
التقرير الشهري ألخبار وفعاليات املسجد الكبري 

أكتوبر 2017
إعداد : الشعبة اإلعالمية



نشاط »هو نوري«

استقبلت شعبة النساء والنشء يوم الثالثاء 2017/10/3 طالبات املرحلة الثانوية وبلغ عددهن 172 طالبة للمشاركة يف نشاط )هو نوري( وذلك 

يف القاعة الرشقية يف املسجد الكبري من الساعة 9 اىل 12 ظهرا  يهدف النشاط اىل تأكيد فرضية الحجاب للفتاة البالغة وانه حكم من األحكام 

املنزلة من الله سبحانه وتعاىل والواردة يف كتابه. تخلل النشاط ورش فنية للطالبات ومن ثم بدأت األستاذة فجر الكوس ندوتها عن كل ما يتعلق 

بالحجاب، وانتهى النشاط بعمل مسابقات تنافسية وتوزيع الجوائز واهداءات النشاط للطالبات.



القرآن منهاج حياة

تحت رعاية مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم اقيمت محارضة القرآن منهاج حياة وذلك يف يوم الخميس املوافق 2017/10/5  يف متام الساعة 

8:30-4 مساءا، بدأ اللقاء مع أ. منال األسيوطي برشح اآليات )١٥٨- ١٧٢( من سورة البقرة وتخلل الرشح صالة املغرب جامعة مبصىل النساء 

باملسجد الكبري ويف متام الساعة 6:30 بدأ الشيخ أحمد عبد الحميد لقاؤه األول مع طالبات القرآن منهاج حياة ويف البداية وجه الشيخ نصائح 

البقرة  ورددت الطالبات خلفه  عامة للطالبات تعينهن عىل حفظ القرآن الكريم، ثم قام الشيخ أحمد بتالوة اآليات )١٥٠ - ١٦٣( من سورة 

للحفظ بالتلقني ويف متام الساعة  7:30 م بدأت الطالبات عرض واجباتهن العملية عن اآليات التي تم رشحها باألسبوع املايض، ثم بدأت الطالبات 

بورشة عمل فتشكلت مجموعات وقامت الطالبات مبناقشة اآليات واستخراج أسئلة وأجوبة من تفسري ابن كثري والفوائد من ابن عثيمني ومن ثّم 

التطبيقات العملية وكان هناك نشاط ألبناء طالبات منهاج حياة بإرشاف دينا املنصوري ومبساعدة عدد من طالبات منهاج حياة، وقام الشيخ أحمد 

عبد الرحيم  باالستامع لقراءة األطفال لتقييمهم وتقسيمهم ملجموعات.



• القرآن منهاج حياة

أ. منال  القران منهاج حياة بارشاف  املوافق 2017/10/12 محارضاتها بعنوان  الخميس  التعريف باإلسالم يف يوم  الجاليات و  استكملت مراقبة 

االسيوطي بدأت أ. منال االسيوطي محارضتها بالتأكيد عىل رضورة التطبيق العميل عىل اآليات و اسقاطها عىل الواقع بعد فهمها و تدبرها و 

تحدثت عن رضورة االهتامم باألحكام الفقهية وذكرت املصادر املوثوقة )القرطبي –الزحيل( كام اكدت عىل حاجتنا اليه من عدة نواحي منها: 

استشعار رحمة الله تعاىل، كام قامت برشح اآليات من )171-168( من سورة البقرة. و يف الساعة السادسة بدأ الشيخ احمد عبدالحميد باالستامع 

الثامنة عادت االستاذة منال  البقرة، وقرأ اآليات )176-146( و رشح بعض مخارج الحروف ويف  لتالوة جامعية لآليات )163-150 ( من سورة 

الستئناف عمل مجموعات و رشح اآليات، وقامت احدى طالبات منهاج حياة بعرض اهم االحكام الفقهية يف اآلية 173 و تم مناقشتها من الجميع. 

• منهاج حياة 

أقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم دوره بعنوان »منهاج حياة » يوم السبت املوافق : 2017/10/14 تحت إرشاف أ.منال األسيوطي. 

