
                   

يعلن اللس العلمي الل  بطنجة
عن انطلق برنمج تفيظ القرأبن الكري لببناء الالية الغربية و تلميذ

بسجد مد 2015 يوليوز20الؤسسات التعليية ابتداء من يوم الثثني 
الامس

مد الهواستت اثشاف الفقيه البستتاذ:

                                                                  

  
  

 وذلك  من الثنين إلى الخميس

من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوال
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يعلن اللس العلمي الل  بطنجة
عن انطلق برنمج تفيظ القرأبن الكري لببناء الالية الغربية و تلميذ

ثني  بلسجد البعظم 2015 يوليوز20الؤسسات التعليية ابتداء من يوم الث

مد اللييتت اثشاف الفقيه البستتاذ:

                                                                  

  
  

 وذلك  من الثنين إلى الخميس

من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوال

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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يعلن اللس العلمي الل  بطنجة
عن انطلق برنمج تفيظ القرأبن الكري لببناء الالية الغربية و تلميذ الؤسسات

بسجد بن زيد 2015 يوليوز20التعليية ابتداء من يوم الثثني 

 السي عثن النصوريتت اثشاف الفقيه البستتاذ:

                                                                  

  
  

 وذلك  من الثنين إلى الخميس

من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوال

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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يعلن اللس العلمي الل  بطنجة
عن انطلق برنمج تفيظ القرأبن الكري لببناء الالية الغربية و تلميذ الؤسسات

بسجد ابن تزين 2015 يوليوز20التعليية ابتداء من يوم الثثني 

 عبد الصمد الهدوهتت اثشاف الفقيه البستتاذ:

                                                                  

  
  

 وذلك  من الثنين إلى الخميس

من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوال

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32-18-93-0539 : ( الهاتف/      (المصلى) طنجة2295شارع بلجيكا – قرب مسجد محمد الخامس- ص. ب :  : * العنوان

ال 0539371238  الفاكس



                   

يعلن اللس العلمي الل  بطنجة
عن انطلق برنمج تفيظ القرأبن الكري لببناء الالية الغربية و تلميذ الؤسسات

بسجد النطقة الرة اجزنية 2015 يوليوز20التعليية ابتداء من يوم الثثني 

مد الزيديتت اثشاف الفقيه البستتاذ:

                                                                  

  
  

 وذلك  من الثنين إلى الخميس

من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوال

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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