
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3/1 الخميس

ين              1 متى  19 امثاٌ             2 -1 الٍو
   

إعداديللشبيبة لاإجحماع ا  ب.ظ 035
إ

ا. جالة التي طخجاباث الطّ ال شىس أ: حُيئر جدعى فُجُب الّسب ًُ دبازن بها ًىم

 ا
ّ
ن ب كادز أالسّ  .مؤمىينلل حُاة شسواءجل أىم مً والطّ  الةحد معىا بالطّ ج

 و هعلب.أهثر مما هفخىس ن ٌععي أأوهى كادز  ها،حد ٌغللأوال بىاب أًفخح 

 آمً فلغ.

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 حبُبيق. بالٌ  *

 لُىا حبُبي * 

 طلىمجىزجُذ  *

ل طمعان *  جٍص

    3/2 الجمعت

ين             2 متى  20 امثاٌ          4 -3 الٍو

 

إحدمدرصة لاإ ص 0011
إلكبارللشبيبة اجحماع ا ب.ظ 035

إاجحماع محابعة م037

 
 
ّ
 أ ًا زّب مىا عل

 
 ن ه

ّ
 .ي ول ًىم وال همّل طل

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 آها هاضس* 

 عبير شحادة* 

 بلىط زدًىت* 

 طماح طالم* 

 3/3 الظبذ

ين              3 متى  21 امثاٌ                   6 -5  الٍو
 

إبيد هعيمق(زيارة لبيد املضىين )ص  0010
 

لىا، الّسب  ه  عّد أاكين ليل عمل طبّ  ليي هيىن  الععاء همخلً زوحضّلِّ ليي 

 .كخىاو و  مىالىاأمً عشىزها و  دس،لل  هافخلادا، بمحبدىابىا، خععاء بذدم

 .وفُض لبيُان مليىث هللابسخاء  يوعع ليي ضّلِّ  

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 عبير ًاوز * 

 مُمت دعُمأ* 

 جىاد بىا  *

 عدلت بلىط *

 :سبوعآية األ
 

ِإنِّي َأِسَمُع َما َيَتَكمَُّم ِبِه اهلُل الزَّبُّ، أَلنَُّه "
 ،  ِِم ِلَعِبِبِه َلأَلِقِيَااِههَيَتَكمَُّم ِبالشَّاَل

 ."َفاَل َيِزِجُبنَّ ِإَلى اِلَحَماَقِة
 (8: 85)مزمور 

 3/4 الاحد

ين           4 متى  22 امثاٌ         8 -7 الٍو
إ

إحدمدزطت لا  +  الثاوي مً الصىمحد خدمة لاإ ص  0310
إ

إ

له العظُم خمظً باإلىل ،ًمانهل لا أما ين وال طُّ ُجل املظُحأمً ضالة 

له و حظب وضاًاه ووظير   توحده الخالص والفداء. فُه الىفاًن به ل في ظٍس

 .والشبع الحلُلي
 

إصىم اخحياريإ

 بليىم الر إ

  3/5 الازىين

ين     20 -1 : 5 متى  23 امثاٌ       10 - 9 الٍو

 

 نأ ٌظىع ًا فًُ وهثم عسشً مامأ داثللظُّ  اللعسي  الللاء هضع زّب  ًا

 يرجخغ داثطُّ  وهسي  مضاعف بثمس حيأخط خًولمن أ علًوو . فلساجه ول جبازن

.املظُح هثر فيأ وجثبذ  

 

  
 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي
 

 حبُبي وطام  *

 هسطخين حبُبي * 

 جىزجيزووي  *

 ميرها جىزجي* 

*  ٌ  بىلع هُيى

  3/6الثالزاء 

ين          48 - 21:  5 متى  24 امثاٌ            12 -11 الٍو
إ

إدات  اجحماع الضي إظ  ب. 305
 

 ب له بسج حطين في وجه العدّو لُىً السّ  اللع بالٌ حبُبيجل ضّلِّ مً أ

 ،جظًدا وهفًظا كدامه، حماًت بدم ٌظىع علُه زوًحاأًىما جعأ أو 

ُّ إوطلعان ومسحت  تحىم  . والىىِظت تًخذرها لبيُان الخدم ةبيل دعى  تله

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 ابساهُم دىزي* 

 لُىا دىزي* 

 أبى شلازة ظازق  *

 ألحان أبى شلازة* 

 3/7 الازبعاء

ين         18 - 1:  6 متى  25 امثاٌ        13 الٍو
إ

إ  العائالتجحماع ا م  007
 

 ب مملىئينبِذ السّ ى لإ لمجيءاكين لطبّ همؤمىين لىىً  ..."جخماعىااغير جازهين "

