
  المملكة المغربية                               

                     األمانة العامـة  للمجلس العلمـي األعلـى 

  أصيال        -المجلس العلمي المحلي لعمالة بطنجة

  الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا األسرة(

        برنامج الوعظ و اإلرشاد برنامج الوعظ و اإلرشاد برنامج الوعظ و اإلرشاد برنامج الوعظ و اإلرشاد 

   لفائدة النساءلفائدة النساءلفائدة النساءلفائدة النساء

  

 اليوم والتوقيت املكان اطنوع النش إسم املشاركة

 مسجد حممد اخلامس درس ديين أمينة التمسماين
  كل يوم سبت

 بعد صالة العصر

 مسجد اإلمام مالك درس ديين سناء اجلاي
  كل يوم مجعة

 بعد صالة العصر

 مسجد الزودية درس ديين حفيظة اول
  كل يوم مجعة

 بعد صالة العصر

 مسجد مربوكة درس ديين سناء اجلاي
  ل يوم مخيسك

 بعد صالة العصر

 مسجد الداخلة درس ديين ليلى الفرشاشي
  كل يوم مخيس

 بعد صالة العصر

  أمال بنسعيد. ذة

  
  كل يوم إثنني  مسجد الصفا  درس ديين

  بعد صالة العصر

 مسجد مسعودة درس ديين آسية أفزاز
  كل يوم ثالثاء

 بعد صالة العصر

 مسجد التقوى درس ديين فطيمة البار.ذة

  إثنني  ل يومك

  بعد صالة العصر

 



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  

 أمينة بنعمر احلسين.ذة

  

 

 درس ديين

 مسجد ابن خلدون
  كل يوم أربعاء

 بعد صالة العصر

 مسجد القدس
  كل يوم ثالثاء

 بعد صالة العصر

  

  كرمية اخلرشاف.ذة

  

 

  درس ديين

  كل يوم مخيس  مسجد أيب بكر الصديق

  بعد صالة العصر

  كل يوم ثالثاء  السجن املدين

  بعد صالة الظهر

  كل يوم ثالثاء  مسجد بوحوت

  بعد صالة العصر

 حبيبة املروش. ذة

  

 

 

 درس ديين

 مسجد كرامة
  كل يوم أربعاء

 بعد صالة العصر

  كل يوم اثنني  مسجد ااهدين

  ربعد صالة العص

  كل يوم ثالثاء  مركز حي النصر

  بعد صالة العصر

 مسجد بالل درس ديين الزهرة التونسي. ذة
  كل يوم مخيس

 بعد صالة العصر

 زبيدة النادي.ذة 

  

 

 درس ديين

  مسجد الفضيلة

 

  كل يوم سبت

 بعد صالة العصر

  كل يوم ثالثاء  مسجد اهلدى

  بعد صالة العصر

  مسجد التوبة خوصفات يندرس دي ذة بشرى حداد

 

  بعد صالة العصر ثننياال

 



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  مسجد بوحوت درادب  درس ديين  ذة بشرى التمسماين
  كل يوم ثالثاء

  بعد صالة العصر

  مسجد العمرة  درس ديين  لطيفة العزوزي. ذة
كل يوم سبت بعد صالة 

  العصر

 مسجد اإلحسان درس ديين سعاد صاحل.ذة
  كل يوم ثالثاء

 بعد صالة العصر

  كل يوم أربعاء  مسجد بدر  درس ديين  حفيظة البغلويل. دة

  بعد صالة العصر

  درس ديين  نادية كبري. ذة

  كل يوم مخيس  مسجد املوحدين

  بعد صالة العصر

  كل يوم أحد  املسجد األعظم

  بعد صالة العصر

  كل يوم أربعاء  سجد الرمحة مسنانةم  درس ديين  فاطمة كرماس. ذة

  بعد صالة العصر

  ثريا الصبان. ذة

  
  كل يوم أربعاء  مسجد فاطمة ذاكري بأصيال  درس ديين

  بعد صالة العصر

 مسجد سوريا درس ديين نعيمة بنيعيش.ذة
  كل يوم مجعة

 بعد صالة العصر

 مسجد عني احلمراء بأصيال درس ديين بشرى بروق.ذة
  يوم مجعةكل 

 بعد صالة العصر

مسجد موالي عبد السالم  درس ديين أمساء احلساين. ذة 

 بأصيال

  كل يوم مجعة

 بعد صالة العصر

 درس ديين بشرى بروق.ذة
  مسجد السقاية بأصيال

 

