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                   المملكة المغربية            

           المجلس العلمـي األعلـى        
                                         العامـة األمانة           

          أصيالالمجلس العلمي المحلي بطنجة       
 )ا����� ا������ ���ون ا���أة و�
�	� ا���ة(

         ::::ـامج ـامج ـامج ـامج برنبرنبرنبرن   

        ̈̈̈¨    مكارم األخالقمكارم األخالقمكارم األخالقمكارم األخالقحملة حملة حملة حملة  ©©©©    

        ::::لمجلس العلمي لمجلس العلمي لمجلس العلمي لمجلس العلمي بمقر ابمقر ابمقر ابمقر ا_ _ _ _ ١
        التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت        التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        المشاركاتالمشاركاتالمشاركاتالمشاركات        موضوع الندوةموضوع الندوةموضوع الندوةموضوع الندوة

  

القيم األخالقية يف 

  اإلسالم

  وداد العيدوين. دة

  حفيظة اول .ذة

  الزهرة التونسي. ذة

  أمينة بنعمر . ذة

  

يناير  ٥السبت 

٢٠١٣  

  

  بعد صالة العصر 

قيمة التسامح يف 

  اإلسالم 

  وداد العيدوين. دة

  حفيظة البغلويل. دة

  زبيدة النادي .ذة

   أمال بنسعيد. ذة

يناير  ٢٦السبت 

٢٠١٣  

  

  بعد صالة العصر 

        ::::المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية بببب_ _ _ _ ٢٢٢٢
        

        التاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيت        إسم المشاركةإسم المشاركةإسم المشاركةإسم المشاركة        إسم المؤسسةإسم المؤسسةإسم المؤسسةإسم المؤسسة
بعد  ٣على الساعة  ٢٠١٣يناير  ٨الثالثاء   الزهرة الديناري. ةذ  إعدادية املسرية

  . الزوال

بعد  ٣على الساعة  ٢٠١٣يناير  ٨الثالثاء   عيدسناء بنس. ذة  إعدادية ابن بطوطة 

  .الزوال



        التاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيت        إسم المشاركةإسم المشاركةإسم المشاركةإسم المشاركة        إسم المؤسسةإسم المؤسسةإسم المؤسسةإسم المؤسسة
بعد  ٤على الساعة  ٢٠١٣يناير  ٨الثالثاء   بشرى بروق . ذة  إعدادية وادي الذهب بأصيال 

  .الزوال

 ١١على الساعة  ٢٠١٣يناير  ٩األربعاء   أمال بنسعيد .ذة  ثانوية عباس السبيت 

  .صباحا 

 ١١على الساعة  ٢٠١٣يناير  ٩األربعاء   ليلى الفرشاشي . ذة  ثانوية عبد الكرمي اخلطايب 

  .صباحا 

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ٩األربعاء   عطية معني . ذة  إعدادية ابن األبار 

  .صباحا 

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   بشرى حداد. ذة  ثانوية زينب 

  .صباحا 

 ٣على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   بشرى بنسعيد .ذة  ادية احلسن الوزاين إعد

  .بعد الزوال 

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   ثريا الصبان.ذة  ثانوية اإلمام األصيلي بأصيال 

  .صباحا 

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   فدوى احلوزي . ذة  ثانوية عبد اخلالق الطريس 

  صباحا

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   أمينة التمسماين . ذة  إعدادية عائشة 

  صباحا

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   حبيبة املروش . ذة  إعدادية ابن رشد 

  صباحا

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   وفاء بنعبد القادر . ذة  ثانوية موالي رشيد

  صباحا

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٢السبت   هاجر اليزيدي . ذة  بد العزيز إعدادية عمر بن ع

  .صباحا 

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٢السبت   يسرية الشنواين .ذة  إعدادية ماء العينني 

  .صباحا 



        التاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيتالتاريخ و التوقيت        إسم المشاركةإسم المشاركةإسم المشاركةإسم المشاركة        إسم المؤسسةإسم المؤسسةإسم المؤسسةإسم المؤسسة
 ٣الساعة  على ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   وداد العيدوين . دة  ثانوية فهد 

  بعد الزوال

إعدادية حممد علي مرزوق 

  بأصيال

 ٣على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   أمساء احلساين. ذة

  .بعد الزوال

 ١٠على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   فريدة الشنتوف .ذة  إعدادية عبد الرمحان 

  .صباحا 

 ٣على الساعة  ٢٠١٣ناير ي ١٧اخلميس   خدجية القاطي . ذة  ثانوية أبو بكر الرازي 

  .بعد الزوال 

بعد  ٣الساعة على  ٢٠١٣يناير ١٨اجلمعة   حفيظة البغلويل . دة  ثانوية موالي يوسف 

  .الزوال

بعد  ٤على الساعة  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   لطيفة بنسعيد . ذة  إعدادية ابن الطفيل 

  .الزوال 

  ::::اجد اجد اجد اجد ــــــــــــــــلمسلمسلمسلمسبابابابا    _٣
 

  

