
     

        

                                                                                                                                    

                     ورورورورــــــــــــــــــــع النع النع النع النــــــــربيربيربيربي                                        ::::بــرنــامــجبــرنــامــجبــرنــامــجبــرنــامــج                                            

   ـفـائدة الـنساءل                          

        المكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيت        التـاريخالتـاريخالتـاريخالتـاريخ        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع         نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط            ةةةةإسم المشاركإسم المشاركإسم المشاركإسم المشارك

  وداد العيدوين. دة

  الزهرة التونسي  .ذة

  مينة التمسماينأ.ذة

  

  ندوة

  

سرية اليف رحاب 

  يةنبوال

ربيع  ١١ السبت

/  ١٤٣٦األول

 ٢٠١٥ير ينا٣

  قاعة الس العلمي

  بعد صالة العصر

  حماضرة  الزهرة التونسي. ذة
  معامل الوسطية

  يف السرية النبوية 

ربيع   ١٦اخلميس  

 ٨/ ١٤٣٦األول 

  ٢٠١٥يناير 

  "إقرأ" مجعية 

  زواال ٣على الساعة

  األخالق احملمدية   حماضرة  سناء اجلاي. ذة
ربيع   ١٦اخلميس  

 ٨/ ١٤٣٦األول 

  ٢٠١٥يناير 

  "مام القرطيبإلا" ة مجعي

  صباحا١١:٠٠ الساعةعلى 

 ٢٠١٥يناير ٨/ ١٤٣٦ربيع األول ٩وذلك يوم اخلميس  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصر مبسجد التوبة

 ٢٠١٥يناير ٨/ ١٤٣٦ربيع األول  ٩وذلك يوم اخلميس  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بكر الصديق بعد صالة العصر أيبسجد مب
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        المكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيت        التـاريخالتـاريخالتـاريخالتـاريخ        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع         نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط            ةةةةإسم المشاركإسم المشاركإسم المشاركإسم المشارك

  وداد العيدوين . دة

  احلسين أمينة بنعمر. ذة

  سعاد صاحل. ذة

   ندوة
االقتداء دي 

  ����املصطفى 

ربيع ١٨السبت 

/   ١٤٣٦ األول

 ٢٠١٥يناير ١٠

  قاعة الس العلمي

  بعد صالة العصر

 ٢٠١٥يناير٩/ ١٤٣٦ربيع األول  ١٧اجلمعة وذلك يوم  "دالئل اخلريات"ـقراءة مجاعية ل

  بعد صالة العصر "الفجر" مبسجد

 ٢٠١٥يناير ٩/ ١٤٣٦ربيع األول ١٠ وذلك يوم اجلمعة "تدالئل اخلريا"قراءة مجاعية لـ

  مبسجد الزاودية بعد صالة العصر

 ٢٠١٥يناير ١٠/   ١٤٣٦ربيع األول  ١٨وذلك يوم السبت  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  ضيلة بعد صالة العصرمبسجد الف

 ٢٠١٥يناير  ١٠/ ١٤٣٦ربيع األول ١٨وذلك يوم السبت   "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالرمحة اجلرياي مبسجد 

  فدوى احلوزي. ذة

  الزهرة الرامي. ذة
  الشمائل احملمدية   ندوة

ربيع ١٧  اجلمعة 

 ٩ /١٤٣٦األول 

  ٢٠١٥ يناير

  "السواين"سائي االحتاد الن

  زواال ٣على الساعة 

  األخالق النبوية  حماضرة  فرح احملاري.ذة
ربيع  ٢٠االثنني  

/  ١٤٣٦األول 

 ٢٠١٥يناير١٢

  مجعية هدى الناس

  زواال ٣على الساعة 

  حماضرة  زهرة الرامي. ذة 
دروس " السرية النبوية

  "وعرب

ربيع  ٢٠ثنني  اال

/  ١٤٣٦األول 

  ٢٠١٥يناير ١٢

  مجعية كرامة

  زواال ٣على الساعة 

  



        المكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيت        التـاريخالتـاريخالتـاريخالتـاريخ        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع         نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط            ةةةةإسم المشاركإسم المشاركإسم المشاركإسم المشارك

  وداد العيدوين. ةد

 كرمية اخلرشاف. ذة

  أمينة بنعمر احلسين . ذة 

 الشمائل احملمدية ندوة

 ربيع ٢١الثالثاء

  ١٣/  ١٤٣٦األول

 ٢٠١٥يناير

  السجن املدين بطنجة 

 ٢٠١٥يناير  ١٥/  ١٤٣٦ربيع الثاين  ١٥وذلك يوم اخلميس "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  مبسجد القاضي عياض بعد صالة العصر

  ٢٠١٥يناير  ١٥/  ١٤٣٦ربيع الثاين  ١٥وذلك يوم اخلميس "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  مبسجد الصفا بعد صالة العصر

