
      

   -لـفـائدة الـنساء
  املكان و التـوقيت  التـاريخ

  ٢٠١٣دجنرب 
  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

ربيع األول 

يناير  ٤هـ املوافق 

٢٠١٤  

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

  جلمعية الصداقة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  

  صباحا ١١على الساعة  

ربيع األول 

يناير  ١١هـ املوافق 

٢٠١٤  

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

  ٢٠١٤يناير  ١٦/ ١٤٣٥ربيع األول 

  صالة العصر

  

  :من  الدورة العاشرة :امــجبــرنــ

    النورالنورالنورالنورربيع ربيع ربيع ربيع 
لـفـائدة الـنساء -

التـاريخ  املوضوع   نوع النشاط

  نـدوة
يف رحاب سرية 

  ����املصطفى 
دجنرب  ٢٨السبت 

  الرمحة املهداة   ندوة
ربيع األول  ٢السبت 

هـ املوافق ١٤٣٥

٢٠١٤

جلمعية الصداقة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   اجتماعية تكافلية

 ٢٠١٤يناير  ٦/ ١٤٣٥ربيع األول  ٤ اإلثنني

  ندوة
السرية النبوية 

  دروس وعرب

ربيع األول  ٩السبت 

هـ املوافق ١٤٣٥

٢٠١٤

ربيع األول  ١٤ميس وذلك يوم اخل "دالئل اخلريات

صالة العصربعد التوبة موسى بن نصري مبسجد 

ا�	� ا�
	�� ���ون 
ا��أة و����� ا���ة

  

  

نوع النشاط   ةاملشارك إسم

  وداد العيدوين :دة -

  حفيظة اول .ذة -

   أمينة التمسماين .ذة-

نـدوة

زهرة التونسيالـ ذة   

 ـ ذة فدوى الغيدود

  

ندوة

اجتماعية تكافليةزيارة 

اإلثننيوذلك يوم 

 ـ دة وداد العيدوين

ذة  سعاد صاحلـ   

 ـ ذة زبيدة النادي

ندوة

دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

 ا����
� ا�������
�� ا����� ا����� ا�
 ا����� ا�����

 ا����� ا����� ا�����
أ����-ـ����� �����   

ا�	� ا�
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 ا��أة و����� ا���ة



  املكان و التـوقيت  التـاريخ  املوضوع   نوع النشاط   ةإسم املشارك

  ٢٠١٤يناير  ٢٣/ ١٤٣٥ربيع األول  ٢١ميس  وذلك يوم اخل "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرأيب بكر الصديق مبسجد 

 ـ ذة بشرى بروق 

 ـ ذة أمساء احلساين
  ندوة

يف رحاب السرية 

  النبوية 
ربيع األول  ١٩الثالثاء ثاء الثال

  ٢٠١٤يناير ٢١املوافق ١٤٣٥
  السجن املدين بأصيال

  ٢٠١٤يناير  ١٧/ ١٤٣٥ربيع األول  ١٥معة  وذلك يوم اجل "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالزودية  مبسجد 

 ـ دة وداد العيدوين

 ـ ذة كرمية اخلرشاف

 ـ ذة حبيبة املروش

  ندوة
التجديد األخالقي 

  يف السرية النبوية 

ربيع األول  ١٦السبت 

يناير  ١٨هـ املوافق ١٤٣٥

٢٠١٤  

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

  ٢٠١٤يناير  ٢٢/ ١٤٣٥ربيع األول  ٢٠ربعاء  وذلك يوم األ "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالكرامة مبسجد 

 ـ دة وداد العيدوين

 ـ ذة كرمية اخلرشاف

 ـ ذة يسرية الشنواين

 أخالق املصطفى  ندوة

����  

ربيع األول  ١٩الثالثاء 

  ٢٠١٤يناير ٢١املوافق ١٤٣٥

  السجن املدين 

  بطنجة

  ٢٠١٤يناير  ٢١/ ١٤٣٥ربيع األول  ١٩ثالثاء وذلك يوم ال "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرأرض الدولة مبسجد 

