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• زيارات املدارس

األنصارية وكان  أولها, مدرسة أسامء بنت عمرو  الزيارات كان  العديد من  الفرتة 2016/4/3 اىل 2016/4/7  النساء والنشء يف  استقبلت شعبة 

عددهم 35 طالبة ، وروضة الفرات وكان عددهم 35 طفل , ومدرسة النجاة النموذجية وكان عددهم 35 طالبة , ومدرسة زينب بنت العوام وكان 

عددهم 35 , ومدرسة املال سليامن وكان عددهم 35 طالب ,  بدأت الزيارة بأخذ جولة يف أرجاء املسجد ثم املصىل الرئييس وتم رشح  أسامء الله 

الحسنى وكذلك املحراب و املنرب وتم التقاط الصور التذكارية ، وتم زيارة القاعة األمريية  وتم الرشح للطلبات عن املصحف العثامين , واالستمتاع  

بالورش الفنية ويف الختام تم توزيع  مطبوعات املسجد واخذ  صورة تذكارية .

مدرسة أسامء بنت عمرو 

مدرسة النجاة النموذجية

مدرسة املال سليامن  

مدرسة زينب بنت العوام

روضة الفرات 



• ورشة استعراضية

أقام األستاذ جارس الشمري ورشة يف مدرسة زيد الحرب االبتدائية للبنني بعنوان جامليات الخط العريب يف تاريخ 3 إبريل 2016 يف منطقة الرابية 

، كام  قدم ورشة استعراضية يف الخط العريب بتاريخ 6 ابريل 2016 مبدرسة زبيدة املتوسطة للبنات مبنطقة الصباحية . 



• محارضة دينية توعوية 

اقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم محارضة دينية توعوية يف يوم األربعاء 2016/4/6 بعنوان )شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء( 

قدمتها األستاذة منال الجيامز بحضور عدد من موظفات املسجد الكبري تحدثت فيها عن إعجاز رب العاملني بخلقة لإلنسان ورضبت أمثلة حية 

عىل كيفية تكوين ومنو قلب وعقل اإلنسان .

• رحلة العمرة لطلبة الجاليات

نظم قسم الجاليات و املهتدين الجدد مبسجد الدولة الكبري رحلة العمرة السنوية و التي كانت بعنوان )قلوب تواقة( لطلبة الجاليات بدولة 

الكويت و ملدة 3 أيام بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ممتلة مبنسقي و خطباء الجاليات من وزارة األوقاف و املسجد الكبري و كذلك 

إدارة  )اليونسكو( و  الثقافة  العلوم و  للرتبية و  الكويتية  الوطنية  اللجنة  التدريب وأيضاً  التطبيقي و  للتعليم  العامة  الهيئة  الكويت و  جامعة 

الخدمات اإلجتامعية و الفنية بوزارة الرتبية.

انطلق الوفد يوم الخميس املوافق 2016/4/7 و املكون من 91 معتمر تقريباً من الطلبة و اإلداريني و املرشفني ملكة املكرمة ألداء مناسك العمرة 

يف اليوم األول، وبعد ذلك إقيم لقاء للطالب املشاركني لتقديم التوجيهات و النصائح لهم لإلهتامم بأمور الدراسة والتحصيل العلمي و اإللتزام 

بالقوانني وشاركهم هذا اللقاء وكيل وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية املساعد للشؤون الثقافية السيد داود العسعويس حيث أكد عىل مبدأ 

الرشاكة بني الوزارة و الجهات و املؤسسات األخرى لتحقيق األهداف املرجوة و التعاون بينهم، و أهمية هذه الرحلة السنوية للطالب وأهدافها و 

أكد عىل استمرارها سنويا بإذن الله .و بعد ذلك تم توزيع هدايا تذكارية عىل املشاركني هذا العام لختام هذا اللقاء.

ويف اليوم األخري أدى املشاركني طواف الوداع إلستكامل املناسك ثم العودة متجهني اىل أرض الكويت متمنني املشاركة يف األعوام القادمة.



