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حضانة جاردنر

حضانة جاردنر

مدرسة قمرية

حضانة جاردنر

مدرسة قمرية

• زيارات املدارس

استقبل قسم النساء والنشء التابع للمسجد الكبري يوم الخميس املوافق 2016/11/3 حضانة جاردنر و عددهم 25 طفل، تجول األطفال يف أنحاء 

املصىل الرئييس واستمعوا لقصة جابر بعنوان نظافتي عنواين ومن ثم انتقلوا اىل قسم الورش للتلوين وقبل مغادرتهم استلم كل طفل حقيبة تحتوي 

عىل بعض القصص وكتب التلوين.

كام استقبل املسجد الكبري يف هذا اليوم مدرسة قمرية وكان عدد الحارضات 16 طالبة، تعرفت الطالبات يف هذه الرحلة عىل أجزاء املصىل الرئييس 

كالقبة واملنرب واملحراب، وألقوا الطالبات نظرة عىل القاعة األمريية ملشاهدة املصحف العثامين، واختتموا الزيارة بالتقاط بعض الصور التذكارية.



• ورشه الخط العريب )النسخ( التابعه ملركز الفننون مع االستاذ جارس الشمري 

أقام مركز الفنون اإلسالميه التابع للمسجد الكبري ورشه بخط النسخ يوم السبت املوافق 2016/11/12 اىل يوم االثنني املوافق 2016/11/14 ، 

حيث بدأ االستاذ جارس الشمري معلم الخط العريب يف املسجد الكبري برشح مقدمه بسيطه عن خط النسخ ثم بالتطبيق العميل يف ترشيح و رشح 

الحروف بشكل تفصييل، ثم برشح اتصال الحروف ببعضها و رضوره مراعاه ميل القلم عند الكتابه و الحرص عىل التمرين املستمر للحصول عىل 

نتائج مرضيه، كام قام االستاذ بتصحيح وتصويب  دروس و محاوالت الخط املبدأيه للطالبات لالستفاده من االخطاء برتكيز و اهتامم من الطالبات. 



• دورة لغة اإلشارة ) مبادئ التواصل مع الصم (

اقام قسم األنشطة الثقافية و االجتامعية باملسجد الكبري دورة بعنوان لغة اإلشارة ) مبادئ التواصل مع الصم ( لألستاذ يوسف الراشد و األستاذ 

أحمد الحبيب والتي بدأت يف يوم األحد املوافق 2016/11/13 و استمرت ملدة ثالث أيام متتالية. حيث بلغ الحضور يف كل دورة ما يقارب الـ 20 

شخص من املهتمني بهذا الجانب .

ففي البداية قام املحارضون بتعريف األصم كتمهيد ملا تهدف اليه الدورة. و تم التأكيد عىل ان األصم هو شخص طبيعي كغريه لكنه فقد جزء كبري 

من حاسة السمع فبذلك  ال ميكن متييزه عن غريه اال اذا كان يرتدي سامعة خاصة .

ثم قام املحارض بتقديم ارشادات عامة و مقرتحات ملبتديئ تعلم لغة اإلشارة و كيفية تعاملهم مع األصم و ركز عىل 3 نقاط أساسية يجب مراعاتها 

عند التكلم مع األصم و هي حركة اليد ، تعابري الوجه و حركة الشفاه، و أوضح ايضاً أن لغة االشارة كباقي اللغات تختلف من مكان آلخر ومن 

دولة ألخرى ، و أوضح بعض أسباب اإلصابة بالصم .

أما بعد ذلك تم رشح الحروف العربية بطريقة االشارة ) أبجدية األصابع ( و رشح معنى كل حركة و الحرف الذي ترمز له ، وتدريب الحارضين 

عىل ذلك و تطبيقه عملياً عىل بعض الكلامت البسيطة و أسامء املشاركني، و تطرق املحارض ايضاً اىل بعض الصفات و األفعال األساسية و األرقام و 

الحاالت الصحية التي تستخدم بشكل دائم، و أيضاً أيام االسبوع و املناسبات و املهن والخدمات العامة وتم تطبيقها اثناء الدورات، ليكون بذلك 

تم تقديم فكرة عامة مخترصة لكيفية التعامل مع الشخص األصم .



مدرسة ام الخري االبتدائية

مدرسة ام الخري االبتدائية

مدرسة ام الخري االبتدائية

مدرسة ام الخري االبتدائية

• زيارات املدارس

استقبل قسم النساء والنشء التابع للمسجد الكبري يوم االثنني املوافق 2016/11/14 مـ 51 طالبة من مدرسة أم الخري االبتدائية. تعرفت الطالبات 

يف هذه الرحلة عىل اجزاء املصىل الرئييس وتفاصيله، ثم انتقلوا إىل املحراب وقاموا بتجربة اصواتهم وسامع الصدى، كام توجهت الطالبات إىل 

القاعة األمريية ملشاهدة املصحف العثامين والتقطوا بعض الصور التذكارية.