بدأت، أ.دينا عارف يف متام الساعة 9:40 محارضتها عن » البور بوينت » حيث أكملت لطالبات منهاج حياة مهارات و تقنيات برامج البور بوينت 

لعمل عروض و ساليدات بطريقه جذابة  ،ثم بدأت بتدريب الطالبات عمليا عىل أجهزتهم و يف الساعة 10:30 بدأ املدرب أ. محمود السحيتي 

دورة »صناعة الطالب العبقري » لفت أ. محمود انتباه الحضور انه يجب علينا أن  نعلم أوالدنا تجديد النوايا دامئا و ان طلب العلم يكون للتقرب 

من الله و انه عبادة و ليس لنيل شهادة أو منصب يف الحياة و ركز انه إذا تحىل الطالب بهذه النية سينعكس ايجابيا عىل نفسيته  و بتايل عىل 

حصيلتة العلمية و من أهم محاور الدورة :اإلمكانيات الالمحدودة للمخ البرشي ،التأهيل النفيس للعبقرية، املهارات النفسية للتفوق و التميز 

و من ثم استكمل أ.محمود محارضته بالرتكيز عىل أهمية االبتسامة و أثرها يف تحسني العالقات بني الناس وختم اللقاء بقولة إن هذه املحارضة 

هي البداية و الخطوة األوىل يف سلسلة من الدورات التي تصنع الطالب العبقري و البد لنا من لقاءات أخرى .



• مسك القلوب

محارضة »مسك القلوب«  للمحارضة األستاذه )منى الكندري( املقامة يف يوم األحد املوافق 2017/10/15 من الساعة 11:30-10 صباحا التابعة 

لقسم مراقبة الجاليات و تحدثت املحارضة عن اإلخالص و اإلتقان بأنهه كفيل أن يجعل مكانة الشخص عاليه عند رب العاملني و إن اإلحسان 

مطلوب يف رشعنا فإذا مل نزد يشء عىل الدنيا كنا نحن الزائدين عليها، وأيضا تناولت املحارضة صفات املتقن و ربطت العنارص بالجامل الوظيفي و 

تخللت املحارضة مجموعة من الفيديوهات  التي توصل املعنى و ختمت املحارضة بعرض فيديو يتعلق بثامر اإلتقان و اإلحسان .

• حقيقة الشهادتني

قامت شعبة النساء والنشء بتنظيم محارضة لرشح كتاب حقيقة الشهادتني ألقتها الداعية رابعة الطويل وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2017/10/17 

من الساعة 9:30 صباحا وحتى 11:30 يف مصىل النساء يف املسجد الكبري وبلغ عدد الحضور 46 تضمنت املحارضة رشح فضل مجلس الذكر يف بيوت 

الله ونوايا مجلس الذكر ورشح مقدمة الكتاب ) حقيقة الشهادتني ( وصفات الكرب وتعريف الحسد وطرق تحصني النفس وفضل قول   ) ال اله اال 

الله وحده ال رشيك له له امللك وله الحمد وهو عىل كل يش قدير ( ١٠٠ مره باليوم وطرق التحرز من الشيطان وطرق اغواء الشيطان البن آدم 

وقصة الرشك وسبب ارسال نبينا محمد صىل الله عليه وسلم ومكانة الشهادتني . 



• القران منهاج حياة

اقامت مراقبة الجاليات و التعريف باإلسالم محارضة القران منهاج حياة وذلك يف يوم الخميس املوافق 2017/10/19 بأرشاف أ. منال االسيوطي 

يف الساعه4:50 بدأت أ. منال برشح تفسري اآلية 174 من سورة البقرة، بدأت حديثها مبن هم الذين يكتمون ما انزل الله وملاذا ؟ 

فأجابت:هم اليهود الذين كتموا ما انزل الله تعاىل من الحق عىل نبينا الكريم النهم اشرتوا الدنيا باألخرة فأثروا بضاعتهم الرخيصة عىل ما انزله 

الله تعاىل، و قالت بان جزائهم كان عقاب مادي و عقاب معنوي بأال يكلمهم الله يوم القيامة ،و طلبت األستاذة من بعض الطالبات استخراج 

االحكام الفقهية كنوع من التدريب من أمهات الكتب كالقرطبي و الزحييل ثم شدد الشيخ أحمد عبدالحميد عىل رضورة الحفظ و تقسيم اآليات 

عىل مدار األسبوع حتى يسهل حفظها، ثم استكمل الشيخ مع الطالبات تلقني اآليات من )181-177( و ركز الشيخ عىل كيفية نطق حرف الضاد 