        يتيتيتيتــــتوقتوقتوقتوقــــالالالال        اريخاريخاريخاريخــــــــالتالتالتالت        ددددــــالمسجالمسجالمسجالمسج

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   مسجد اإلحسان

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   مسجد اإلمام مالك 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   احلافةمسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٨الثالثاء   مسجد ابن خلدون

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   اهلدى مسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   مسجد العزيفات 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٨ الثالثاء  أنس بن مالك مسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   اهلدى مسجد 



        الـتوقـيتالـتوقـيتالـتوقـيتالـتوقـيت        التــاريخالتــاريخالتــاريخالتــاريخ        المسجـدالمسجـدالمسجـدالمسجـد

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٧اإلثنني   حي الزوفريمسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٨الثاء الث  مسجد القطان 

  صباحا ١٠على الساعة   مسجد اهلدى بلري  مسجد اهلدى بلري

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٩األربعاء   مسجد الكرامة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٩األربعاء   مسجد العالية 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٩األربعاء   مسجد بوحوت

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   )افاتخص(مسجد التوبة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   التوبة موسى بن نصري

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   مسجد املوحدين 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٠اخلميس   مسجد أبو بكر الصديق

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١١اجلمعة   الزاوديةمسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١١اجلمعة   عني احلمراء بأصيال

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١١اجلمعة   إثنني سيدي اليمين

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٢السبت   فال فلوريمسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٢السبت   مسحد السقاية بأصيال

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣ناير ي ١٢السبت   مسجد الرياض

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٢السبت   مسجد حممد اخلامس 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٣األحد   مسجد الرمحة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٤اإلثنني   مسجد الصفا

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٤اإلثنني   ٣مسجد بين ورياغل 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٤ثنني اإل  النور سيدي البخاري



        الـتوقـيتالـتوقـيتالـتوقـيتالـتوقـيت        التــاريخالتــاريخالتــاريخالتــاريخ        المسجـدالمسجـدالمسجـدالمسجـد

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٤اإلثنني   النور القوادس

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٤اإلثنني   موالي إدريس بأصيال

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٥الثالثاء   دار مويكنة بين ورياغل

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٥الثالثاء   مسجد احلمد

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٥الثالثاء   مسجد إدريس األول

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٥الثالثاء   مسجد بئر الشعريي

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   بدر مسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   مسجد الرمحة مسنانة

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   ريةمسجد املس

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   مسجد العزيفات

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   مسجد عني احلياين

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   مسجد احلديقة 

  العصر بعد صالة  ٢٠١٣يناير  ١٦األربعاء   مسجد الغفران أمنية 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد مربوكة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد عثمان بن عفان

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد مرس البحراويني

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد اإلمام الشاطيب

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣ يناير ١٧اخلميس   مسجد الداخلة

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد بن جلون

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   أنس بن مالك 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد اخلري بئر الشفا



        الـتوقـيتالـتوقـيتالـتوقـيتالـتوقـيت        التــاريخالتــاريخالتــاريخالتــاريخ        المسجـدالمسجـدالمسجـدالمسجـد

  ة العصربعد صال  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد أوالد بنتاويت

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد النور أكزناية

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مسجد أوالد بن تاوت

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   جامع مقراعمسجد 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد بئر الشفا

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد اإلنابة

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد النصر 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد غمارة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد النصر

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد معاذ بن جبل

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   فاطمة ذاكري بأصيال

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   موالي عبد السالم بأصيال

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مسجد بالل 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ١٩السبت   مسجد الفضيلة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٢٠األحد   املسجد األعظم 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣ير ينا ٢١اإلثنني   مسجد بوخالف

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٢٢الثالثاء   طنجة البالية 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٢٣األربعاء   مسجد التوبة إرم

  بعد صالة العصر  ٢٠١٣يناير  ٢٣األربعاء   ٣مسجد احلي احلسين 

  

  



  :التعاون الوطنيمراكز ب_٤
  الـتوقـيت  التـــاريخ  املركز

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ٢٢األربعاء   لشفا مركز بئر ا

  زوالبعد ال  ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ٢٢الثالثاء   السعادة مركز حي

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ٢٢الثالثاء   مركز التعاون الوطين بأصيال

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ١٤اإلثنني   النصر  حي مركز

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ١٧اخلميس   مركز إثنني سيدي اليمين

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مركز مرشان

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   فندق شجرة مركز

  بعد الزوال ٣على الساعة   ٢٠١٣يناير  ٢٢الثالثاء   مركز احلي اجلديد 

  جمعيات المجتمع المدني بمقر_ ٥
        التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت        التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        سم الجمعيةسم الجمعيةسم الجمعيةسم الجمعيةإإإإ

  العصرصالة بعد    ٢٠١٣يناير ١٥الثالثاء   االحتاد النسائي

  العصرصالة بعد   ٢٠١٣يناير  ١٨اجلمعة   مجعية هدى الناس

  صباحا  ١١على الساعة   ٢٠١يناير  ١٧اخلميس   مجعية إقرأ

  صباحا ١١على الساعة   ٢٠١٣ يناير ١٢السبت   مجعية عائشة أم املؤمنني 

 


