوي املتميز والذي يتناول موضوعه )خطب الجمعة للجاليات باللغة غري العربية( .



• القرآن منهاج حياة 

اقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم دورة بعنوان القران منهاج حياة وذلك يف يوم االثنني املوافق 2017/3/27 . بدأت األستاذة طيبه 

االنصاري يف متام الساعة التاسعة صباحا محارضة يف الحديث الرشيف بقراءة الحديث الثاين من األربعني النووية يبني هذا الحديث أهمية مظهر 

املسلم وترتيبه ونظافته، ويبني كذلك آداب طلب العلم و آداب الجلوس بني يدي املعلم ثم رشعت أ.طيبة  برشح وتفصيل الحديث و الذي تحدث 

باملجمل عن )الشهادتني و انهام ركن واحد، إقامة الصالة )أركانها –واجباتها –سننها (، إيتاء الزكاة، الصوم، حج البيت، االميان( وبعد االسرتاحة 

بدأت االستاذة منال االسيوطي بتفسري الربع األول من سورة البقرة اآليات )25-1( و التي تتحدث باملجمل عن )اختالف العلامء بتفسري الحروف 

املقطعة يف أوائل السورة، صفات املتقني وجزاؤهم، صفات الكافرين وجزاؤهم، صفات املنافقني وخطرهم  عىل املجتمع و جزاؤهم، النداء األول 

يف القرآن الكريم موجه للناس كافة لعبادة الله، تحدي الله أن يأيت احد مبثل سورة القران الكريم( وختم اللقاء مع موعد صالة الظهر حيث توجه 

الجميع لصالة الظهر جامعه مبصىل املسجد الكبري .



• اجتامع املدير مع وفد كلية اآلثار جامعة القاهرة

اجتمع مدير إدارة املسجد الكبري السيد رومي الرومي يف مكتبه يوم االثنني املوافق 27 مارس 2017 مع وفد كلية اآلثار بجامعة القاهرة ملناقشة 

محاور ندوة فن الخط العريب املقامة يف كلية الهندسة )عامرة( جامعة الكويت يف منطقة الخالدية.

• نشاط مفتاح القلوب

اقامت شعبة النساء والنشء التابع للمسجد الكبري نشاط )مفتاح القلوب( وذلك يف يوم االثنني املوافق 2017/3/27من الساعة 9 صباحا وحتى 

12 ظهرا لطالبات املرحلة الثانوية وبلغ عدد الحضور 51 طالبة كان الهدف من النشاط هو تعزيز دور مهارات التواصل مع اآلخرين حيث قدمت 

األستاذة لولوة الجارس ندوة قصرية عن التواصل، وتلتها مسابقات متنوعة وتم توزيع جوائز عىل الطلبة.



• دوره تجويديه للجاليات الباكستانيه 

أقام قسم التعريف باإلسالم التابع ملراقبة الجاليات فريق الوعظ دوره تجويديه للجالية الباكستانية بلغة االوردو يف يوم الثالثاء املوافق 2017/3/28 

من الساعة التاسعة اىل الثانيه عرشه ظهرا و كان عدد الحضور 20 جاليه و قد تضمن النشاط تفسري سورة األعراف من اآلية 72-55 من تسجيالت 

د.فرحة الهاشمي وأكملت  رشح التفسري املعلمة راحه، كام قاموا بدراسة كتاب »محياي و ماميت لله رب العاملني«.

• دورة فقه لعامالت النظافة 

اقام فريق الوعظ التابع لقسم الجاليات والتعريف باإلسالم دورة الفقه لعامالت النظافة بعنوان »طريقي اىل الجنة » وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 

2017/3/28 يف متام الساعة 1:30 اىل 3:00 عرصا و كان عدد الحضور 12 عاملة رشحت الداعية فروين العقيدة بأسلوب مشوق و مبسط ليصل 

املعنى اىل املستخدمات املتعطشات للتعلم ,و بيان الظواهر الدالة عىل وجود الله عز وجل. كام قامت برشح الغسل )موجبات و ما يحرم فعله 

عىل جنب و الحائض و النفساء(، و احكام الحيض و االستحاضة و النفاس، و قامت بتعليمهم طرق التيمم ويف الختام القت املحارضة خاطرة عن 

خصال املنافقني وأولها الكذب.



• الدورة التدريبية )أحسن صحبة( 

أقامت شعبة النساء و النشء باملسجد الكبري و بالتعاون مع فريق جنات التطوعي دورة تدريبية بعنوان )أحسن صحبة( للفتيات يف سن املراهقه، 

يف يوم األربعاء املوافق29 مارس 2017 من الساعه 5 عرصا وحتى 8 مساًء، حيث تضمنت الدورة مفهوم بر الوالدين و أبتدأت األستاذة رحب 

بورسيل الشق األول من الدوره برشح مفهوم الرب عىل انه االحسان للوالدين والتعطف عليهام وعدم االساءه إليهام، ثم تطرقت إىل صور الرب كـ 

وجوب الطاعه حتى و ان كان الذي يريدانه ال يعجبني، وبعدها طلبت املحارضة من الفتيات كتابة ماذا تعلّمن من أمهاتهن يف ورقه و وضعتها 

يف برواز كنشاط يحفز الفتيات عىل ذكر دور األم العظيم يف حياتهن و حياة أي كائن يف هذه الحياة.