كام يف كلمة »الرضاء« ، ترقيق حرف الراء يف حالة الكرس كام يف كلمة »الرقاب » ، كذلك قام برتديد كلمة االنثى لنطقها باإلخفاء نطقا صحيحا 

واالنتباه للحروف املفخمة، إعطاء الحرف املشدد زمنه و قام الشيخ بقراءة ما تاله مع الطالبة مبفردة حتى تسمع الطالبات مخارج الحروف و 

االحكام املوجودة باآليات. ومن ثم قام الشيخ بقراءة سورة الفاتحة حتى تتمكن الطالبات بقراءتها بشكل صحيح  و يف الساعة 7:50 بدأ الدكتور 

مسعود صربي محارضته استكامال ملا توقف عنده فيام سبق فتحدث عن اركان اإلسالم و انه قد تم رشح الصالة و يأيت الركن الثاين هو الزكاة و بدأ 

الدكتور حديثه ان ما رشع اإلسالم يشء إال و به مصلحه للناس و الزكاة فيها مصلحة و فائدة للغني و الكافر و تحدث الدكتور عن املحاور التالية 

:تعريف الزكاة ،رشوط الزكاة )اإلسالم، الحرية، امللك التام، الحول، بلوغ، النصاب (، أصناف الزكاة ) االمثان ،الخارج من األرض ،عروض التجارة ، 

االنعام (، األصناف التي تحجب الزكاة مثل )اللؤلؤ _املرجان_العنرب –املسك( ويف الختام  تم فتح باب األسئلة املبارشة و املكتوبة و أجاب عنها 



• القرآن منهاج حياة

ضمن برنامج القران منهاج حياة اقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم التابعة للمسجد الكبري محارضة عن نشاط األبناء تحت إرشاف أ.منال 

األسيوطي وذلك يف يوم الخميس املوافق 2017/10/19 تم تقسيم أبناء طالبات منهاج حياة  ملجموعتني حسب الفئة العمرية. بدأ الشيخ أحمد 

عبد الحميد مع األبناء الكبار من الساعة 5,45م بتالوة الوجه األول من سورة النور وردد األبناء معه للحفظ بالتلقني. ويف متام الساعة ٧م بدأ 

املدرب واملستشار د. أحمد السحيتي دورته عن صناعة الطالب العبقري والتي كانت تتحدث عن موضوع يهم الطالب وكذلك األمهات وهو 

أساليب املذاكرة ومن أهم محاور الدورة استخدام الطاقة العقلية الكامنة واستخدام أساليب شيقة وممتعة باملذاكرة اما الرباعم الصغار فبدأ 

النشاط معهم يف متام الساعة ٥م بتصحيح تالوة وحفظ سورة األعىل ودرس عن أهمية الصالة وتوزيع أوراق املتابعة األسبوعية وألعاب تربوية مع 

توزيع جوائز باإلضافه اىل فقرة قصص إميانية وفقرة رسم وتلوين. وختم اللقاء مع األطفال يف متام الساعة ٩م.

• دورة بعنوان )انا مسؤولة..التحاتون(

اقامت شعبة النساء و النشء بالتعاون مع فريق جنات التطوعي دورة بعنوان )انا مسؤولة..التحاتون( يف يوم الخميس املوافق 2017/10/5، 

وقدمتها كل من أ.رحب بورسيل، مروة العيار و خالدة الشنوف، حيث تم التطرق ملوضوع املسؤولية من عده جوانب، فاملسؤولية عبادة اساسها 

اختيار االعامل و علينا االحسان يف االختيار ألننا مؤمنون بيوم الحساب، ولبيان اهمية املسؤوليه تم رشح حديث الرسول صىل الله عليه و سلم: 

)كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته( حيث يتجىل معنى املسؤوليه فاالنسان مسؤول أمام ربه و نفسه و الناس املحيطني به، ثم تم التطرق اىل 

آثار عدم املسؤوليه يف حياتنا فهي دليل عىل البالدة و عدم االحساس و بالتايل تؤدي اىل فتور العالقات االجتامعيه و متزقها كذلك هي سبب يف 

ضياع الرثوات و افقار البالد،  شيوع الظلم وبعد ذلك اقيم نشاط عميل حيث طلب من كل مشرتكه كتابة بعض املسؤوليات التي تقوم بها لتعزيز 

مفهوم املسؤوليه، بحضور و اهتامم من الطالبات الحارضات.



