برنامج المسيرة القرآنية طيلة شهر رمضان المبارك لعام 1436

 لفائدة النساء بالمساجد -اسم المسجد
محمد الخامس
الحسان
الحسان ( أطفال)
المام الشاطبي
الفضيلة
ابو بكر الصديق
هدي الرسول
المام مالك
الرحمان
ذي النورين
التقوى
العمرة
الفضيلة
مسجد الصنوبر
مسجد اللطف
مسجد الزودية
مسجد التوبة
مسجد الصفا

التوقيت
من  9الى  1ز وال
يوميا
قبل صلة الظهر
قبل صلة الظهر
يوميا ماعدا يوم الجمعة بعد صلة الظهر
من  11الى  2:30زاول
قبل صلة الظهر
من  9إلى  1زوال
يوميا قبل صلة الظهر
من  10إلى  12صباحا
يوميا
من  10:30إلى  12:30صباحا
يوميا
قبل صلة الظهر
يوميا
يوم الحد من  10إلى  1زوال
من  11إلى  2:30زوال
يوميا
يوميا بعد صلة الظهر
ما عدا يوم ا الجمعة
يوميا ما عدا يومي الجمعة و الحد
من  10إلى  12زوال
يوميا ما عدا يوم الحد من  11إلى  1زوال
يوميا بعد صلة الظهر
يوميا ما عدا يوم الجمعة
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اسم المسجد
مسجد الرحمة طنجة البالية
مسجد يئر الغازي
مسجد غمارة
مسجد مولي ادريس باصيلة
المسجد المركزي الحد
الغربية
مسجد مولي عبد السلم
بأصيلة
مسجد الحسنية
مسجد الحسنية ( أطفال)
مسجد عين الحمراء
مسجد الهدى
مسجد حي الزوفري
مسجد ابن القاسم
مسجد الفجر
مسجد زويتنة
مسجد المجمع الحسني
مسجد النور
مسجد الدروايين ( الخير)

التوقيت
يوميا ما عدا يوم الجمعة
من  10الى  12صباحا
يوميا من  10الى  12صباحا
يوميا ما عدا يوم الجمعة
من  10الى  12صباحا
من الخميس الى السبت
من  11الى الظهر
من الثنين الى الربعاء
من  11إلى صلة الظهر
يوميا من  10الى  12صباحا
أيام الثنين والثلثاء والسبت والحد من  10الى 12
صباحا
يوميا من  1الى  3زوال
يوميا من  10الى الى الظهر
من الثنين الى الخميس
من  12الى  2زوال
يوميا من  10الى  12صباحا
يوميا قبل صلة الظهر
قبل صلة الظهر
يومي الثنين والربعاء
من  10الى  12صباحا
من الثنين الى الخميس
من 10الى  12صباحا
من الثنين الى الجمعة
بعد صلة الظهر
من الثنين الى الخميس
من 9:30الى 12:30صباحا
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اسم المسجد

التوقيت

مسجد النصر

من الثنين الى الجمعة
بعد صلة الظهر

مسجد أرض الدولة
مسجد بوخالف
مسجد المنية
مسجد داوود

من الثنين الى الخميس
من 10الى  12صباحا
من الثنين الى الخميس
من 10الى  12صباحا
أيام الثلثاء والخميس والجمعة 10 ،/الى 12
صباحا
يوميا من  9الى  11صباحا

 حفل ختم المسيرة القرآنية
بمسجد محمد الخامس ابتداء من الساعة  9صباحا وذلك
يوم الربعاء  27رمضان 1436هـ الموافق لـ  15يوليوز 2015
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