• محارضة أنتي مبدعة

من ضمن الربنامج التدريبي ملرشوع قوافل الدعاة ألقت أ.فاطمة الجريوي محارضه بعنوان أنتي مبدعة يف يوم الخميس املوافق 7 ابريل 2016، 

حيث تناولت موضوع التفكري اإلبداعي وهو عملية ذهنية مصحوبة بتحفيز و إنفعال صادق ينظم بها العقل خربات اإلنسان و معلوماتة بطريقة 

خالقة متكنه من الوصول اىل كل جديد ومفيد،و التفكري اإلبداعي يعترب أنوع من أنواع الذكاء و أن النساء أكرث إبداعاً من الرجال و الصغار أكرث 

ابداعاً من الكبار، ثم تناولت أسباب قتل اإلبداع حيث تم توزيع مترين جامعي عن أسباب قتل اإلبداع و منها الخوف من الفشل، عدم الثقة 

بالنفس و اليأس، كام تم عرض فيديو عن أهيمة التفكري اإلبداعي يف حياتنا حيث أنه يسهل الكثري من االمور عن طريق اإلخرتاعات اإلبداعيه، 

بحضور و تفاعل من الطالبات.

• محارضة أنتي مبدعة

تستمر مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم التابعة للمسجد الكبري سلسلة محارضاتها األسبوعية ضمن مرشوع القرآن منهاج حياة، يف يوم الخميس 

7 ابريل 2016 من الساعة الرابعة عرصاً و حتى الساعة التاسعة مساءاً يف مرسح إدارة املسجد الكبري.

- السرية تناولت األستاذة منال األسيوطي أساليب املخالفني يف مواجهة الدعوة وهي أربع نقاط أساسية يستخدمها أعداء االسالم ملحاربة اإلسالم 

وهي التشوية و التشويش، التهديد، الرتعيب و الرتغيب، ثم رشحت الترصف الحكيم من سيدنا محمد صىل الله عليه و سلم، حيث أنه استمر يف 

نرش دعوتة بكل ثبات و يقني بنرص الله، و الدرس و العربة هنا عدم إنشغايل مبا يقول أعداء اإلسالم و إمنا أجد و أجتهد مع الثبات و اليقني بالله 

سبحانه و تعاىل.

- التنمية البرشية قدمت األستاذه غادة املنيس محارضة بعنوان الرتبية اإليجابية و قد بدأت حديثها بذكر الهدف الرئييس لألبناء و هو اإلنتامء و 

الشعور باألهميه ثم نصحت األمهات ببعض النصائح كحب األبناء حب غري مرشوط و تعزيز هذا اليشء لدى األبن و تذكريه به، كام نوهت عىل 

أن التدخل يف حل الخالفات  بني األبناء قد يزيد املشكلة ولذلك يجب عدم التدخل إال عند الرضورة و الطلب من األبناء حل مشاكلهم بنفسهم 

لتعزيز حس املسؤوليه لديهم، كام تناولت موضوع املرصوف وأنه يجب ان يكون مبقدار السن و اإلحتياج وذلك لتعليم األبناء ترتيب األولويات 

و التحكم يف الرغبات، ثم استقبلت األسئلة من الحضور يف هذا الخصوص.



• املشاركة مركز الفنون يف معرض الكتاب اإلسالمي  

شارك مركز الكويت للفنون اإلسالمية يف معرض الكتاب اإلسالمي من تاريخ 9 إىل 19 ابريل 2016 يف أرض املعارض  )غرب مرشف ( جناح األوقاف 

صالة رقم 5 ، حيث يتواجد الخطاط جارس الشمري يف الفرتة الصباحية للمعرض من الساعه ٩ صباحا اىل ١٢ ظهراً ويقوم املركز بتوزيع مجاين 

لجميع املطبوعات باملعرض.

• زيارة وزير اإلعالم لجناح مركز الكويت للفنون اإلسالمية يف أرض املعارض يوم السبت 9 ابريل 2016 . 

• ورشة استعراضية

أقيمت ورشة استعراضية لألستاذ جارس الشمري بتاريخ 19 بريل 2016 ضمن  إحتفال جمعية القريوان التعاونية مبناسبة إختيار الكويت عاصمة 

الثقافة اإلسالمية.