  كل يوم ثالثاء

 بعد صالة العصر



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  درس ديين  ينيسرية الشنوا. ذة
  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد جامع املقراع السفلى

  اخلميس بعد صالة العصر  مركز التعاون الوطين مرشان

  االثنني بعد صالة العصر  مسجد التوبة خوصفات  درس ديين  بشرى احلداد. ذة

  اخلميس  بعد صالة العصر  مسجد  التوبة خوصفات  درس ديين  عطية معني. ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد اهلجرة  درس ديين  وشتةفتيحة ب.ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد امع احلسين  درس ديين  الزهرة الرامي. ذة

  السبت بعد صالة العصر  مسجد  طبشيشة  درس ديين  نبيلة لواتة الصروخ.ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد  بئر الغازي  درس ديين  مرمي حقيق.ذة

  مسجد غمارة  درس ديين  ملراكشيمرمي ا. ذة
كل يوم مجعة يعد صالة 

  العصر

  فرح احملاري
  درس ديين

  

  مسجد الغفران

  كل يوم

  السبت بعد صالة العصر

  مسجد ابن بطوطة

  

كل يوم مخيس بعد صالة 

  العصر

  مسجد أيب القاسم  درس ديين  فتيحة مساعد

  كل يوم

  عة بعد صالة العصرمج

  مسجد أنس بن مالك  يندرس دي  فريدة الشنتوف
  ثالثاءكل يوم 

  بعد صالة العصر



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  درس ديين  فدوى الغيدود. ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد بوعراقية

 ثالثاء بعد صالة العصرال  مسجد أرض الدولة

  اخلميس بعد صالة العصر  مسجد القاضي عياض

  الثالثاء بعد صالة العصر  مسجد العالية  درس ديين  جلباريأمينة ا. ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد بين توزين  درس ديين  كوثر التمسماين. ذة

  اإلثنني بعد صالة العصر  مسجد الرمحة  درس ديين  فاطمة الزهرة البقايل. ذة

  األربعاء بعد صالة العصر  مسجد الرمحة  درس ديين  صليحة احلضري. ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد الريفي  درس ديين  مسرية الشرعي. ذة

  األربعاء بعد صالة العصر  مسجد األبرار  درس ديين  نبيلة الشقاف. ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد زيد بن ثابت  درس ديين  سعيدة البقاش. ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد العزيزية  درس ديين  أمينة العلوي. ذة

  اخلميس بعد صالة العصر  مسجد النور  درس ديين  إميان بوصوف. ذة

  األحد بعد صالة العصر  مسجد موالي إدريس  درس ديين  سلوى الزاكي.ذة

  مسجد بوخالف  درس ديين  وداد اليمالحي. ذة

  ثنني  كل يوم إ

  ٦إىل  ٤من 



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

 مسجد  السالم  درس ديين  الحيوداد اليم. ذة

  

  ٦إىل  ٤الثالثاء من 

  درس ديين  فاطمة املنريي. ذة

االثنني بعد صالة العصر)أحرارين(مسجد حبرايني 

الثالثاء بعد صالة العصر  مسجد   دار امويكنة

األربعاء بعد صالة العصر  مسجد   العزيفات

اخلميس بعد صالة العصر  مسجد   أنس بن مالك

اجلمعة بعد صالة العصر  ١مسجد  بين ورياغل 

السبت بعد صالة العصر  مسجد حجر النحل

  درس ديين  بشرى أياو. ذة

  مركز التعاون الوطين

  )دار املواطن(

الثالثاء بعد صالة العصر

األربعاء بعد صالة العصر  ٣مسجد احلي احلسين 

  كل يوم اخلميسدار مويكنة(مسجد النصر 

  الة العصربعد ص

  

