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 1 10 42 الحسين عثمان النصوري " "
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 08  52 إبراهيم الولهاني " "
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 1 4 33 خليل كركماضة " "
 0 0 27                       الشنتوف عبد هللا " "
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 18 0 63 الحليمي  محمد  " "

 0 0 45 محمد الزيدي " "
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 0 0 35 محمد الترفوس " "
 0 0 34 عبد العزيز الدغمي  " "

 44 25 613 51 المجموع



                  

                                                      

 

تم توزيعهن فيعملن تحت إشراف خلية المرأة واألسرة، وقد وبالنسبة للمؤطرات الدينيات         

                                                     على عدد من المساجد من أجل القيام بعدد من المهام الدينية وفق البرنامج اآلتي:

 المرشدة الدينية فاطمة المنيري.1

 

 التوقيت    
 األيام

 صباحا        

  11إلى  11من   
 تحفيظ القرآن الكريم

 مساء                

  5إلى  3من            
 الوعظ واالرشاد        

 مسجد بحرايين )أحرارين( مسجد الوردة   االثنين 

 ،،   دار امويكنة     ،،    الغفران أمنية    الثالثاء

 ،،   العزيفات    ،،    الغفران أمنية   األربعاء 

 ،،   أنس بن مالك     ،،    حي الوردة    الخميس 

 1،،    بني ورياغل     ،،    الغفران أمينة   الجمعة 

 يوما  15مسجد حجر النحل /كل  السبت 

 مساء 4بعد الزوال إلى  11من 
 

          

  لطيفة بن عالل  :الدينية. المرشدة 2

*****           

 

 التوقيت   
 األيام

 صباحا        
     

 مساء                
     

 مسجد النور  االثنين 

 صباحا  11إلى  11الحفظ والتجويد من 

 مسجد الهدى )حي بلير (

    مساء  6إلى  4الحفظ والتجويد من  

 الموحدين   ،،      ،،     ،،     ،،     ،،    ،،   الثالثاء 

 الوعظ واالرشاد) بعد العصر(



 مسجد الهدى )حي بلير (   ،،      ،،     ،،     ،،     ،،    ،،   األربعاء 

    مساء  6إلى  4الحفظ والتجويد من  

 اري(مسجد النور)سيدي البخ مركز االستماع/المجلس العلمي الخميس 
 الوعظ واالرشاد ) بعد العصر(

 يوما( 15بعد الزوال  )كل  1صباحا إلى  11مسجد الجبيلة ) المرس (  من  الجمعة 

 د مساء. 31و 6د بعد الزوال إلى 31و1من  مسجد النور                                  السبت 

 الحفظ والتجويد  )لفائدة الطالبات(                                               

 سارة الرواني   بالمرشدة الدينية:. 3

*****           

 

 التوقيت  
 األيام

 صباحا                    

  11إلى  11من                 
 حصة التحفيظ                 

 مساء                 
 )بعد صالة العصر(       

 حصة الوعظ واالرشاد    

 مسجد الغفران )أمنية( مسجد النور )بني ورياغل( االثنين 

 ،،  إرم )بني مكادة(    مسجد الحديقة   الثالثاء 

 ،،  طارق بن زياد     مسجد النور )بني ورياغل( األربعاء 

 ورياغل(،،  النور )بني     مسجد الحديقة   الخميس 

 ،، النصر بوسيجور    مسجد النور )بني ورياغل( الجمعة 

 يوما   15مسجد العوامة المركزي لقاء تواصلي كل  السبت 

 

 خديجة المقلق   .المرشدة الدينية:4           

*****           

 

 التوقيت  
 األيام

 صباحا                    

  11إلى  11من                 
 حصة التحفيظ                 

 مساء                 

 ()بعد صالة العصرمساء  5إلى  3من 
 حصة الوعظ واالرشاد    

 مسجد النور )القوادس( مسجد الخير )بئر الشفا(البدراويين االثنين 

 ،،  إدريس األول    ،،     ،،       ،،         ،،   الثالثاء 

 ،،  الحديقة     القوادس(مسجد النور ) األربعاء 

 ،،  الخير )بئر الشفا(البدراويين    ،،     ،،       ،،      الخميس 



 ،،  الهدى )بوحساين(    مسجد الخير )بئر الشفا(البدراويين الجمعة 

 يوما   15مسجد العوامة المركزي لقاء تواصلي كل  السبت 

 

    اليمالحيوداد  : المرشدة الدينية.5           

*****           

 

 التوقيت       
 األيام

 صباحا           
 حصة التحفيظ         

 مساء           
 حصة الوعظ واالرشاد 

 

 حصة محو األمية

 إلى 4مسجد بوخالف من  صباحا 11إلى  9مسجد بوخالف  من  االثنين 

 مساء 6 

  

 إلى 4،،  السالم من     ،،،،   ،،      ،،      ،،         الثالثاء 

 مساء 6 

 

 إلى 4مسجد النور من        ،،   ،،      ،،      ،،      ،،   األربعاء 

 مساء 6

 ،،   ،،     ،،    ،،       مساء 4إلى  1،،   النور )اكزناية( من    الخميس 

 ،،   ،،     ،،    ،،      صباحا 11إلى  11،،  اكزناية من    الجمعة 

 يوما 15مسجد حجر النحل لقاء تواصلي كل  السبت 

 