سحب ممطرة

سحب ممطرة

سحب ممطرة

• سحب ممطرة 

اقامت مراقبة الزيارات و األنشطة ممثلة بقسم األنشطة الثقافية و االجتامعية يوم األربعاء املوافق 2016/11/16 محارضة بعنوان ) مهارات حل 

الخالفات و اتخاذ القرار( وهي ضمن برنامج ) سحب ممطرة ( كثالث محارضة لهذا الربنامج والذي يستهدف فئة النشء من طالبات املرحلة 

املتوسطة و الثانوية، وكالعادة كانت البداية بالرتحيب بالطالبات املشاركات يف هذا الربنامج، ثم بدأت املدربة بتعريف مفهوم اتخاذ القرار و هو 

اصدار حكم يف موقف بعد دراسة البدائل املختلفة، وقامت الطالبات باملشاركة بعرض  3 قرارات سلبية و 3 قرارات ايجابية تم اتخاذها يف السنة 

املاضية ملناقشتها و التعليق عليها، وذكرت املدربة بعض من القصص الواقعية لنتائج اتخاذ قرارات خاطئة لبعض املواقف، وكيفية التفريق بني 

القرارات القريبة و البعيدة عن طريق طرح امثلة .

وأكدت املدربة ان اتخاذ القرار يحتاج أوالً اىل تحديد املشكلة ، و لتأكيد ذلك تم عمل تدريب عميل جامعي لحل املشكالت التي تم طرحها عىل 

كل مجموعة لتحديد املشكلة  و ايجاد حل مناسب لها، وبعد ذلك تم توضيح الخطوات الصحيحة التخاذ القرار و كيفية وضع بدائل و حلول 

اخرى، وقد القت هذه املحارضة ايضاً استحسان الطالبات والتطلع للمحارضة القادمة تحت غيمة  ) سحب ممطرة (.



مدرسة اوكسفورد أكادميي
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مدرسة اوكسفورد أكادميي

•  زيارات املدارس 

استقبل املسجد الكبري يوم االربعاء املوافق 2016/11/16 ممثالً بقسم الزيارات مدرسة اوكسفورد أكادميي وكان عدد الطالبات 92 طالبة، بدأت 

الزيارة بالتوجه إىل املصىل الرئييس حيث قدمت لهم املرشفة نبذه مخترصه عن املسجد الكبري وأقسامه كاملصىل الرئييس مبا فيه القبه واملنرب 

واملحراب وكذلك القاعة األمريية ألخذ فكره عنها وعن استخداماتها و تم االطالع عىل املصحف العثامين الذي يتم االحتفاظ به هناك. 

انتقلت الطالبات بعد ذلك اىل الورشة الخاصة بالرسم والتلوين والتقطوا عددا من الصور التذكارية.



• مخترص األصول و القواعد األصولية

أقامت مراقبة الزيارات و األنشطة يف مسجد الدولة الكبري نشاط ثقايف تحت عنوان )مخترص األصول و القواعد األصولية ( يف الفرتة ما بني 20 

اىل 22 من شهر نوفمرب لألستاذ عبد الرحمن خليفة  املطريي، يتكون النشاط من سلسلة من املحارضات التي ترقى مبستوى املبتدئ اىل املستوى 

املتوسط يف هذا املجال، بدأت أوىل املحارضات بالتعرف عىل أهم التعاريف يف هذا املجال.

ومنها تعريف أصول الفقه و املجتهد و أنواع الخطاب و فرض العني و فرض الكفاية و غريها، حيث تم رشح كل مفهوم عىل حدا للمشاركني و 

املشاركات يف هذه املحارضة ، وتم تقسيم املادة العلمية اىل سبع أقسام أو كتب، فالكتاب األول يتحدث عن مباحث الكتاب و دالالت األلفاظ 

فيه، فالقرآن هو اللفظ املنزل عىل سيدنا محمد صىل الله عليه و سلم املعجز بسورة و املتعبد بتالوته، أما الكتاب الثاين فيتحدث عن مباحث 

السنة وتم تعريف السنة بأنها أقوال النبي و أفعالة و تقريره ، والكتاب الثالث تناول موضوع االجامع أي اتفاق مجتهدي األمة بعد و فاه النبي 

عىل أي أمر و لو بال امام معصوم أو بلوغ عدد التواتر أو بال عدول، الكتاب الرابع كان عن مباحث القياس و القياس هو حمل معلوم ملساواته له 

يف عله حكمه عند الحامل و هو حجة يف األمور الرشعية و الدنيوية، والكتاب الخامس تحدث عن االستدالل و هو دليل ليس بنص من كتاب وال 

سنة وال اجامع وال قياس، أما التعادل و الرتاجيح بني األدلة عند تعارضها تم التطرق له يف الباب السادس .