حظبُحىا،  املجد مً دالٌ عبادجىا، ليي هخلابل مع زّب  ةًمان جدًدإشىاق و أب

 ضلىاجىا واطخماع ليلمخه. 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 زائس شاهين* 

 الىسدي هاهدة* 

م طىع .د*   مٍس

 ادالص هلىال* 

 

الة، برهامج  ة، هقاط الص  القراءات الكحابي 
ةالصىم واليشاطات   اليىمي 

  2018 ار ذالشهر 

ص لاهجيلي إ
 
كفرياصيف/ةصقفي إلاإ ةلكىيضة املخل  

 الراعي القط ،يربعينالصىم لاإة، الكىيضلدعم 

  .والخادمين ةبالل حبيبي وعائلحه، الخدم



 3/8 الخمِع

ين          34 - 19:  6 متى  26 امثاٌ       14 الٍو
 

 عداديللشبيبة لاإجحماع ا  ب.ظ 035
إعمدة جحماعام  036

إ
 

ي ل
ّ
 وطغ إلهي جأزير لهم ُيىن ل ،للائمين على ددمت الشبِبت في الىىِظتهطل

ب هللا، مليىث لبيُان الشبِبت
 
 التزام ،توشابّ  وحماًت على ول شاّب  بَسهت اظل

ت، ًّ عهمّى  ،ًمانإ وَجّد  .، شهادة وجىَس

 
 ضىم مظائي ضىم ضباحي 

 دًىيز مىطىز  *

 شحادة طهُلت* 

 بشير هلىال  * 

 جىاها هلىال *

 3/9الجمعت 

ين          7 متى  27 امثاٌ         16 -15 الٍو
إ

إحدمدرصة لاإ ص 0011
 لكبارللشبيبة اجحماع ا ب.ظ 035

 

م مسحت ٌظىع للسكظ الدظبُخي   فٍس

م جىق   بىاء امللً أوفٍس

 ب مً داللهم وجطل زطالت املظُح ليل الىاض.لُخمجد عمل السّ 

 

 
 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 ام حىا عبىد * 

 جاولين دىزٍت *

 ُان بىلعڤُڤ *

 هجاة دعُم* 

 3/10 الظبذ

ين         13 - 1:  8 متى  28 امثاٌ             18 -17 الٍو

 
 
ّ
 أمً  يهطل

ّ
م أب بخعدوا عً السّ او  اى جل ول الرًً ضل الىىز ن ًسجعىا لعٍس

خرهسوا املحب حٌى مس ل ٌ املظخحُل ن ًحّىِّ أب كادز ولى. السّ لا  تٍو واكع ٍو

 إ تالللىب الحجٍس
 
 .همجد اطملى كلىب جدًدة ج

 

  
 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 غُار دودي *

 طىطً دودي *

 طهاد غىعىض* 

 هسطخِىا حبُبي  *

 :سبوعآية األ 
 

أَلنَّ َخاَلَصُه َقِزيْب ِمِن َخاِهِفاِه، "
 ."ِلَاِشُكَن اِلَمِجُد ِفي َأِرِضَنا

 (9: 85)مزمور 

 3/11 الاحد

ين          34 -14:  8 متى  29 امثاٌ       19 الٍو

إ
إحد+ مدرصة لاإ حد الثالث مً الصىمخدمة لاإ ص 0310

 

 

