
التقرير الشهري ألخبار وفعاليات املسجد الكبري 

ديسمرب 2016
إعداد : الشعبة اإلعالمية



• الكويت تشارك مبهرجان بوتراجايا للفنون اإلسالمية يف ماليزيا لعام 2016

شاركت دولة الكويت ممثلة باملسجد الكبري مبهرجان بوتراجايا للفنون اإلسالمية يف ماليزيا و الذي استمر من 2 اىل 11 من ديسمرب و الذي شارك 

املسجد فيه بركن خاص ملطبوعات الوزارة و عدة ورش اقيمت من 2 اىل 5 /12 حيث أكد وكيل وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية املساعد للشؤون 

الثقافية داود العسعويس حرص دولة الكويت عىل املشاركة يف مثل هذه املهرجانات إلبراز مكانتها و دورها الثقايف و لعرض اصدارات الوزارة التي 

تتعلق بالفنون اإلسالمية و بني أن هذه املشاركة هي الثانية لدولة الكويت يف هذا املهرجان السنوي مام يبني حرص الكويت عىل ابراز اشكال 

الفنون اإلسالمية و األعامل الحرفية و خاصة نسيج السدو و عرض األزياء الكويتية الرتاثية و أشاد العسعويس برتحيب و حسن استقبال الجهات 

املاليزية لوفد دولة الكويت و من ناحية اخرى أكد رئيس مركز الكويت للفنون اإلسالمية فريد العيل ان من خالل مشاركته يف هذا املهرجان 

سعية إلرسال رسالة سالم للعامل من خالل ما استحدثه من تصميامت فنية يف الخط العريب  للفظ الجاللة و املحمديات لتغيري الصورة املشوهة 

عن اإلسالم و اوضح ان هذه التشكيالت الجديدة ليست مترد عىل الخطوط التقليدية و امنا اعطته لغة خاصة تشكل هويته و تعطي اللوحة 

أبعاد أعمق ، و هذا التغري جاء بعد سنوات من الدراسة و البحث و االستشارة و أكد ايضاً عىل أهمية تعلم ابناء هذا الجيل الجديد للخط العريب 

للحفاظ عىل هذا الرتاث خاصًة يف زمن التكنولوجيا الحديثة و متيزت مشاركة مركز الفنون بهذا املعرض بتقديم العديد من الورش و املحارضات 

مثل ورش الخط و محارضة الحرف و محارضة عن تجربة االستاذ فريد العيل يف تصميم لفظ الجاللة و املحمديات وقد تم تخصيص ركن لتوزيع 

اصدارات الوزارة عىل زوار املعرض .



• إجتامع جائزة التميز

اجتمع السيد رومي الرومي مدير ادارة املسجد الكبري يف مكتبه يوم االثنني املوافق 2016/12/5  مع السيد عامد صقر وبحضور فريق التميز للعمل 

عىل اختيار اآللية التي سيتم بها اعداد تقرير جائزة اإلدارة املتميزة للمسجد الكبري 2016-2015، وتم عرض بعض النامذج التي اعّدت من قبل 

املراقبات والشعب عىل الدكتور عامد صقر للتأكد من الطريقة املستخدمة يف رشح املعايري وإسقاط األدلة عليها.

• ندوة تجويدي 

أقام قسم الجاليات والتعريف باإلسالم للجاليات الباكستانية والهندية ندوه تجويدية يوم ثالثاء املوافق 2016/12/6 لتحفيظ القران وألقيت الندوة 

يف مرسح النساء و كان عدد الحضور 27 .

افتتحت الندوة بخاطره باللغة األردويه التي القتها السيدة امينه التميمي و قدمت التجويد السيدة فرزانه عبدالله، كام تضمنت الندوة تفسري 

مسجل من قبل السيدة فرحه الهاشمي. 

• اجتامع مدير املسجد الكبري مع املسؤولني

استقبل السيد رومي الرومي مدير املسجد الكبري يف مكتبة يوم األحد املوافق 2016/12/4 يف متام الساعة التاسعة صباحاً مراقبي ورؤساء اقسام 

الذي  باملستوى  للنهوض  الالزمة  االقرتاحات  العمل، والقيام عىل تحسينها وتقديم  للبحث يف آخر مستجدات وتطورات  الكبري  وشعب املسجد 

يستحقه املسجد الكبري.   



