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• ورشه الزخرفة الهندسية 

اقام مركز الفنون اإلسالميه التابع للمسجد الكبري ورشه الزخرفة الهندسية للمزخرفه هناء حجازي يف يوم االثنني املوافق ٦ فرباير اىل ٨ فرباير ٢٠١٧ 

يف فندق كوستا ديل سول، تناولت االستاذه هناء يف بداية الورشه فكرة استلهام األشكال الهندسية من الطبيعه من حولنا كالقمر و الزهور وغريها 

من املخلوقات، ثم رشحت كيف أن الشكل السدايس هو شكل الكامل يف الهندسة الفاضلة حيث أن طول ضلعه يساوي نصف قطر دائرته، ثم 

تحدثت عن أهميه الشكل الخاميس لدى االنسان كام هو يف الحضارة الفرعونيه و الحضارة الرومانيه و بينت أهمية النسبه الذهبيه يف عامره هذه 

الحضارات العظيمه والتي تعترب من عجائب الدنيا، ثم طبق املشاركون تطبيقات عمليه لكيفيه عمل الزخرفه، حيث بدأت التامرين من األبسط 

اىل األكرث تعقيدا وجامال باهتامم و تركيز من الحارضين.

• رحلة اىل حديقة الشعب الرتفيهية

أقام قسم الجاليات واملهتديات الجدد تحت إدارة فريق األنشطة رحلته السنوية اىل حديقة الشعب الرتفيهية، وذلك يف يوم السبت املوافق 11 

فرباير 2017 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، حرض الرحلة ما يقارب 350 شخصا منهم كوكبة من طالبات سكن الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي وسكن طالبات الرتبية من املعهد الديني، وأيضا طالبات جامعة الكويت ومجموعة من الجالية االندونيسية وطالبات فريق 

القرآن منهج حياة، وأيضا مجموعه كبرية من موظفات قسم الجاليات واملهتديات الجدد باإلضافة إىل فريق األنشطة.

بدأ تجمع باصات الرحلة ما بني الساعة التاسعة حتى الساعة العارشة صباحا ،ومن ثم قام الفريق باستقبالهن بتوزيع تذاكر الدخول للطالبات،

وخالل هذا اليوم الرتفيهي قام فريق التصوير بتوثيق هذا اليوم املمتع بالتقاط صور تذكاريه متعددة للطالبات، ومن ثم استكملت الطالبات 

رحلتهن لأللعاب املختلفة حتى وقت التجمع عند بوابه حديقة الشعب الرتفيهية وانتهاء وقت الرحلة يف متام الساعة الثالثة عرصا، يف نهاية اليوم 

قام فريق التصوير بالتقاط صورة جامعية شملت الطالبات ورئيسة القسم األستاذة ألطاف القبان ،ومن ثم توجهت الطالبات إىل الباصات بشكل 

منظم وتوجه كل إىل سكنه.



• نشاط كن أنت

أقامت شعبة النساء والنشء التابعة للمسجد الكبري نشاط بعنوان )كن أنت( وذلك يف يوم االثنني املوافق 13 فرباير 2017 يف الخيمة الغربية 

يف املسجد الكبري. بلغ عدد الحضور 46 طالبة من مدرسة الجهراء املتوسطة ومعهد قرطبة الديني، ومن أهداف النشاط أن يعمل الشخص عىل 

طبيعته وال يتصنع وأن يحب نفسه ويظهر محاسنها كام يتعلم أن يرتقي بنفسه ال بتعب غريه، افتتح النشاط بعرض 3D  عن انشودة كن أنت، 

وتلتها محارضة لألستاذة تيجان العنزي من مركز مطمئنة تحدثت فيها عن الجامل الذايت يف القلب ومهارات تقوية الذات. ثم انتقلت الطالبات 

اىل الخيمة األخرى لعمل الورش الفنية بإرشاف األستاذة أمل الونده، تسلمت الطالبات عند خروجهم اصدارات املسجد الكبري والتقطوا الصور 

التذكارية.