  بالسّ  بسواث
 
ً دعّد و  : شاهٍس

 
 ا

 
  حُاجً،ل ديراجه على بالسّ  سشى

 
 ا

 
 جلأ مً سشى

  ...املؤمىينو  هىِظخً عائلخً، ،بًىم السّ 
 
 ش يء.سه في ول حين على ول اشى

إصىم اخحياريإ

 بليىم الر إ

 3/12 الازىين

ين         17 -1:  9 متى  30 امثاٌ           21- 20 الٍو

إ

ً  أساعُىا اللع بالٌ حبُبي ل بئًمانعلً ا م السّ حّضِّ هه ضىث ضازخ  ب س ظٍس

سوح المً  ةهللا بلُاد تي ٌعلً ولمى هب هه ضىثإا ًضً أووعلً  .ملجُئه الثاوي

ًداللدض لل     .ٍس

 ئعلً بإا ًضً أو 
َ
 .اث هللا على حُاجهًمان بسو

 ضىم مظائي ضىم ضباحي
 

 هاهي حبُبي  *

 مدللت اهعىن * 

 اًلُا حبُبي * 

 بىلع حبُبي * 

 3/13الثالزاء 

ين      38 -18:  9 متى  31 امثاٌ             23 - 22 الٍو
إ

إدات اليىمال يىجد اجحماع للضي إ
إ

زباتهم  جلهم،أمً  ب ٌظىع وضّلِّ مام السّ أالساعي اللع بالٌ حبُبي  تضع عائل

لم وهجاح بيل ما أكدامهم، جأًىما جعأ أباملظُح، جىطُع جذىمهم، شهادة 

 .هم ال جىجحث ضّد َز ّىِّ ض   تلآبدم املظُح وول  تًطىعىن، حماً

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 شحادة  هسطخين* 

م* 
ّ
اها مظل  مٍس

 طازة جَسع* 

 عطام شحادة* 

 زها شحادة* 

 3/14 الازبعاء

ين    25 -1:  10 متى  11 -1:  1 جامعت       25 - 24 الٍو
إ

إ  العائالتجحماع ام  007

إ

حتى ها ومؤمىي هىِظت هللا علىاوظياب مىاهب جدًدة مً السوح اللدض 

ع لخدمت  ةبلى  وظخذدمها  وبيُان مليىجً.وزباث وجىَس

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 ُىلُذ اهعىن ڤ* 

 دىزي فاًصة* 

  حاًًهللاععا* 

 هىاز حاًًأ* 

 3/15 الخمِع 

ين        42 - 26:  10 متى  26:  2 -12:  1 جامعت         27  - 26 الٍو
 

إ

 عداديللشبيبة لاإجحماع ا  ب.ظ 035
 

هيىن زطالت  ،كىي ومؤزس ووشهد عىه ب لىعِش بئًمانٍىا السّ ىّ ًلليي ضّلِّ 

ب لىيىن ٌظخذدمىا السّ حتى ضّلِّ ضعهاداث، الا وزغم الطعىباث  ملسوءة

ً وهخيلم بظلعان  .ُلين وهطل ليل محخاجب، محبتب ،بَسهت للدٍس

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 هِظت هلىالأ* 

 زشان داود* 

 بى علل زهين أ* 

 شادي هىعان* 

 



 3/16 الجمعت

 15 -1:  3 جامعت          2 -1  عدد         19 -1:  11 متى
 

إحد وال اجحماع شبيبة اليىمأمدرصة  ال يىجد
 

 م(خوات القطري بمناسبة )عيد األلقاء األ  ب.ظ 003  - ص0010
 

 بلىّ  س ًا زّب احض  
َ
 ة وهاز في هىِظدىا، ج

 
ُّ أم حى زىاء أ تهذ وحدن بالجىاء السوح

 .طخذدمىا ًا زّب ا املبازن.الللاء 

 ضىم مظائي ضباحيضىم 

 دهم طالم أ* 

 مِظا جَسع* 

 طعاد طمعان* 

 ام ًىطف بحبح*

 3/17 الظبذ

 16:  4 -16:  3 جامعت     4 - 3 عدد          30 -20:  11 متى
 

 

 .واثبرَ ال ىاىالًحتى  املؤمىين وادخبازاث ةخىبت حلُلُت في حُاضّلِّ ل

مخالء مً السوح اللدض حتى حعلً على حُاجىا طىت اومً زم واجضاع جىبت 

 مخالء.الا ومً البرواث فُض 

 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 هبُل دىزي* 

ىاپ*   ٌى ماٍز

 زائدة طمعان* 

اها حبُبي *   مٍس

 :سبوعآية األ
 

 َخِاْز ِلي َأنِّي َقَذلَِّمُت"
 ِلَكِي َأَقَبمََّم 
 ."َفَزاِهَضَك 

 (71: 119)مزمور 
 

 3/18 الاحد 

 5 جامعت            6 - 5 عدد          21 -1:  12 متى
 
 

 حدمدرصة لاإ  + الرابع مً الصىمحد خدمة لاإص   0310

 

  نهاًزان هلهج بها ضّلِّ أولمت هللا: 
ً

هعللها بيل عىدما هأدرها بأفىاهىا و ، و ولُال

طبح لها جأزير حّد  مجاهسة جطبح طالًحا ذي وامل عىدما ٌظخذدمها  ًً ٍو

 .السوح اللدض بىاطعخىا

 

 
إصىم اخحياريإ

 بليىم الر إ

 3/19 الازىين

 6 جامعت             8 - 7 عدد          50 - 22:  12 متى 
 

ب ًبازهً، ًحسطً، ًض يء بىجهه علًُ، ًسحمً، ًسفعالسّ   

 الّسب وجهه علًُ، ًمىحً طالًما. الّسب ًضع اطمه علُىا وي ًجعلىا واملين

ً بىضع اطم الّسب عليهم، ًا له مً امخُاشن هبازن لا أوظخعُع  دٍس  

 ن حظخعُع أن جبازن!أ

 