• محارضه )األطفال هدايا ال مسؤوليه(

أقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يوم االثنني املوافق 2016/12/12 يف متام الساعة التاسعة والنصف محارضه بعنوان )األطفال هدايا ال 

مسئولية( لألستاذة تسنيم بو حمرة من مركز مطمئنة.

افتتحت املحارضة بنبذه قصرية تعريفية تتضمن طرق و كيفية التعامل مع الطفل مع مراعات الرتبية الصحيحة و رعاية الطفل بشكل سليم 

باألخص يف املرحلة األوىل من حياته )3 اىل 6 سنوات ( واملرحلة الثانية من ) 6 اىل 12 سنة( وكان الهدف من املحارضة انتاج جيل جديد واعي ذو 

شخصية متزنة وصاحب قرار. 

وقد بلغ عدد الحضور ما يقارب 47 شخصا، ناقش بعضهم محاور املحارضة مع األستاذة تسنيم بوحمرة واختتموها بطرح األسئلة. 

• اجتامع املدير مع أمئة املسجد الكبري

اجتمع السيد رومي الرومي مدير ادارة املسجد الكبري يف مكتبه يوم الثالثاء املوافق 2016/12/13 مع أمئة املسجد الكبري لتطوير الجانب الدعوي 

والديني داخل املسجد. 



• محارضه سامحه اإلسالم

أقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم - فريق تواصل - يوم الثالثاء املوافق 2016/12/13 محارضه باللغة اإلنجليزية بعنوان )سامحة اإلسالم( 

األستاذة حنان مبوضوع سامحة اإلسالم، وتحدثت عن  افتتحتها  العارشة صباحا،  الساعة  املحارضة يف متام  الزبيد بدأت  األستاذة /حنان  قدمتها 

تعريف السامحة، وملاذا يجب علينا ان نكون سمحني ومحسنني، وكيف نصبح كذلك تخللت املحارضة بعضا من مشاهد الفيديو القصرية التي 

اثرت املوضوع وختمت األستاذة حنان محارضتها بشكر الحضور الذي متثل بعدد من الجاليات واملوظفات، وتم توزيع إهداءات لهن ويف الختام 

كرمت املراقبة األستاذة حنان الزبيد وشكرتها عىل جهودها.

• وثيقة الخدمات

اجتمع فريق من املسجد الكبري يوم األربعاء املوافق 2016/12/14 مع ادارة التخطيط واملعلومات إلعداد وثيقة الخدمات التي تقدم للجمهور 

من املسجد الكبري.



• اجتامع مع رشكة املجموعة اآلسيوية

اجتمع السيد رومي الرومي مدير ادارة املسجد الكبري يف مكتبه يوم األحد املوافق 2016/12/18 مع مدير عام رشكة املجموعة األسيوية املهندس 

أرشف حسني للبحث يف أعامل صيانة الخيمة الغربية.

• إجتامع جائزة التميز

اجتمع الدكتور عامد صقر من ادارة التخطيط واملعلومات يوم األحد املوافق 2016/12/18 مع فريق التميز للعمل عىل اعداد تقارير جائزة اإلدارة 

املتميزة. 



• ورش فنية للمرشدات

أقامت شعبة النساء والنشء بالتعاون مع قسم الفنون ممثل باألستاذة مشاعل الطرابليس ورش فنية تركز عىل الفنون االسالمية ملرشدات مرحلة 

االبتدايئ واملتوسط والثانوي وكان ذلك يف يوم األحد املوافق 2016/12/18 .

بدأ النشاط بأخذ املرشدات يف جولة حول أنحاء املسجد مبا فيها املصىل الرئييس والقاعة األمريية، ومن ثم انتقلوا للورش الفنية وكان يف استقبالهم 

االستاذة مشاعل الطرابليس حيث قامت املرشدات بعمل فنون ورسومات اسالمية رائعة.