 ويف الشق الثاين من الدورة تناولت االستاذة نور الروضان موضوع عقوق الوالدين و ما يرتتب عليه من ارضار مجتمعيه دنيويه و أخرويه، كام 

تطرقت ملظاهر عقوق الوالدين كإبكاء الوالدين و النهر والزجر و العبوس ،و عدم املساعده يف أعامل املنزل، ثم رشحت موانع الرب وهي ضعف 

اإلميان، الجهل، الصحبه السيئه و عدم فهم األولويات. ويف الختام اختتمت أ.رحب بوسيل املحارضه بالتنويه إىل أن بر الوالدين نوع من أنواع الرزق 

املعنوي الذي يختص الله به عباده الصالحني. 



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

34 مدرسة ام هاين االبتدائية        2/3/2017

25 روضة املروج          2/3/2017

16 روضة هدية          5/3/2017

21 مدرسة خديجة بنت خويلد        5/3/2017

25 مدرسة السفر األهلية         7/3/2017

36 روضة الكرامة          7/3/2017

21 حضانة بيبي أكادميي         7/3/2017

56 مدرسة اوكسفورد         9/3/2017

23 مدرسة ام قيس األسدية        9/3/2017

23 مدرسة أم الدرداء         12/3/2017

23 حضانة لندن          12/3/2017

46 روضة الخامئل          12/3/2017

29 مدرسة مريم بنت طارق        13/3/2017

29 روضة االندلس          14/3/2017

29 روضة ابوحليفه         14/3/2017

36 مدرسة النجاة النموذجية        15/3/2017

25 روضة القرين          15/3/2017

18 مدرسة خالد املسعود         15/3/2017

53 مدرسة املستقبل         15/3/2017

28 روضة اإلمام أحمد بن حنبل        16/3/2017

41 مدرسة الكويت االمريكيه        21/3/2017

• 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 مارس يف الجدول التايل :



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

40 روضة النجوم          21/32017

18 حضانة االصدقاء         21/3/2017

40 مدرسة عبدالله الرومي        21/3/2017

36 روضة الخليج العريب         27/3/2017

18 روضه املروج          28/3/2017

35 روضة الشذى          28/3/2017

38 روضة الخليج العريب          28/3/2017

28 روضة النامء          28/3/2017

• تابع الشعبة النساء والنشء



مدرسة ام هاين االبتدائية

مدرسة خديجة بنت خويلد

روضة املروج

روضة هدية

روضة الكرامةمدرسة السفر األهلية



مدرسة اوكسفورد

مدرسة اوكسفورد

حضانة بيبي أكادميي

مدرسة اوكسفورد

مدرسة أم الدرداءمدرسة ام قيس األسدية



روضة الخامئل

روضة االندلس

حضانة لندن

مدرسة مريم بنت طارق

مدرسة النجاة النموذجيةروضة ابوحليفه



مدرسة خالد املسعود

روضة اإلمام أحمد بن حنبل

روضة القرين

مدرسة املستقبل

روضة النجوممدرسة الكويت االمريكيه



مدرسة عبدالله الرومي

روضه املروج

حضانة االصدقاء

روضة الخليج العريب

روضة الخليج العريبروضة الشذى

روضة النامء



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

21 مدرسة عبداملحسن عبد القادر الحمود      2/3/2017

12 7/3/2017    إدارة التغذية واإلطعام    

18 نادي آفاق للفتيات         11/3/2017

40 12/3/2017    زيارة من وزارة الدفاع البولندية    

2 زيارة وفد من امريكا          14/3/2017

9 مدرسة الرتبية النموذجية        15/3/2017

3 19/3/2017    زيارة من الهند والفلبني    

37 مدرسة الرتبية الفكرية          20/3/2017

7 مدرسة إدارة رعاية املعاقني         21/3/2017

31 مركز الخرايف لإلحتياجات الخاصة       21/3/2017

43 مدرسة مريم عبدامللك الصالح        22/3/2017

18 مدرسة سليامن أبوغوش        26/3/2017

• 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 .



 إدارة التغذية واإلطعاممدرسة عبداملحسن عبد القادر الحمود

مدرسة الرتبية النموذجية زيارة من وزارة الدفاع البولندية

مدرسة الرتبية الفكرية زيارة من الهند والفلبني



مدرسة إدارة رعاية املعاقني

مدرسة سليامن أبوغوشمدرسة مريم عبدامللك الصالح

مركز الخرايف لإلحتياجات الخاصة



الدولة التاريخ       

         5/3          الجيش االمرييك 

هولندا       7/3    

سلوفاكيا     14/3   

انجلرتا           26/3   

• 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.



هولندا

انجلرتا

سلوفاكيا