• القران منهاج حياة

تحت ارشاف مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يف املسجد الكبري اقيمت محارضة القرآن منهاج حياة وذلك يف يوم االثنني املوافق 2017/10/23 

بدأ اللقاء يف متام الساعة الثامنة والربع صباحاً وكانت البداية مع الشيخ عمرو سيد أحمد بالحديث عن فاتحة الكتاب مبيناً أهميتها حيث أننا 

نقرؤها يف كل يوم ١٧ مرة  يف الصلوات املفروضة وأهمية تالوتها مع مراعاة ما فيها من أحكام التجويد لتصح صالتنا ثم عرض عىل الطالبات أهم 

األخطاء الشائعة بني الناس يف قراءة بعض كلامت سورة الفاتحة مؤكداً عىل بطالن الصالة بالنطق الخاطئ مبيناً النطق السليم ليبدأ بعد ذلك 

بتالوة سورة النور )١-١٠( ورددت خلفه الطالبات وبعد االنتهاء من القراءة قام الشيخ برشح مقدمة عن مخارج الحروف موضحاً معنى املخرج 

وما هي املخارج وأنواعها من مقدر ومحقق، ثم بدأ برشح املخرج األول وهو الجوف مبيناً حروفه  الثالثة، ثم املخرج الثاين الحلق وحروفه الستة، 

لينتقل بالحديث عن العالقة بني الحروف حسب املخارج من تجانس أو تقارب أو تباعد أو متاثل موضحاً ذلك باألمثلة لينتهي اللقاء مع الشيخ يف 

الساعة العارشة تقريباً باسرتاحة لبعض الوقت. وعاد اللقاء من جديد مع األستاذة منال للبدء بتفسري سورة النور لتكون البداية مع سبب تسمية 

اَمَواِت َواأْلَرِْض..ٌ{ ]النور : 35[ سورة النور بهذا االسم لورود لفظ النور يف السورة بقوله تعاىل :}اللَُّه نُوُر السَّ

وما فيها من النور الرباين بترشيع األحكام واآلداب، وأن ليس لها إسم آخر وعدد آياتها ٦٤ ثم أوضحت أهمية هذه السورة ألنها نزلت بعد غزوة 

بني املصطلق التي وقعت فيها حادثة اإلفك التي رميت فيها أم املؤمنني عائشة ريض الله عنها بهذا الجرم الفظيع وما يجب علينا تعلمه من 

دروس يف حياتنا وأهمها أن ال نأخذ االبتالءات وما يواجهنا يف هذه الحياة بظاهرها فعائشة وهي أم املؤمنني والتي ال يصح ذكر حتى اسمها إال 

بالخري ابتليت أشد ابتالء قد تتعرض له املرأة فكيف نحن وأنه يجب علينا حسن الظن بالله والثقة بالله تعاىل. بعد ذلك بينت األستاذة منال أهم 

املحاور األساسية للسورة وهام محورين اثنني:

١-آداب اإلستئذان واإلختالط يف األرسة الواحدة لصيانة املجتمع وحاميته أخالقياً.

٢-األخالق التي نحتاج أن نصل إليها سواء يف تطبيق الحدود أو غريها حتى يشيع يف املجتمع العفة واألخالق الفاضلة ويعم األمن واألمان.

ثم أوضحت العالقة بني اآليات مبا يربطها مع بعضها من مناسبات ، وبعض األحكام التي تحدثت عنها السورة كحد الزنا والقذف وغريها.ثم بدأت 

برشح تفسري اآلية األوىل والثانية من السورة ليتخلل اللقاء إقامة صالة الظهروبعد ذلك قامت األستاذة  منال بتوضيح منهجية العمل يف الدورة 

للطالبات الجدد وكيفية التعامل مع الكتب لحل الواجبات.