    وفاء الخراز :المرشدة الدينية. 6           

*****           

 التوقيت       
 األيام

 صباحا           
 حصة التحفيظ         

 مساء           
 حصة الوعظ واالرشاد 

  11إلى  11مسجد أوالد بن تاويت  من  االثنين 

 صباحا                                    

 مساء5إلى3مسجد أوالد بن تاويت من 

 مساء  5إلى  3،،   الحمد      من     ،،         ،،      ،،     ،،     ،،    الثالثاء 
  

 مساء 5إلى  3،،   المسيرة    من     ،،   السانية )بئرالشفا(   ،،    ،،   األربعاء 

 مساء 5إلى  3،،   عثمان بن عفان من     ،،   السانية )بئرالشفا(   ،،    ،،   الخميس 



 

 بشرى أياو: المرشدة الدينية  . 7

*****           

 

 التوقيت       
 األيام

 صباحا        
  
 

 مساء 
  

 
 )دار المواطن (مركز التعاون الوطني   االثنين 

 زواال 11إلى  11حصة قواعد التجويد من 

 )دار المواطن(  مركز التعاون الوطني

 زواال 1إلى  11تحفيظ القرآن الكريم /من

 تحفيظ القرآن الكريم  1مسجد المجمع الحسني  الثالثاء 

 زواال 11إلى  11من 

 )دار المواطن(  مركز التعاون الوطني
 مساء 5إلى  3من 

 تحفيظ القرآن الكريم  1مسجد المجمع الحسني  األربعاء 

 زواال 11إلى  11من 

 بعد صالة العصر 3مسجد الزموري 

   1مسجد المجمع الحسني  الخميس 

 صباحا 11إلى  11تحفيظ القرآن الكريم من 

 صباحا 11إلى  11،،     الحديث النبوي من   

 مسجد النصر )دار مويكنة(

 بعد صالة العصر 

 تحفيظ القرآن الكريم   3مسجد الزموري  الجمعة 

 زواال 11إلى  11من  

 مسجد  أطلنتيك )المحسنين(

 بعد صالة العصر 

 يوما.  15بعد الزوال  كل  1إلى  11من         مدشر أحمار / السبت 

 بعد الزوال 1إلى  11حصة التحفيظ من                         

 مساء  4إلى  1حصة الوعظ من                          

        

 

 فاطمة الزهراء الحنفي: المرشدة الدينية.8

*****                 

 

                        5إلى  3،،   السانية )بئر الشفا(  من     صباحا 11إلى  11،،    الحمد من    الجمعة 

 مساء  

 يوما 15مساء لقاء تواصلي كل  4زواال إلى   11مسجد أحمار  من  السبت 



 التوقيت 
 

 األيام

 صباحا                 
              

 

 مساء                        
  

 
 صباحا 11إلى  11من   3مسجد الزموري  االثنين 

 )التحفيظ(                    
 بعد الزوال 03و2إلى  03و52منالسجن المحلي بطنجة 

 )التحفيظ(                          

                                        صباحا                    11إلى  11من  3 مسجد الزموري الثالثاء 

 ) التحفيظ(

 مسجد مسنانة      بعد العصر            )التحفيظ(  

 صباحا 11إلى  11مسجد مسنانة  من  األربعاء 

 ) التحفيظ(

 بعد الزوال 03و2إلى  03و52منالسجن المحلي بطنجة 

 )التحفيظ(                             

 مسجد  بالل         بعد العصر         ) التحفيظ(

 مساء     )التحفيظ(   4إلى 1مسجد مسنانة       من    الخميس 

 مسجد بوخالف      بعد العصر            )الوعظ(

 مسجد  بالل         بعد العصر            )الوعظ(   الجمعة 

 

 لوبنة أكريكر  :المرشدة الدينية.9
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 التوقيت   
 األيام

 صباحا                 
  
 

 مساء                        
  

 
 مساء  )التحفيظ(4إلى  1مسجد ع اللطيف من    االثنين 

 مساء  )الوعظ( 6إلى  4،،    ،،   ،،    من  

 زواال 11إلى11مسجد أرض الدولة / من  الثالثاء 

 التحفيظ

 مسجد بئر الشعيري بعد العصر       )الوعظ(

 مساء   )التحفيظ( 5،،    ،،     ،، من " إلى   

 زواال11إلى11مسجد أرض الدولة / من  األربعاء 

 التحفيظ

 مسجد القاضي عياض بعد العصر    )الوعظ(

 مسجد ع اللطيف  بعد العصر         )التحفيظ(   الخميس 

 مسجد  عبد اللطيف بعد العصر       )التحفيظ(   الجمعة 

 مسجد أرض الدولة بعد العصر       )الوعظ(  السبت

 

   



 نعيمة ياسين:  المرشدة الدينية.11    

*****           

 

 التوقيت  
 

 األيام

 صباحا                 
           

 

 مساء                        
  

 
 المجلس العلمي المجلس العلمي  االثنين 

 مسجد عبد هللا كنون بعد العصر     )الوعظ( )التحفيظ(   11إلى  9مسجد الزهارة     من  الثالثاء 

 المجلس العلمي المجلس العلمي  األربعاء 

 مسجد عبد هللا كنون بعد العصر     )التحفيظ( ص )التحفيظ( 11إلى  31و8االتحاد النسوي من  الخميس 

 مسجد عبد هللا كنون بعد العصر     )الوعظ( )التحفيظ(   11إلى  9مسجد الزهارة     من  الجمعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