 

 
 

 مظائيضىم  ضىم ضباحي

 زشُد حبُبي  *

 هاهدة الىسدي* 

 فدوي ضُاغت* 

ما بىلع  *  ٍز

 3/20الثالزاء 

 7 جامعت          10 - 9 عدد          23 -1:  13 متى
 

إدات اليىمال يىجد اجحماع للضي إ
إ

ُمىحه ضّلِّ لعلى جمُع ددماجه بالخفاء، حبُبي  اللع بالٌلُبازن الّسّب 

 اطدشازة. جلدًملهُت بيل كساز أو إعالن أو الحىمت لاب السّ 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 هسطخين شحادة  *

 زها بلىط* 

 هللاععا ينڤُه *

 زهام جهجاه* 

 3/21 الازبعاء

 8 جامعت        12 -11 عدد          58 - 24:  13 متى
إ

إ  العائالتجحماع ا م  007
إ

ظّبحت وعابدة للّسب، مملىءة بلىة  مً دالٌ اجخماع العائالث هسي  عائالث م 

السوح اللدوض، حعلً ولمت الّسب في حُاتها، عائالث وأفساد مىّسطت حشهد عً 

 .ادخبازاث وعمل الّسب

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 لىا شحادة* 

  شحادة طميرة* 

ع*    هصاز جَس

صاث *  هالت عٍص

 3/22الخمِع 

 12 -1:  9 جامعت       14 -13 عدد        21 - 1:  14 متى  
إ

 عداديللشبيبة لاإجحماع ا  ب.ظ 035
 

حىا عداديالشبِبت لا كف بالثغسة مً أجل  ظّبِّ
. ضّلِّ أن ًدبعىا الّسّب دائًما وَ 

بازن اللائمين على  وزباتهم باملظُح. اطمه اللدوض. اظلب حماًت مً أجلهم

 ددمتهم.

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 هُفا ظعمت  *

 جاولين ظعمت *

ع *  غادة جَس

ً شحادة *  زوٍش

 3/23 الجمعت

 20: 10 - 13:  9 جامعت     16 -15 عدد        36 - 22:  14 متى  
 جىكُذ ضُفي

إحدمدرصة لاإ  ص 0011
إلكبارللشبيبة اجحماع ا  ب.ظ 035

إ

 

ي الّسّب في حُاجىا عمل السحمت واملحبت حتى هطل ليل هفع مً ضّلِّ وي ًىم

هذدمهم في و  هموهسفع همأن وظىد ...شين، الفلساء واملحخاجينالضعفاء، املهّم 

 .املظُح

 

 
 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 نهُلت شحادة* 

 بظام ًىطف* 

 جىوي طمعان *

 شلىز  جاهِذ* 

 



 3/24 الظبذ

  8 -1:  11 جامعت        18 -17 عدد        20 -1:  15 متى
 

 

ً للرهاب دازج لاطىاز بسحلت يي ضّلِّ ل حشازن الىىِظت إًمانها مع لادٍس

ت ت  جبشيًر حبت باطم ٌظىع إلى جمُع الىاض لدصجُعهم وإظهاز امل طلخلوهساٍش

املذخلفت التي جلف أمام  زفض ول طهام العدوّ اوجىضُل زطالت الخالص لهم، 

 هره الخدمت. 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 عبير ًاوز * 

 مُمت دعُمأ* 

 جىاد بىا  *

 شاهينمىاٌ * 

 :سبوعآية األ
 

 َعَمِن ُكنِّ ِفي َخِاّزا ِإهُلَك الزَّبُّ َفَاِزيُدَك"
 َبَهاِهِمَك َلَثَمَزِة َبِطِنَك َثَمَزِة ِفي َيِدَك،

 َلَك ِلَاِفَزَح َيِزجُع الزَّبَّ أَلنَّ. َأِرِضَك َلَثَمَزِة 
 آلَباِهَك". َفِزَح َكَما ِباِلَدِاِز

 (9: 30 قثناة ( 
 

 

 

 

 3/25 الاحد

 14:  12 - 9:  11 جامعت       20 -19 عدد          39 - 21:  15 متى  
إ

 حدمدرصة لاإ  + حد الخامط مً الصىمخدمة لاإص   0310
 5اهجيل يىحىا مرحلة مضابقة في م  006

 