• القران منهاج حياة

أ. منال  اقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم محارضة القرآن منهاج حياة وذلك يف يوم الخميس املوافق  26/ 10/ 2017 تحت إرشاف 

األسيوطي بدأت األستاذة منال لقاء التفسري يف متام الساعة 4:45  وبعد السالم والدعاء رشعت يف تفسري اآليات املباركة من ) 178 – 186 ( وقامت 

برشح اآليات رشحا وافيا شامال معاين الكلامت وأسباب النزول وذكر أوجه تفاسري العلامء لآلية الكرمية مع التأكد من استيعاب الطالبات لجميع 

النقاط  كام ذكرت العديد من التطبيقات العملية لآليات الكرمية ويف متام الساعة  6,15  بدأ لقاء حفظ القرآن الكريم وأحكام التجويد للشيخ )  

أحمد عبد الحميد ( حيث قام الشيخ بتسميع اآليات السابقة للطالبات مع تصويب بعض األخطاء التي تقع فيها مبينا كيفية تاليف تلك األخطاء 

أثناء الحفظ فيام بعد وذلك عن طريق الرتكيز الجيد عند قراءة الشيخ  وعند الحفظ يكون الضبط للكلامت من املصحف، أكمل الشيخ رشح 

مفهوم ) قراءة  - رواية  - طريق ( رشحا وافيا مبسطا ومخترصا ثم بدأ بتالوة اآليات املباركة من ) 182 190- ( مع ترديد الطالبات وقرأ ببطء 

شديد لتتمكن الطالبات من النطق الجيد، وقرر أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله  تسميع سورة الفاتحة والربع األول من سورة البقرة حتى تكون 

املراجعة مستمرة بدأ لقاء الفقه مع الدكتور مسعود صربي يف متام الساعة   8,15 م وركز عىل اآليات التي تم رشحها من األستاذة منال ) آيات 

القصاص ( من 177 179- ورشح القصاص من الناحية الفقهية رشحا وافيا تاما  شامال اللغة واألحكام وآراء العلامء مع استمرار مناقشة الطالبات 

وحثهن عىل اإلجابة وإبداء الرأي مام حقق تفاعال كبريا  واضحا  ورشح دقائق األمور التي يصعب فهمها إال من العلامء ثم فتح باب األسئلة الحرة 

للطالبات وأجاب عنها جميعا. انتهى اللقاء يف متام الساعة 9,30 بتكريم  أ. منال للمدربة  دارين الحجار.



• القران منهاج حياة

استمرارا لسلسلة محارضات القران منهاج حياة التابع ملراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم اقيم نشاط لألبناء يف يوم الخميس املوافق 2017/10/26 

تحت ارشاف أ.منال االسيوطي تم تقسيم أبناء طالبات منهاج حياة ملجموعتني حسب الفئة العمرية حيث بدأ األبناء الكبار يف الساعة 5,45 مع 

الشيخ احمد عبد الحميد بتسميع الوجه األول من سورة النور ثم تىل عليهم الوجه الثاين من نفس السورة وردد األبناء معه للحفظ بالتلقني، 

وقام بتلخيص اآليات تلخيصا ميرسا مام يتوافق مع اعامر األبناء و قص عليهم حادثة االفك التي حدثت للسيدة عائشة زوجة الرسول الكريم ويف 

الساعة 7 بدأت مدربة املهارات القيادية دارين الحجار ومن اهم محاور الدورة )رسول الله قدوتنا ،ماذا نتعلم من السرية النبوية ،مواقف من 

حياة الرسول صىل الله عليه و سلم ،كيف نصبح قدوة لغرينا( اما الرباعم الصغار فبدأ النشاط معهم يف الساعة 4:30 و كان متابعة لدرس الصالة، 

ومكافأة الرباعم الذين التزموا خالل األسبوع املايض بالجدول اليومي للصالة. و من ثم بدأت فقرة »االوريجامي »مع هشام و قام بتعليم الرباعم 

كيفية استخدام الورق يف عمل اشكال مختلفة و كان النشاط عبارة عن طائرة ويف النهاية اقيمت فقرة ترفيهية و العاب رياضية و دار حوار مفتوح 

بني الرباعم يف الفقرة الحرة.

• نشاط وأمرهم شورى بينهم  

بإرشاف شعبة النساء و النشء اقيم نشاط وأمرهم شورى بينهم لطالبات املرحلة الثانوية وذلك يف يوم االثنني املوافق 2017/10/30 بدأت املحارضة 

بكلمة افتتاحية لرئيسة الشعبة أ.سارة املحمد وتلتها الهنوف الشمري ومن ثم عنود الخالد يف محارضة ونشاط يهدف اىل توعية الطالبات بأهمية 

الشورى و توضيح مفهوم الشورى يف اإلسالم و يف اللغة و توضيح عالقة الشورى بالدميقراطية و بيان التداخل بني املفهومني، اما الشق الثاين من 

النشاط فهو يتعلق بتوضيح أهمية االستشارة يف مجاالت الحياة، و توضيح من هو األجدر باالستشارة، و التعرف عىل أمناط شخصيات الطالبات 

من خالل اختبار MBTI لتحديد نوع الشخصية. شاركت بعد ذلك الطالبات يف األسئلة واملسابقات ومن ثم بدأت ورشة العمل بالطباعة عىل 

الشموع، ويف الختام تم توزيع املطبوعات وتوديع الضيوف.