• عجائب الشخصية الكاريزمية 

أقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم التابعة إلدارة املسجد الكبري يف يوم األربعاء املوافق 2016/4/13 محارضة بعنوان عجائب الشخصية 

الكاريزمية  ألقاها د. موىس املزيدي تحدث فيها عن الشخصية الكاريزمية وأوضح أن أصل كلمة الكاريزما هي يونانية األصل وتعني الهدية أو 

الهبة اإللهية وكانت أهداف املحارضة هي معرفة رضورة وجود الشخصية الكاريزمية يف العرص الحايل وكيفية مامرسة سامت الشخصية الكاريزمية 

الحضور ملعرفة مستويات  باختبارات رسيعة مع  املزيدي  , كام شارك  د. موىس  الكاريزما  للوصول ألعىل مستويات  العقبات  ، وكيفية تخطي 

الشخصية الكاريزمية ، وتم  ذكر أمثلة عىل الشخصيات التي تتمتع بالشخصية الكاريزمية  والتي كان من ضمنها الشيخ جابر األحمد الجابر 

الصباح  رحمه الله  ، يذكر أن إدارة املسجد الكبري تحرص عىل إقامة هذا النوع من املحارضات التي تساهم يف تطوير شخصية املوظف وتنميتها 

يف شتى املجاالت .



• محارضة فنون دعوية 

من ضمن الربنامج التدريبي ملرشوع قوافل الدعاة ألقت أ.فجر الكوس محارضه بعنوان فنون دعوية يف يوم الخميس املوافق 14 ابريل 2016، 

حيث بدأت املحارضة بتعريف الدعوة لغتا و اصطالحا،  ثم رشحت أهمية الدعوة إىل الله و تتلخص يف عظم أجر الداعي إىل الله، إستجابة ألمر 

النبي –صىل الله عليه و سلم )بلغوا عني ولو آية( ،طلبا للنجاة يف الدنيا و اآلخرة و إلصالح املجتمع، ثم بينت أن دعوة الرسل الكرام تدور حول 

ثالث محاور رئيسية وهي معرفة الله تعاىل بأسامئه وصفاتة، معرفتة رشيعتة السمحاء و معرفة الثواب للطائعني و العقاب للعاصني، ثم تناولت 

األولويات يف الدعوة حيث عىل اإلنسان ان يدعو و يصلح نفسه أوال ثم أهله و املقربني له ثم الناس عامة، كام تم عرض فيديو و مترين عميل عىل 

أهمية التطبيق الصحيح ملفاهيم الدعوة، بحضور و تفاعل من الطالبات.

• زيارات مدارس

استقبل قسم الزيارات يف الفرتة 2016/4/17 إىل 2016/4/21 العديد من الزيارات كان أولها مدرسة الرؤية الخاصة , ومدرسة خليفة لإلحتياجات 

الخاصة , حيث بدأت الزيارة بأخذ جولة يف أرجاء املسجد ثم املصىل الرئييس وتم رشح  أسامء الله الحسنى وكذلك املحراب و املنرب وتم التقاط 

الصور التذكارية ، وتم زيارة القاعة األمريية وتم الرشح عن املصحف العثامين , ومن ثم انتقلوا إىل الورش الفنية ويف الختام تم توزيع مطبوعات 

املسجد وأخذ صورة تذكارية .



• زيارات املدارس

 , الزيارات كان اولها, مدرسة الشفا وكان عددهم 35 طفل  النساء والنشء يف الفرتة 2016/4/17 اىل 2016/4/21 العديد من  استقبلت شعبة 

وروضة تاله وكان عددهم 35 طفل , كام استقبلت روضة الفردوس  وقد بلغ عددهم 35 طفل , كام استقبلت روضة حومة وكان عددهم 35 

طفل , بدأت الزيارة بأخذ جولة يف أرجاء املسجد ثم املصىل الرئييس وتم رشح  أسامء الله الحسنى وكذلك املحراب و املنرب وتم التقاط الصور 

التذكارية ، وتم زيارة القاعة األمريية  وتم الرشح للطلبات عن املصحف العثامين , واإلستمتاع بصالة األلعاب  ويف الختام تم توزيع  مطبوعات 

املسجد وأخذ  صورة تذكارية.

مدرسة حومه

روضة الفردوس روضة تالة 

مدرسة الشفا



•  مرشوع القرآن منهاج حياة ورشة عمل 

إختتم الربنامج التدريبي ملرشوع قوافل الدعاة فعالياته يف يوم الخميس املوافق 21 ابريل 2016 ، بإدارة و تقديم أ. طيبة األنصاري حيث قامت 

الطالبات بتقديم محارضة قصرية تلخص فيها الفوائد و املعلومات املكتسبة من املحارضات السابقة كأهمية محاسن األخالق و اإلبداع و التميز 

يف اساليب الدعوة و رضوره إخالص النية لله يف العمل ، و بيان األثر اإليجايب لهذة املحارضات يف حياة الطالبات، ثم تم توزيع الجوائز التذكارية 

عىل الطالبات املشاركات.

