
المملكة المغربية                
      المانة العامة للمجلس العلمي العلى 

المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة-أصيلة       
( الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا السرة)    

برنــــــــــامج :    

"محو المية "
)2013/2014 (  لموسم 

لفـائدة النــساء  ––

التوقيتاليوم اسم المؤطرة المسجد / المكان

بعد صلة العصرالثلثاء/ الربعاء/ الجمعةذة: زهرة الراميمسجد المجمع الحسني

4 إلى 2من الربعاء /الخميسرشيدة المزوجيالرحمة مسنانة

الربعاء /الجمعة /فاطمة أبو سفيانالتقوى 
السبت 

5:30إلى  2:30من 

الثنين /فاطمة كاشيأعزيب أبقيو
الثلثاء/الخميس/ السبت

بعد صلة العصر 

5 إلى 2من الثنين /الثلثاء/ الربعاءسميرة الوجديحي الزوفري

بعد صلة العصرالثنين/الربعاء/الجمعة آسية الحراقالفتح (النجمة)

11 إلى 9من الثلثاء / الخميس مريم الذهبيطبشيشة مغوغة 

بعد صلة العصرالثلثاء /الخميسآسية الحراقالرحمة (المرس)

بعد صلة العصر الربعاءنادية الترفوسالحمد (أهل)

بعد صلة العصر الثنين /الثلثاء/ الربعاءنادية الكنونيالهدى (الدريسية)

أبو بكر الصديق
عواطف السلوي

أكواس
5 إلى 2:30من السبت / الحد

فاطمة الناديالعمرة 
بعد العصر الثلثاء / الجمعة 

4 إلى 2من الربعاء
5 إلى 3من الثنين / الربعاءسعاد سبايجي الفتح

5 إلى 3من الثلثاء / الخميسسعاد سبايجي الزيديين 

الثنين/ الربعاء /فاطمة الزهرة البقاليالزيديين 
الجمعة 

5 إلى 3من 

بعد صلة العصرالثنين / الربعاءحياة فوركاويالفضيلة 

4 إلى 2من الثنين / الثلثاء/الربعاءكنزة الصروخمعاذ بن جبل 

4:30إلى 2:30من الثنين / الربعاءكنزة الصروخوادي المخازن 



5 إلى 2:30من الثنين /الخميسكريمة الفنزيكرامة

لطيفة السيافالمصلى 
12 إلى 10من الربعاء
6 إلى 3من الثلثاء

بعد العصرالسبت /الحدلطيفة العافية الحلو 

اثنين سيدي اليمني
4 إلى 2من السبت / الحدسعاد اضريضر

الثنين /الثلثاء/لطيفة حميش
الربعاء/ الخميس

4 إلى 2من 

الكنبورية (العوامة)
الطاهرة الشايط

الثلثاء / الخميس/
السبت

6 إلى 4من 

الحمامي (العوامة)
الثنين / الربعاء/

الجمعة
6 إلى 4من 

الثنين / الثلثاء /سناء بحوعمر بن الخطاب
الخميس

بعد صلة العصر 

 صباحا12إلى 10من الثلثاء / الخميسرابحة اليوسفيالعزيفات

بعد صلة العصرالثنين / الخميسمريم الثقالالرحمة بنكيران 

الثنين/ الثلثاء /فاطمة الزهرة زويتن الضحى
الربعاء/ الخميس

بعد صلة العصر

الثلثاء / الربعاء/ربيعة شقرون مسجد الريفي(بنكيران)
الخميس

7 إلى 6من 

5 إلى 3من الثلثاء / الخميسسعيدة محماديغمارة (سبيلة جماعة)

بعد صلة العصرالثنين /الثلثاء/ الربعاءخديجة بوزيد العالية 

السبت / الحدأحلم الدامونالغرفة 
 صباحا12 إلى  8من 

 مساء6 إلى 3ومن 

الصفا 
فاطمة الزهراء

السباعي
الثنين/الثلثاء/ الببعاء /

الخميس
بعد صلة العصر 

بعد صلة العصر الثلثاء/ الخميس/ السبتمريم مورجانبئر الغازي

بعد صلة العصر الثلثاء / الخميسسهام خنزارعزيب الحاج قدور

بعد صلة العصر الثنين /الربعاء/السبت الحسنية حجيرةعبد ا كنون (المجد)

المسجد العظم
عائشة الرحموني

العلمي
بعد صلة العصر الثلثاء / الخميس

7 إلى 4من الربعاءمليكة فينومسجد الحافة

مسجد مولي ادريس
(أصيلة)

بعد صلة العصرالثنين / الجمعةذة: أمال مالك

سعيدة أخريفمغوغة الكبيرة 
الثنين / الربعاء/

الجمعة 
30: 4 إلى 2:30من 



كوثر مرونمسجد العوينة
طيلة أيام السبوع

ماعدا السبت والحد
5.30 إلى 2.30من 

مساًء
 صباحا11ً إلى 9من الثنين/ الخميسلطيفة الشهيد الدكاليمسجد هدي الرسول

 مساًء5 إلى 3من من الثنين إلى الجمعةعتيقة البكريمسجد الهدى (بلير)

مسجد بن تاويت 
(حي المرس)

 بعد الزوال4 إلى 2من السبت/ الحدأمينة بن سلمة

بعد صلة العصر الربعاء خديجة أنكار مسجد الشاطبي

12 إلى 10من الثنين /الثلثاء /الريعاءإيمان لودييالحسان 

بعد صلة العصر الثنين /الخميس/السبت  فاطمة النادي بلل دار التونسي

أسماء سينوحذي النورين 
الثنين / الثلثاء/
الربعاء/ الخميس 

بعد صلة العصر 

وداد اليملحي النور (كزناية)
الربعاء /الخميس /

الجمعة 
 6 إلى 4من 

بعد العصرالثلثاء / الخميسكوثر التمسماني بني توزين
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