• القران منهاج حياة

ضمن محارضة القران منهاج حياة اقيمت دورة »القيادة اليوسفية و املنظومة القيمية » للدكتور فالح العجمي يف يوم السبت املوافق 2017/10/28 

تحت ارشاف أ.منال االسيوطي ويف متام الساعة 10:55 صباحا رحبت أ.منال االسيوطي بالدكتور فالح العجمي و شكرته عىل الحضور، بدأ الدكتور 

فالح محارضته القيمة يتوضيح أهمية الوقت ودوره الكبري يف اتخاذ القرارات املصريية و حينها يكون للثواين مثن عظيم، ثم عرج عىل قصة يوسف 

علية السالم مستقيا من كل مشهد القيم املستفادة منه و كيف يجب ان يكون القائد، و ابرز ما سعى الدكتور اىل غرسه يف النفوس ان القيادة 

تحتاج اىل صرب طويل و مراحل مير بها االنسان يف حياته و عراقيل تقف يف طريقه و لكن مع االستعانة بالله تعاىل و التمسك بقيم الحق يأيت النرص 

و التمكني كام اكد الدكتور عىل فهم االنسان لذاته و قبوله بل و تآلفه مع الواقع املحيط به زمانا و مكانا و أشخاصا ، و ان القائد الحق تعلو 

نفسه عن الصغائر و ال يكفر يف اإلصالح، ومن أهم ومضات القيادة اليوسفية التي بينها ورشحها د.فالح العجمي لطالبات القرآن منهاج حياة هي : 

النفس تقودها األفكار واملشاعر والسلوك،  الناس نحو الهدف،  القرار يف الوقت املناسب والتأثري باآلخرين، القدرة عىل تحريك  القيادة واتخاذ 

امتزاج املواقف بني  الحزن والفرح، فراسة القائد – يكون مميز – له حضور، غراس القيم، حسن الظن بالله، يعقوب يحذر ويغرس قيمه، القران 

فيه املستقبل الحارض واملايض، القران فيه كيفية إقامة نفسك وانهيارها وكذلك الشعور , القيم مولدات السلوك , أهمية الصرب كام صرب العلامء، 

استثامر الفرص كام متسك يوسف بالدلو، التخطيط االسرتاتيجي يف االستثامر واإلنتاج واالدخار، الله يضع لك األسباب وانت ال تعلم، الشكر لله 

الذي اعانك عىل الطاعة , االختبار ليوسف مع امرأة العزيز، أن الله يدافع عن الذين آمنوا، بر يوسف لوالديه عندما رفعه الله عىل العرش وتحقيق 

الرؤية، التسامح من صفات األنبياء والعظامء، ويف ختام هذه الدورة القيمة قدمت االستاذه منال هدية رمزية للدكتور فالح العجمي تعبريا عن 

شكرها وشكر طالبات منهاج حياة له وتقديرا لجهده ووقته لهذه الدورة الرائعة .  



   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

   31 معهد الفروانية الديني         2017/10/18

• 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 إىل عمل مسابقات لألطفال، واملشاركة بالورش الفنية التي تحتوي عىل كراسات التلوين 

واأللوان، وميكنكم االطالع عىل زيارات شهر أكتوبر يف الجدول التايل :
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   التاريخ     اسم املدرسة        عدد الطلبة

25 مدرسة الرسالة          2017/10/9

• 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 .
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الدولة التاريخ       

األمني العام السابق لألمم املتحدة - بان يك مون    2017/10/10   

الوفد الكوري      2017/10/17   

• مركز تصحيح مفاهيم الغرب عن االسالم

يهتم باستقبال الوفود والزوار من الغرب بهدف إيل تعريف وتصحيح صورة اإلسالم من خالل اخذ جولة تعريفيه باملسجد والتعرف عيل اقسامه 

ورشح معامله واالطالع عىل روعة وعامرة املساجد ودورها التاريخي يف حياة املسلمني.
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