• نشاط )احنا عشقناها(

نضمت شعبة النساء والنشء نشاط )احنا عشقناها( يف يوم االثنني املوافق 2017/2/20 من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهراً، استقبلت الشعبة 

111 طفل من روضة األزهار وروضة األغصان وروضة الجوري وروضة البستان، بدأ النشاط بالتوجه اىل املرسح وعرض فيديو مخترص عن رحلة 

عبدالله يف املسجد الكبري، تلتها فقرة املسابقات والتي القت تفاعل رائع بني األطفال، توجه األطفال بعد ذلك للقاعة الغربية للمشاركة يف عمل 6 

ورش مختلفة. ويف الختام شارك األطفال يف اطالق بالونات بألوان علم الكويت باإلضافة اىل اطالق حامم السالم.



• دورة تجويد - محياي وماميت لله رب العاملني

املوافق  الثالثاء  يوم  يف  الباكستانيه  للجالية  تجويدية  دوره  الكبري  املسجد  يف  الجاليات  ملراقبة  التابع  باإلسالم  والتعريف  الجاليات  قسم  أقام 

28/2/2017 كانت الدورة بلغة األوردو وتضمنت درس تجويد ودرس قواعد باإلضافة اىل حلقة نقاش من كتاب مريا جينا مريا مرنا الله يك ليي 

بعنوان )محياي وماميت لله رب العاملني( .

• اجتامع لجان ملتقى الشعوب

اجتمع الوكيل املساعد لقطاع الشؤون الثقافية داوود العسعويس يف مكتب مدير املسجد الكبري مع اللجان املشاركة يف ملتقى الشعوب الرابع 

ملتابعة سري العمل يف تنظيم هذا امللتقى وتقديم اي مقرتحات قد تعمل عىل زيادة نجاحه وكفاءته. 



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

29 مدرسة عبدالله خلف الدحيان        2017/2/8

49 مدرسة هيلة بوطيبان         2017/2/14

20 روضة العمرية          2017/2/14

31 حضانة توب كيدز         2017/2/15

20 روضة حنني          2017/2/15

13 مدرسة النور ثنائية اللغة        2017/2/20

46 مدرسة االندلس االبتدائية        2017/2/20

47 مدرسة هيلة بوطيبان         2017/2/20

40 حضانة هدية ثنائية اللغة        2017/2/21

18 مدرسة العبدلية املتوسطة        2017/2/21

43 حضانة هدية ثنائية اللغة        2017/2/22

7 ثانوية فاطمة بنت الوليد        2017/2/22

• 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 ديسمرب يف الجدول التايل :



عبدالله خلف الدحيان

مدرسة هيله بوطيبان

روضة العمرية

مدرسة هيله بوطيبان

مدرسة هيله بوطيبان

روضة العمرية



روضة حنني

مدرسة النور ثنائية اللغة

حضانة هدية ثنائية اللغة

حضانة هدية ثنائية اللغة

روضة حنني

حضانة هدية ثنائية اللغة



ثانوية فاطمة بنت الوليدمدرسة العبدلية املتوسطة

مدرسة االندلس االبتدائية حضانة توب كيدز



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

27 مدرسة الخليج االنجليزية        2017/2/7

8 مدرسة خليفة لالحتياجات الخاصة       2017/2/12

40 وفد هولندي          2017/2/12

8 لالحتياجات الخاصة    مدرسة خليفة     2017/2/14

8 مدرسة خليفة لالحتياجات الخاصة       2017/2/15

18 النجاة النموذجية         2017/2/16

16 عامر بن يارس          2017/2/16

7 مدرسة خليفة لالحتياجات الخاصة       2017/2/16

5 مدرسة خليفة لالحتياجات الخاصة       2017/2/19

6 مدرسة خليفة لالحتياجات الخاصة       2017/2/21

 29 مدرسة جاسم محمد ابتدايئ بنني        2017/2/28

3 الوفد الشامي           2017/2/28

• 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 .



مدرسة الخليج

مدرسة الخليج

وفد بولندي

الوفد الشامي

مدرسة الخليج

وفد بولندي

وفد بولندي



النجاة النموذجية

عامر بن يارس

عامر بن يارس

مدرسة جاسم محمد ابتدايئ بنني

النجاة النموذجية

عامر بن يارس

مدرسة جاسم محمد ابتدايئ بنني



الدولة التاريخ       

وفد امريكا    2017/2/21          

• 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.