 الرمحة املهداة حماضرة  رشيدة عقار. ذة

ربيع   ٢٢اخلميس

 ١٥/ ١٤٣٦ األول

  ٢٠١٥يناير 

  للتنمية األسرية مجعية التنوير

  صباحا ١١:٠٠على الساعة 

  حفيظة اول. ذة

 فدوى احلوزي. ذة

  لطيفةالعزوزي. ذة 

 ندوة
 أخالق املصطفى

���� 

 ربيع ٢٤معة جلا

  ١٦/  ١٤٣٦األول

 ٢٠١٥يناير

الزهراء للتنمية مجعية 

  والتوعية االجتماعية

  بعد صالة العصر

 ٢٠١٥يناير  ١٦/ ١٤٣٦األولربيع  ٢٤اجلمعةوذلك يوم  "دالئل اخلريات"مجاعية لـ

  بعد صالة العصر األبرارمبسجد 

  يسرية الشنواين.ذة

  هاجر اليزيدي .ذة

  مسية احلناش. ذة  

  الرمحة املهداة   ندوة

ربيع  ٢٥سبت لا

  ١٧ /١٤٣٦األول

 ٢٠١٥يناير 

  مجعية دار اهلناء

  صباحا١١:٠٠على الساعة

  باألطفال ����رمحته   حماضرة  نادية الديوري.ذة

بيع ر ٢٥سبت لا

  ١٧/ ١٤٣٦األول

  ٢٠١٥يناير 

  مجعية الصداقة

  زواال ٣على الساعة



        المكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيت        التـاريخالتـاريخالتـاريخالتـاريخ        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع         نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط            ةةةةإسم المشاركإسم المشاركإسم المشاركإسم المشارك

  وداد العيدوين . دة

  حفيظة اول. ذة

  خدجية القاطي . ذة

  ندوة
املرأة يف عصر 

  الرسالة

 ربيع ٢٥سبتلا

  ١٧/  ١٤٣٦األول

 ٢٠١٥يناير

  قاعة الس العلمي     

  بعد صالة العصر

 ٢٠١٥يناير  ٢٢ / ١٤٣٦األوليع رب ٣٠اخلميسوذلك يوم  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرمعاذ بن جبل  مبسجد 

  العيدوين وداد . دة

   حفيظة البغلويل. ذة

  فاطمة كرماس. ذة

  نادية كبري.ذة

  ندوة
    ����  رمحته

  باألطفال

ربيع  ٢٥السبت

 ٢٤/ ١٤٣٦األول 

  ٢٠١٥يناير 

  قاعة الس العلمي

  بعد صالة العصر

 ٢٠١٥يناير ٢٩ / ١٤٣٦ثاينال ربيع  ٧ اخلميسوذلك يوم  "دالئل اخلريات"مجاعية لـ قراءة

  بعد صالة العصرالنور امع احلسين  مبسجد 

 ٢٠١٥يناير ٢٩ /  ١٤٣٦الثايناربيع  ٧ اخلميسوذلك يوم  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالفتح  مبسجد 

 ٢٠١٥يناير ٢٩ / ١٤٣٦ثاينال ربيع   ٧اخلميسوذلك يوم  "دالئل اخلريات"مجاعية لـ قراءة

  بعد صالة العصرالنور امع احلسين  مبسجد 

 ٢٠١٥يناير ٢٩ / ١٤٣٦الثايناربيع  ٧ اخلميسوذلك يوم  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالفتح  مبسجد 

 ٢٠١٥يناير ٣٠ / ١٤٣٦الثاينربيع ٨اجلمعة وذلك يوم  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالشاطيب مبسجد 



        المكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيتالمكان و التـوقيت        التـاريخالتـاريخالتـاريخالتـاريخ        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع         نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط            ةةةةإسم المشاركإسم المشاركإسم المشاركإسم المشارك

   وداد العيدوين. دة 

  كرمية اخلرشاف . ذة

  لطيفة بنعالل. ذة 

  ندوة
مكانة الشباب يف 

  سالم اإل

 ربيع  ١ السبت

  /١٤٣٦الثاين

 ٢٠١٥ يناير ٣١ 

  قاعة الس العلمي

  بعد صالة العصر

  حماضرة  سعاد صاحل .ذة
 التأدب مع الرسول

����   

ربيع الثاين  ٨اجلمعة

١٤٣٦/  

  ٢٠١٥يناير ٣٠

  مجعية هدى الناس 

 ٢٠١٥يناير ٣٠ / ١٤٣٦الثاينربيع ٨اجلمعة وذلك يوم  "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالشاطيب مبسجد 

  السرية النبويةاملرأة يف   حماضرة  ة البغلويلحفيظ .دة

ربيع  ١٣لسبتا

  ٤/ ١٤٣٦الثاين

  ٢٠١٥فرباير

  مجعية كرامة

  زواال ٣على الساعة  

  وداد العيدوين. دة

  سناء اجلاي .ذة

  مرمي حقيق.ذة

م األخالقية يف القي  ندوة

  السرية النبوية

ربيع  ١٦لسبتا

  ٧/ ١٤٣٦ثاينلا

  ٢٠١٥فرباير

  قاعة الس العلمي

  بعد صالة العصر

  وداد العيدوين. دة

  فاطمة البار .ذة

  الزهرة الديناري.ذة

من سري تربوية معامل   ندوة

  أمهات املؤمنني

 ربيع ٢٥سبت لا

 ١٤ /  ١٤٣٦ الثاين

  ٢٠١٥فرباير 

  قاعة الس العلمي

  بعد صالة العصر

  ج ربيع النوراحلفل اخلتامي لربنام
  ٢٠١٥فرباير  ٢١وذلك يوم السبت 

  



                   

                  

  

    

  

 