• محارضة بعنوان ) الرتابط األرسي(

أقام فريق تواصل من مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم محارضة بعنوان )الرتابط األرسي( للدكتورة هيفاء اليوسف ، و ذلك يوم االثنني املوافق 

2016/12/19 بدأت املحارضة يف متام الساعة العارشة صباحاً يف مرسح املراقبة بحضور عدد من املوظفات. وافتتحت الدكتورة محارضتها برتحيب 

الحضور، و بدأت مبقدمة عن األرسة و تحدثت عن احتياجات الطفل و أن أهم هذه االحتياجات هي توفري األمان. تضمن كالم الدكتورة عىل بعض 

األحاديث و أقوال للعلامء يف مجال الرتبية و األرسة, اختتمت الدكتورة هيفاء محارضتها بشكر الحضور عىل حسن االستامع، و من ثم تم تكريم 

الدكتورة و شكرها عىل حضورها و تقدميها الرائع. هذا و قد تم توزيع إهداءات للحضور.



• رحلة اىل رشكة املطاحن الكويتية 

أقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم رحلة اىل رشكة املطاحن الكويتية )مخبز الشعب( يوم الثالثاء املوافق 2016/12/20 وكانت تضم الرحلة 

املوظفات والطالبات والعامالت تحت رئاسة االستاذة سناء الحريب و كان عدد املشاركني 30 جاليه. ومن أنشطة الرحلة التعرف عىل مكونات الخبز 

و أنواع الطحني و مشاهدة عملية الخبز وهي )خلط املكونات، العجن، الخبز، التغليف ( ويف نهاية الرحلة تم توزيع بعضاً من املخبوزات عىل 

املشاركني بالرحلة .



• نشاط لون حياتك

اقام نادي وراد التابع  لقسم الجاليات و املهتديات الجدد التابع للمسجد الكبري نشاط لون حياتك يف يوم الخميس املوافق 2016/12/22 ، كنوع 

من الرتفيه للطالبات اثناء فرتة االختبارات، فالنشاط عبارة عن مجموعة من املسابقات و األلعاب املسلية و الثقافيه، حيث تم تقسيم الطالبات 

اىل مجموعتني و الفريق الذي يحصد أعىل نسبه نقاط يفوز بالكأس يف نهاية النشاط، و من املسابقات مسابقة الرسم دون كالم، مسابقة األسئله 

الفقهية، و لعبة الذاكرة، كام تخلل هذة املسابقات نشاط خلط األلوان حيث تم وضع مجموعة من ألوان الطالء يف قالب مايئ ثم غمس كوب 

أبيض يف داخل القالب للحصول عىل كوب ذو ألوان جميلة بتفاعل من الطالبات الحارضات. 

• اجتامع فريق الخطة االسرتاتيجية

اجتمع فريق عمل الخطة االسرتاتيجية برئاسة األستاذ رومي الرومي مدير ادارة املسجد الكبري يوم األحد املوافق 2016/12/25  مع إدارة التخطيط 

واملعلومات لوضع الخطة االسرتاتيجية للوزارة.



• تكنيكات األرسة

أقام قسم الجاليات واملهتديات الجدد التابع ملراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يف املسجد الكبري ملتقى أرسي بعنوان )تكنيكيات األرسة( يف 

الفرتة الصباحية من تاريخ 2016/12/25 إىل 2016/12/28 والذي استهدف جمهور الجاليات وضم نخبة من املحارضين للنهوض باملستوى األرسي 

من جوانب متعددة:

1( الجانب الزوجي: وقد تناولت هذا املوضوع األستاذة تسنيم بو حمرا يف محارضتها )فن التعامل مع ضغوطات الحياة الزوجية(، وقد حرض 

املحارضة 120 شخص استمتعوا جداً باملعلومات القيمة.

2( الجانب الرتبوي: تحدث فيه الدكتور مصطفى أبو سعد عن )خطوات تقوي العالقة والحب( مع األطفال وقد كانت محارضة مفيدة جداً حرضها 

جمهور غفري يتجاوز عددهم 200 شخص.