  كل يوم مجعةاحملسنني(مسجد  أطلنتيك 

  بعد صالة العصر

  مسجد مدشر أمحار

  كل يوم

  سبت بعد صالة العصر

  مسجد مسنانة  درس ديين  نادية الديوري. ذة

  كل يوم األحد

  بعد صالة العصر



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  درس ديين  لطيفة بنعالل. ذة

  مسجد هدي الرسول
إىل  ١٠:٣٠اخلميس من 

١٢:٣٠  

  الثالثاء بعد صالة العصر  مسجد املوحدين

  اخلميس بعد صالة العصر  مسجد الشاطيب

  السبت بعد صالة العصر  مسجد اجلبيلة

  درس ديين  سارة الرواين. ذة

  اإلثنني  بعد صالة العصر  )أمنية(مسجد الغفران 

  ثالثاء بعد صالة العصرال  مسجد إرم بين مكادة

  األربعاء بعد صالة العصر  مسجد طارق بن زياد

  اخلميس بعد صالة العصر  مسجد النور بين ورياغل

  اجلمعة بعد صالة العصر  مسجد النصر بوصيجور

  السبت بعد صالة العصر  مسجد العوامة

  درس ديين  وداد اليمالحي. ذة

  كل يوم إثنني           مسجد بوخالف

  ٦إىل  ٤من          

  كل يوم الثالثاء         مسجد السالم

  ٦إىل  ٤من         

  درس ديين  مرمي شخمان. ذة
  كل يوم أحد          مسجد إدريس األول

  بعد صالة العصر     

  



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  درس ديين  خدجية املقلق. ذة

  االثنني بعد صالة العصر   )سالقواد(مسجد النور     

  الثالثاء بعد صالة العصر     مسجد  إدريس األول      

  األربعاء بعد صالة العصر   مسجد  احلديقة        

)بئر الشفا(مسجد   اخلري 

  البدراويني

  اخلميس بعد صالة العصر 

  اجلمعة بعد صالة العصر   )بوحساين(مسجد  اهلدى     

  السبت بعد صالة العصر   جد العوامة املركزيمس      

  درس ديين  وفاء اخلراز. ذة

  االثنني بعد صالة العصر   مسجد أوالد بن تاويت      

 مسجد   احلمد       

  

  الثالثاء بعد صالة العصر 

  كل يوم أربعاء        املسرية             

  بعد صالة العصر     

  مخيسكل يو          مسجد عثمان بن عفان    

  بعد صالة العصر      

  كل يوم مجعة         )بئر الشفا(مسجد  السانية 

  بعد صالة العصر     

فاطمة الزهرة . ذة

  احلنفي

  

  درس ديين

  

  كل يوم مخيس         مسجد بوخالف      

  بعد صالة العصر      

  كل يوم مجعة         مسجد بالل         

  العصر بعد صالة      

  صباحا١١إىل  ٩ثنني  من اإل  مسجد اإلنعاش       درس ديين  نعيمة ياسني. ذة

  



 اليوم والتوقيت املكان نوع النشاط إسم املشاركة

  درس ديين  نعيمة ياسني. ذة

  الثالثاء بعد صالة  العصر   مسجد الزهارة        

  األربعاء بعد صالة العصر   مسجد حي الزوفري     

  اخلميس بعد صالة العصر   مسجد األربعني       

  اجلمعة بعد صالة العصر   مسجد خالد بن الوليد      

  درس  ديين  لوبنة أكريركر. ذة

  األربعاء بعد صالة العصر   مسجد العزيفات       

  اخلميس بعد صالة العصر   مسجد عبد اللطيف       

  العصراجلمعة بعد صالة    مسجد أرض الدولة      

  االثنني بعد صالة العصر  مسجد التوبة             درس ديين   خدجية القاطي . ذة

  الثالثاء بعد صالة العصر   مسجد بوخالف      درس ديين   رشيدة عقار . ذة

  اجلمعة بعد صالة العصر   عني اجلديدة        درس ديين   أمينة املريري. ذة

  األربعاء بعد صالة العصر   مسجد  الضحى     درس ديين   مسية احلناش.ذة

  

 