و يف الختام كان الباب السابع الذي يشتمل عىل موضوع االجتهاد و االجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم وتحدث ايضا عن 

الصفات التي يجب توافرها يف املجتهد، جميع املواضيع السابقة تم عرضها يف األيام الثالث للنشاط، وأقيم اختبار للمشاركني و املشاركات يف يوم 

منفصل للتأكد من مدى االستيعاب و االستفادة .



مدرسة املجموعة االنجليزيةمدرسة املجموعة االنجليزية

•  زيارات املدارس 

استقبل شعبة النساء والنشء التابع للمسجد الكبري يوم االثنني املوافق 2016/11/21 م 44 طالبة من مدرسة املجموعة االنجليزية. 

قرأت بعض الطالبات سورا قصرية من القران الكريم من عىل املنرب وتعرفوا عىل اهميته وأهمية املحراب، كام توجهت الطالبات اىل القاعة األمريية 

ملشاهدة املصحف العثامين، وبعد ذلك قامت املرشفات ببعض املسابقات الشيقة للطالبات إلشعال روح املنافسه الجيدة بينهم، واختتمت الزيارة 

بعمل ورشة رسم للطالبات.



• سحب ممطرة 

اقامت مراقبة الزيارات و األنشطة ممثلة بقسم األنشطة الثقافية و االجتامعية يوم األربعاء املوافق 2016/11/23 محارضة بعنوان ) مهارات 

التواصل يف الحوار( وهي ضمن برنامج ) سحب ممطرة ( كرابع محارضة لهذا الربنامج والذي يستهدف فئة النشء من طالبات املرحلة املتوسطة 

و الثانوية . وكالعادة كانت البداية بالرتحيب بالطالبات املشاركات يف هذا الربنامج.

ثم بدأت املدربة بتقديم مفهوم التواصل و أهميته و من هم أعداء الحوار، وأيضاً تطرقت اىل نتائج الغضب و القرارات التي تنتج عن ذلك.

ثم ذكرت مهارات ادارة الحوار وخطوات و قواعد الحوار . و اوضحت املدربة ان الحوار هو مناقشة بني طرفني بهدف الوصول اىل هدف معني.

و الحوار علم أساسه االنصات و االنصات هبة اساسها الصرب.

فالحوار يساعد عىل اتخاذ قرارات ناجحة يف الحياة و الغضب يعرض صاحبة للتعرض لألخطاء . و ليكون الحوار فعال يجب ان ) تستمع ( للطرف 

االخر جيداً. و بعد ذلك تم تقديم متارين لطرق التواصل غري الكالم باإلشارة و االمياءات و غريها .

ثم اوضحت املدربة قواعد الحوار بشكل عام وهي عدم املقاطعة ، االتفاق ، تجنب سوء الظن ، االنصات و االعرتاف بالخطأ ، تجنب الجدل و 

رفع الصوت و أخرياً التسامح و العفو، و قامت الطالبات باملشاركة الفعالة يف املحارضة كالعادة و تم توزيع الهدايا عىل املشاركات كتشجيع لهم، 

وذكرت املدربة بعض من القصص الواقعية التي تتوافق مع سياق املحارضة، وقد القت هذه املحارضة ايضاً استحسان الطالبات والتطلع للمحارضة 

القادمة تحت غيمة  ) سحب ممطرة (.



• زيارات مدارس

استقبل املسجد زيارة خاصة ملدرسة األمل للصم و البكم يف يوم الخميس املوافق 2016/11/24، حيث كان يف استقبالهم املوظف املختص من 

مراقبة الزيارات و األنشطة و االستاذ يوسف الراشد املختص بلغة االشارة للصم و البكم، بدأت الزيارة باملصىل الرئييس ورشح القبة و فوائدها 

و املحراب واملنرب. ثم تم الصعود للمنرب و تجربة الوقوف داخل املحراب، بعد ذلك تم االنتقال للقاعة األمريية وبيان أهميتها ورشح قصة رحلة 

املصحف العثامين، وكانت هذه الزيارة مميزه جداً حيث انها كانت بلغة االشارة، ويف النهاية تم التقاط صور جامعية يف اركان املسجد املختلفة .

مدرسة االٔمل للصم و البكم
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مدرسة االٔمل للصم و البكم



• زيارات مدارس

استقبل قسم النساء والنشء التابع للمسجد الكبري يوم الثالثاء املوافق 2016/11/28 م 43 طالبة من مدرسة الشفاء بنت عبدالله االبتدائية. 