3( جانب تنمية الذات: أمتعنا الدكتور عبد الرحمن الفالح باملحارضة التفاعلية التي كانت بعنوان )الشخصية: الطريق للسعادة األرسية(، حرضها 

150 شخص.

4( الجانب االقتصادي: ألقى فيه املستشار صالح الجيامز محارضة بعنوان )االدخار أم االستثامر ستختار؟( القت قبوالً ومشاركة كبرية من الحضور، 

وقد حرضها 120 شخص أجاب املستشار عن أسئلتهم بتوسع.

5( الجانب املنزيل: تناولته األستاذة غادة البدر مبحارضة بعنوان )نحو منزٍل مرتب( تطرقت فيه إىل سياسة الرشاء وأهمية غرس قيمة الرتتيب يف 

األبناء، وقد حرض املحارضة 100 شخص.

ويف ختام املحارضات أثنى الجمهور عىل القامئني بامللتقى وتقدموا بالشكر الجزيل لهم ولقي امللتقى نجاحاً باهراً. 

االٔستاذ صالح الجيامز

د. عبدالرحمن الفالح

االٔستاذة تسنيم بوحمره

د. مصطفى أبو سعد 



• دورة تجويد باللغة األوردوية

نظمت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يوم الثالثاء املوافق 2016/12/27 دورة تجويد )باللغة األوردوية( يف الخيمة الغربية باملسجد الكبري.

تم تفسري سورة املائدة باستخدام تسجيالت د.فرحة هاشمي، كام ألقت األستاذة ياسمني فهيم درساً عن الصالة.

• اجتامع مع رؤساء أقسام املسجد الكبري

اجتمع مدير إدارة املسجد الكبري السيد رومي الرومي مع رؤساء أقسام املسجد يف مكتبه يوم األحد املوافق 2016/12/25 ملتابعة انجازات كل 

قسم وطرح األفكار واالقرتاحات التي تساهم يف تطور ونجاح الخدمات التي يقدمها املسجد الكبري.



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

35 روضة الجامل          1/12/2016

14 روضة مسكان          1/12/2016

25 مدرسة قبلية املتوسطة بنات        1/12/2016

20 مدرسة جميلة بنت عباد االبتدائية       1/12/2016

 21 مدرسة اروى بنت الحارث        4/12/2016

30 مدرسة النجاة          4/12/2016

30 روضة الجامل          4/12/2016

32 روضة التفاؤل          5/12/2016

91 مدرسة أجيال ثنائية اللغة-بنني       6/12/2016

15 ثانوية فاطمة الهاشمية        6/12/2016

65 مدرسة أجيال ثنائية اللغة-بنات       7/12/2016

71 حضانة الكويت         7/12/2016

24 مدرسة الرديفة          12/12/2016

23 مدرسة أروى بنت الحارث        12/12/2016

40 مدرسة الرسالة ثنائية اللغة        12/12/2016

22 روضة الرحمه          13/12/2016

17 مدرسة عمرة بنت حزم        13/12/2016

20 مدرسة الشامية         13/12/2016

23 مدرسة الدسمة املتوسطة بنات       14/12/2016

7 مرشدات مدرسة الدعية املتوسطة       18/12/2016

• شعبة النساء والنشء

تستقبل شعبة النساء والنشء يومياً عدد من زيارات املدارس للتعرف عىل أجزاء املسجد الكبري، وكل زيارة تختلف عن االخرى 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 اجزاء 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 عىل 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 :