•  مرشوع القرآن منهاج حياة 

من ضمن فعاليات مرشوع القرآن منهاج حياة التابع ملراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يف يوم الخميس 21 ابريل 2016، كانت الفعاليه عبارة عن 

ورشة عمل للطالبات حيث تم تقسيم الطالبات املشاركات إىل مجموعات و كل مجموعة قامت بتقديم محارضة قصرية تتناول فيها املوضوعات 

الله  القرآن( و رشح لبعض )أسامء  التي تم طرحها يف املحارضات السابقة كتفسري )آيات من سورة آل عمران( و بيان )املحكم و املتشابه يف 

الحسنى(، كام أكدت الطالبات مع رضب بعض األمثله الحياتيه عىل رضورة التطبيق العميل لكل املفاهيم التي تم رشحها سواء يف حياتنا اليومية 

أو يف تربية أبنائنا، وتضمن الربنامج توزيع هدايا للمشاركات مع تشجيع و تفاعل من الحضور. 



•  اليوم املميز ملدرسة الخليج االنجليزية 

استقبل املسجد الكبري مدرسة الخليج االنجليزية ليومني عىل التوايل كونها احد املدارس املميزة التي اعتاد املسجد عىل زيارتهم.

حيث تم تخصيص يوم األحد املوافق 2016/4/24 للطالبات و يوم االثنني املوافق 2016/4/25  للطالب و بلغ عددهم 50 طالب و 50 طالبة من 

الصف السابع و الثامن. كانت البداية يف مرسح االدارة لتقديم نبذة تعريفية عن املسجد ثم االنتقال للمصىل الرئييس لبدأ الجولة  و رشح فكرة 

انشاء املسجد و فوائد القبة يف املساجد و املنرب و املحراب  و أنواع االحجار املستخدمة يف الزخارف ، و بعد ذلك تم االنتقال للقاعة األمريية و 

التحدث عن املصحف العثامين و تاريخه ، ولتكتمل االستفادة تم تقديم خاطرة عن السلوكيات العامة والرتكيز عىل مبدأ االحرتام و كيفية التعامل 

مع االخرين عىل أساس عامل الغري كام تحب ان يعاملوك ، واالبتعاد عن التنابز باأللقاب والحرص عىل مدح االخرين للتآلف بينهم.

وإلضفاء مزيد من النشاط عىل الجولة اجريت مسابقات كان محتواها من املعلومات التي تم تقدميها سابقاً للتفاعل مع الطلبة والتأكد من مدى 

االستفادة. وختاماً لهذا اليوم شارك الطالب و الطالبات يف الورش الفنية التي تضمنت ركن تلوين الزخارف الهندسية و ركن تشكيل مجسامت 

هندسية بالورق و ركن فن )االبرو( وهو التلوين باملاء وتقديراً لجهود املعلمني و املعلامت املرافقني تم تقديم شهادات تذكارية لهم من ادارة 

املسجد ممثلة مبراقبة الزيارات .



•  مرشوع القرآن منهاج حياة 

تستمر مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم التابعة للمسجد الكبري سلسلة محارضاتها األسبوعية ضمن مرشوع القرآن منهاج حياة، يف يوم الخميس 

28 ابريل 2016 من الساعة الرابعة عرصا و حتى الساعة التاسعة مساءا يف مرسح إدارة املسجد الكبري.

النحو

قام الدكتور مصطفى حسنني مبراجعه ما تم دراسته حيث رشح كل من الجملة االسمية و الجملة الفعلية و اركان كل منهام و مكمالتهام، ثم بدأ 

يف تفسريمجمل سورة الفاتحة و تم اعرابها اعراب تفصييل.

التنمية البرشيه

ألقى املستشار خالد عبدالكريم محارضة حول اعداد املدرب املحرتف و تناول فيها عدة محاور رئيسيه للمدرب املحرتف وهي: السياده عىل الذات 

، املعرفة و املهارات، أرسار اإللقاء و اتزان املدرب، كام نوه عىل أهمية الثقه بالنفس و وضح كيفية إعدادها و بنائها، كام رشح أهمية الصدق يف 

نقل املشاعر و ختم بذكر عدد من مخاوف الناس و أهمها التحدث أمام الجمهور و ذكر بأن لكل سبب عالج.