قامت  ثم  العثامين، ومن  املصحف  واملحراب ورؤية  واملنرب  كالقبة  اجزاءها  األمريية وتعرفوا عىل  والقاعة  الرئييس  املصىل  بني  الطالبات  تنقلت 

املسؤولة عن الزيارة بعمل مسابقات متنوعة للطالبات، وقبيل انتهاء الزيارة ذهنب اىل ورشة التلوين لقضاء بعض الوقت يف الرسم.

 مدرسة الشفاء بنت عبدالله االبتدائية



• نشاط خرية

ألقتها  نشاط خرية،  حياتك( ضمن  )لون  بعنوان  2016/11/29 محارضة  املوافق  الثالثاء  يوم  الكبري  للمسجد  التابع  والنشء  النساء  نظم شعبة 

املحارضة شيخه أبا الخيل من فريق أنا لها.

تحدثت السيدة شيخة أبا الخيل يف محارضتها عن الخرية يف ما اختاره الله حيث أن اإلنسان يواجه يف حياته عقبات وصعاب كثرية، ولتسهيل األمور 

يجب عليه التعامل معها بإيجابية بدال من التشاؤم والسلبية التي تعكر صفو الحياة. شهدت املحارضة تفاعال كبريا بني الطالبات ومشاركة واسعة. 

انتهت املحارضة بتوزيع مطبوعات املسجد عىل الطالبات واخذ بعض الصور التذكارية.

شاركت يف املحارضة أربعة مدارس وهم مدرسة مويض العبيدي ومدرسة الجهراء املتوسطة بنات ومدرسة الدرة الهاشمية ومدرسة أم الحكم.



• سحب ممطرة 

اقامت مراقبة الزيارات و األنشطة ممثلة بقسم األنشطة الثقافية و االجتامعية يوم الثالثاء املوافق 2016/11/29 املحارضة الخامسة ضمن برنامج 

) سحب ممطرة ( وهي آخر محارضات هذا الربنامج. 

بحضور كل من األمني العام للجنة االستشارية العليا للعمل عىل تطبيق أحكام الرشيعة االسالمية بالديوان األمريي الدكتور محمد القالف و مديرة 

مرشوع واثق مبكتب الوزير األستاذة مريم املنيع.

بدأت املحارضة بالرتحيب بالطالبات والضيوف املتواجدين يف اليوم الختامي، و كانت البداية لهذا اليوم بجولة ختامية للطالبات داخل املصىل 

الرئييس و القاعة األمريية وتم رشح التاريخ العمراين للمسجد و أركانه و زخارفه و مهمة كل ركن فيه. و التقاط صور جامعية للطالبات داخل 

املصىل و القاعة األمريية .

وبعد االنتهاء تم االنتقال ملكان املحارضة و كانت هذه املرة مختلفة حيث انها كانت شاملة لجميع  املحارضات السابقة للتأكد من مدى استيعاب 

الطالبات لفكرة كل سحابة و مدى تطبيقها عملياً يف األيام السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن الطالبات املشاركات قد طبقوا يف مدارسهم ما تعلموه خالل األيام السابقة وتم عرض فلم قصري يوضح هذه التطبيقات 

عىل أرض الواقع .

وتم عرض أيضاً فلم قصري آخر يعرض مناذج حقيقية لحاالت كل حالة منهم متثل سحابة من سحابات هذا الربنامج كاملسؤولية ومهارات التواصل 

و اتخاذ القرار، و لزيادة التفاعل قامت الطالبات واملعلامت ببعض التامرين الرتبوية التي تهدف ترسيخ املعلومات التي تم تقدميها سابقاً، و 

كمشاركة من الدكتور محمد القالف يف هذه املحارضة قام برسد بعض القصص الواقعية من الحياة و التي تخدم مواضيع املرشوع و تأكدها.

و يف النهاية تم تكريم الطالبات املشاركات و املعلامت و التقاط صور جامعية لكل مدرسة مشاركة .



• رحله اىل نادي ضباط الجيش

نظمت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم رحلة اىل نادي ضباط الجيش يف يوم االربعاء املوافق 2016/11/30 حيث شارك بالنشاط كل من مراقبة 

الجاليات والتعريف باإلسالم )طالبات دورات اللغة العربية وطالبات الوعظ( وموظفات املراقبة .

وقامت املراقبة بتجهيز وجبة االفطار للمشاركني يف الرحلة و بعد ذلك بدأت انشطة الرحلة التي تضمنت العديد من املسابقات املختلفة التي 

شارك فيها كل من املوظفات و الطالبات وتم توزيع الجوائز عىل الفائزين ويف النهاية تم اخذ جوله عامة باملكان واالستمتاع باألجواء الطبيعية 

و اعرب املشاركني عن مدى سعادتهم و رضائهم بهذه الرحلة آملني أن تتكرر يف املرات القادمة. 