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

6 مرشدات مدرسة الدعية ابتدايئ      18/12/2016

8 مرشدات مدرسة ليىل القرشية       18/12/2016

10 مرشدات مدرسة أميمة بنت عبدالله      18/12/2016

6 مرشدات مدرسة الدوحة       18/12/2016

5 مرشدات مدرسة الصليبيخات       18/12/2016

6 مرشدات مدرسة املنصورية       18/12/2016

4 مرشدات مدرسة بيبي السامل       18/12/2016

8 مرشدات مدرسة االرساء       18/12/2016

35 مدرسة النرباس النموذجية       19/12/2016

20 روضة األغصان         20/12/2016

22 مدرسة أروى بنت الحارث       21/12/2016

7 مرشدات ثانوية الدرة الهاشمية      22/12/2016

8 مرشدات ثانوية خديجة بنت الزهري      22/12/2016

9 مرشدات مدرسة الفروانية املتوسطة      22/12/2016

125 مدرسة الرؤية ثنائية اللغة       25/12/2016

125 مدرسة الرؤية ثنائية اللغة       26/12/2016

125 مدرسة الرؤية ثنائية اللغة       27/12/2016

81 مدرسة الرؤية ثنائية اللغة       28/12/2016

 106 مدرسة الرؤية ثنائية اللغة        29/12/2016

• تابع شعبة النساء والنشء



حضانة الكويت

روضة التفأول

روضة الرحمة

مدرسة اجيال ثنائية اللغة

روضة االٔغصان

روضة الجامل

روضة مسكان



مدرسة اروى بنت الحارث

مدرسة الرٔوية ثنائية اللغة

مدرسة الرسالة ثنائية اللغة

مدرسة النجاة

مدرسة الدسمة

مدرسة الرديفة

مدرسة الشامية



مدرسة جميلة بنت عباد

مدرسة قبلية املتوسطة

مرشدات ثانوية الدرة الهاشمية وخديجة بنت الزهري

مرشدات ثانوية فاطمة الهاشمية

مدرسة عمرة بنت حزم

مرشدات ثانوية الدرة الهاشمية وخديجة بنت الزهري

مرشدات ثانوية بيبي السامل وثانوية االرساء



مرشدات مدرسة الدعية

مرشدات مدرسة ليىل القرشية ومدرسة اميمة بنت عبدالله

مرشدات مدرسة الفروانية املتوسطة

مرشدات مدرسة الدوحة ومدرسة الصليبيخات ومدرسة الدعية 

ومدرسة املنصورية



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

15 ثانوية سعد العبدالله الصباح        1/12/2016

12 مدرسة عمري بن سعد         1/12/2016

16 النجاة األهلية بنات         1/12/2016

21 محمد ناهض العتيبي         5/12/2016

22 سلامن الفاريس          5/12/2016

19 مدرسة الفوارس         5/12/2016

26 مدرسة عبد الرحمن الوقيان         5/12/2016

19 شمالن بن عيل          13/12/2016

25 عبدالله بن رواحة         13/12/2016

38 مدرسة الكويت الهندية        15/12/2016

22     Kuwait American School    20/12/2016

22 مدرسة الرسالة          22/12/2016

40 مدرسة النرباس النموذجية         27/12/2016
) احتياجات خاصة (     

• مراقبة الزيارات و األنشطة

قامت مراقبة الزيارات و االنشطة باستقبال العديد من املدارس الخاصة يف زيارة للمسجد للتعرف عىل أهمية مسجد الدولة الكبري و تاريخه و 

فكرة االنشاء و القيام بجولة يف ارجاءه ، و متتاز هذه الزيارات بتنوعها لتلبي االحتياجات املختلفة للزوار من الصم و البكم و ذوي االحتياجات 

الخاصة و جوالت باللغة العربية او االنجليزية .



ثانوية سعد العبدالله الصباح

النجاة االٔهلية بنات

سلامن الفاريس

عبدالرحامن الوقيان

عمري بن سعد

محمد ناهض العتيبي

مدرسة الفوارس



شمالن بن عيل

مدرسة الكويت الهندية

مدرسة الرسالة

عبدالله بن رواحة

kuwait american school



الدولة التاريخ       

زوجة السفري التايلندي 3 / اكتوبر             

الدمنارك 13 / نوفمرب      

ايطاليا 13 / نوفمرب      

كندا 15 / نوفمرب       

السفارة الهنغارية 16 / نوفمرب      

امريكا 20 / نوفمرب      

اليابان  27 / نوفمرب      

بريطانيا 27 / نوفمرب      

الهند 28 / نوفمرب      

• 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.



زوجة السفري التايلندي

ايطاليا

السفارة الهنغاريه 

الدمنارك

كندا

امريكا



اليابان

الهند 

بريطانيا


