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• تجويد وتفسري  

نظم قسم التعريف باإلسالم التابع ملراقبة الجاليات محارضة يف تجويد و تفسري سورة املائدة من اآلية  40-27 باألوردو للجاليات الباكستانية يف 

الخيمة الغربية من الساعة 9 اىل 12 صباحا وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2017/1/3 كام تخللت املحارضة مناقشة دروس الحياة من كتاب حيايت 

و ماميت للدكتورة: فرحة الهاشمي .

• خاطرة )يقظة قلب(

اقام فريق التواصل االجتامعي مبراقبه الجاليات والتعريف باإلسالم خاطرته األسبوعية  بعنوان )يقظة قلب( للواعظة روان العتيبي وذلك يف يوم 

الثالثاء املوافق 2017/1/5 تحدثت الواعظة عن قلب االنسان وأن الله تعاىل هو املستحق الوحيد ليتعلق قلب االنسان فيه ألن يف هذا التعلق 

يكون االنسان يف طأمنينة  وسكون وتطرقت يف هذا الحديث عن اسم من أسامء الله الحسنى وهو)اللطيف( ومعنى هذا االسم هو الخفاء، فإن 

الله عز وجل احاط علمه بالرسائر والخفايا وادراك البواطن والخبايا، وذكرت موقف السيدة عائشة يف حادثة االفك ويف هذا املوقف تجلت حكمه 

الله تعاىل يف اسم اللطيف، واملعنى اآلخر لالسم ان الله تعاىل هو الرب بعباده املؤمنني املوصل إليهم مصالحهم ومنافعهم بلطفه واحسانه, وعرضت 

مقاطع فيديو عىل الحضور بينت فيها مواقف تجىل فيها لطف الله تعاىل ورفقه بعباده و يف النهاية نصحت الحضور باإلكثار من الدعاء بأسامء 

الله الحسنى حتى يرون اثر االستجابة . 



• دورة الخط الكويف

اقامت مراقبة الزيارات و األنشطة الثقافية و االجتامعية باملسجد الكبري ممثلة بقسم األنشطة الثقافية دورة بعنوان ) الخط الكويف ( بالتعاون 

مع مركز جنان للصم و ذلك يف يوم األحد املوافق 2017/1/8 بحضور 19 متدربة من فئة الصم بدأت املحارضة مع االستاذ فريد العيل بالتعريف 

عن نفسة وعن اعامله و عرض فيديو قصري عن لوحاته التي تتضمن كلمة ) الله (  بالخط الكويف بأكرث من طريقة ليبني جاملية الخط و ليحث 

الحضور و يشجعهم عىل تعلم هذا الخط ثم بدأ برشح طرق كتابة الخط الكويف باالستعانة بالكراسات التي تم توزيعها عىل املشاركات ملعرفة 

كيفية التطبيق و بعد ذلك تم التطبيق بشكل عميل بكتابة أسامء املشاركات بالخط الكويف و قام األستاذ فريد العيل بتصحيح األخطاء و ابداء 

املالحظات عىل ما تم تطبيقه و من الجدير بالذكر انه تم ترجمة هذه الدورة بلغة االشارة للحضور .



• درس تجويد وتفسري  

أقام قسم التعريف باإلسالم التابع ملراقبة الجاليات درس تجويد و تفسري بلغة االوردو للجاليات الباكستانية يف مرسح اإلدارة، وكان ذلك يف يوم 

الثالثاء املوافق 2017/1/10 من الساعة 9 اىل 12 ظهراً وبلغ عدد الحضور 30 جالية, بدأت املحارضة بخاطره بلغه االوردو تحت عنوان )مفتاح 

السعادة( وألقتها األستاذة امينه التميمي، أما التجويد كان يف سورة النساء من اآلية 40 اىل 48  ورشحتها األستاذة منهاز رسور،  وقامت األستاذة 

نازيه عمر برشح درس القواعد.

• محارضه )الخط وأساسياته(

أقامت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم نشاط قوافل الدعاة مبرسح املراقبة بعنوان )الخط وأساسياته( وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2017/1/18  

يف متام الساعة التاسعة صباحا، قدم النشاط األستاذ جارس الشمري حيث رشح فيه عن أساسيات الخط العريب.

• زيارات املدارس

استقبل قسم النساء والنشء التابع للمسجد الكبري يوم الخميس املوافق 2017/1/19م 17 طفل من حضانة بيت القمة. تنقل األطفال بني املصىل 

الرئييس والقاعة األمريية وتعرفوا عىل أجزاءها كالقبة واملنرب واملحراب ورؤية املصحف العثامين، ومن ثم قامت املسؤولة عن الزيارة بقراءة قصة 

عن آداب املساجد، وقبيل انتهاء الزيارة انتقلوا اىل ورشة التلوين لقضاء بعض الوقت يف الرسم.