ساعُىا بالٌ حبُبي في كُادجه وزعاًخه لشعب هللا، لُمىحه الّسب ل تحىمه طماٍو

 أ الطىث الىبىي ليي ٌعلً زطالت الخالص
ً
الم وعُد لاطبىع أزىاء وداضت

 ىا ٌظىع.كُامت زبّ 

إصىم اخحياريإ

 بليىم الر إ

 3/26 الازىين

  7:  2 - 1:  1 وشاد وشُد لا       21 عدد          16 متى  
 

هادة، هجاح وامخُاش. وول ًمان وشإلىة ضّلِّ لجىىد الّسّب: اًلُا وبىلع حبُبي، 

 ن باطم السّب ًىجح.اما ًطىع

 ًفي دسوجه الّسّب  ًحبُبي: ضّلِّ لُحفظهاها وهسطخِىا : مٍسالّسب جىدًاث

اث جدًدة مً الىجاح.ًوددىله  ، شهادة، جألم، مظخٍى

 

 

 
 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

إبديع جهجاه* 

إلؤي صعيد* 

إبثيىة جىرجي *

 هسهة طعمة* 

إجشاميال* 

 3/27الثالزاء 

  5:  3 - 8:  2 وشاد وشُد لا       40 -1:  22 عدد        17 متى   
 

 داتاجحماع الضي إ. ظ  ب 305
 

م العبادة هسفع  ُّ ين حععأعلب هب و مام السّ أفٍس ت والىكذ هم املظؤول

ع  وهطلي ملسحت السوح اللدض جمسحهم ، لخدمخً والخىَس

دهم باتهم ل  زىاء جحضيراتهمأوجسافلهم  وجٍؤ   طبىع الاالم.وجدٍز

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 ًىطف بىا * 

 ُا دىزيڤطل* 

 مِشُل شعبي* 

م شعبي*   ٍز

 3/28 الازبعاء

 1:  5 - 6:  3 وشادوشُد لا     26:  23 - 41:  22 عدد    14 -1:  18 متى
  

 

إ+ خدمة شفاء العائالتجحماع ا م 007
إاهجيل يىحىااملخضابقين في الجلىش مع م  009

 

ي ًا زّب 
ّ
طل

 
زىاء ددمت اجخماعىا هرا املظاء وأ مّد ًدن للشفاء في وطغليي جه

ضالشفاء  م  ،وجلمع ول مٍس
ّ
رِّ  ًا زّب ومحخاج لً. مخأل

ب    نبح 
َ
 اء.شفال م  ج

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 شحادة هسطخين *

 عبير شحادة* 

 هادًت ضُاغت* 

ع*   لُىا جَس

 3/29 الخمِع

  3:  6 - 2:  5 وشُد لاوشاد     25:  24 - 27:  23 عدد    35 -15:  18 متى
  

 للشبيبة لاعداديجحماع ا  ب.ظ 035
 

: "أما  هذ هىذ ضالًحاأجمل أن هجلع ووظتردي أمام هللا اللدًس وهلٌى  

د أن  .ًا زّب جًدا  ليي أشىسن على معً وعىد ضلُبً  كض ي بعض الىكذأأٍز

 ول ضالحً".

 ضىم مظائي ضىم ضباحي 

اها بىلع*   مٍس

 هسطخين بىلع* 

ع*   هماٌ جَس

م طمعان*   ٍز

 3/30 الجمعت

  4:  8 - 4:  6 وشُد لاوشاد       27 - 25 عدد      15 -1:  19 متى
إإ

إلقاء فصحي لألطفال ب.ظ 032
إلكبارللشبيبة اجحماع ا ب.ظ 035

 جبل صالةم   009
 

أجل جىضُل ى اجخماعاث الُىم، كف بالثغس مً بسواث ال حعد وال جحص ى عل

 . جُاٌزطالت الخالص لجمُع لا 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 جاولين ظعمت* 

 دىزٍت جاولين *

ع*   طهى جَس

 فسوظِعدًملصا * 

 3/31 الظبذ

  14 - 5:  8 وشُد لاوشاد       29 - 28 عدد         30 -16:  19 متى
إ

إ
 
إصبىع آلاالمأبىا ثرق

إ

 أ
 
 لّدِّ ن ه

َ
  . هفظه عىا مَ د  م هفىطىا ملً ك

 
 ا

 
لىا  ةاملععا تهره الىعم لجلس شى

جلىا لىحُا أً ماث وكام مً َم  ،جل ضلبه وكُامخهأشىس مً أدالضىا باملظُح. 

 .به وهيىن له

 

 

 
 

 ضىم مظائي ضىم ضباحي

 مىاٌ شاهين* 

ً دىزي *  زوٍش

 عدلت بلىط *

 زشان ظعمت* 
 

 