  ٢٠١٤يناير  ٢٤/ ١٤٣٥ربيع األول  ٢٢معة  وذلك يوم اجل "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرجامع مقراع السفلى مبسجد 

  



  املكان و التـوقيت  التـاريخ  املوضوع   نوع النشاط   ةإسم املشارك

 ـ ذة يسرية الشنواين

هاجر اليزيديـ ذة   

  حماضرة 
  ���� الرسول

  القدوة

ربيع األول  ٢٢اجلمعة 

يناير  ٢٤هـ املوافق ١٤٣٥

٢٠١٤  

  الناس مجعية هدى

 ـ دة وداد العيدوين

 ـ ذة خدجية القاطي

 ـ ذة هاجر اليزيدي

  ندوة
املرأة يف عهد 

  النبوة 

ربيع األول  ٢٣السبت 

يناير  ٢٥هـ املوافق ١٤٣٥

٢٠١٤  

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

 

 ـ ذة الزهرة التونسي

 ـ ذة كرمية اخلرشاف

  ندوة
الشخصية الرسالية 

  ���� للرسول

ربيع األول  ٢٧األربعاء 

  ٢٠١٤يناير  ٢٩املوافق ١٤٣٥

 ١١على الساعة 

  صباحا 

  ٢٠١٤يناير  ٢٦/ ١٤٣٥ربيع األول  ٢٤حد وذلك يوم األ "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصراألعظم سجد املب

 ـ دة وداد العيدوين

 ـ ذة فاطمة كرماس

 ـ ذة فريدة الشنتوف

  ندوة
الشباب يف 

  السرية النبوية 

ربيع األول  ٣٠السبت 

فرباير  ١هـ املوافق ١٤٣٥

٢٠١٤  

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

  ٢٠١٤فرباير  ٧/ ١٤٣٥ربيع الثاين  ٦معة وذلك يوم اجل "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصربوعراقية مبسجد 

 ـ دة وداد العيدوين

 ـ ذة نادية كبري

دـ ذة بشرى حدا  

  ندوة
مثلنا  ����الرسول 

  األعلى
هـ ١٤٣٥ربيع الثاين ٧السبت 

  ٢٠١٤فرباير  ٨املوافق 

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

  ٢٠١٤فرباير  ١٣/ ١٤٣٥ربيع الثاين  ١٢ميس  وذلك يوم اخل "دالئل اخلريات"قراءة مجاعية لـ

  بعد صالة العصرالقاضي عياض مبسجد 



  املكان و التـوقيت  التـاريخ  املوضوع   نوع النشاط   ةإسم املشارك

هـ املوافق ١٤٣٥ربيع الثاين ١٣حفل حناء لفائدة الفتيات باخلريية اإلسالمية لالحسناء وذلك يوم اجلمعة 

  بعد صالة العصر  ٢٠١٤فرباير  ١٤

 ـ دة وداد العيدوين

ثريا الصبانـ ذة   

بشرى بروق ـ ذة   

يسرية الشنواينـ ذة   

  ندوة

قبسات من مشائل 

  املصطفى 

����  

ربيع  ١٣اجلمعة 

 ١٤هـ املوافق ١٤٣٥الثاين

  ٢٠١٤فرباير 

قصر املؤمترات 

  بأصيال

 ـ دة وداد العيدوين

 ـ ذة فتيحة مساعد 

 ـ ذة الزهرة الديناري

  ندوة
  حمبة املصطفى 

����  

ربيع  ١٤السبت 

 ١٥هـ املوافق ١٤٣٥الثاين

  ٢٠١٤فرباير 

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

 ـ دة وداد العيدوين

سناء اجلاي ـ ذة   

 

  ندوة
  معجزات الرسول

����  

ربيع  ١٢السبت 

 ١٣هـ املوافق ١٤٣٥الثاين

  ٢٠١٤فرباير 

  مركز اإلمام مالك 

 ٢٠زيارة اجتماعية تكافلية لرتالء ونزيالت مجعية التضامن اإلحساين وذلك يوم اجلمعة  

  بعد صالة العصر ٢٠١٤فرباير  ٢١/  ١٤٣٥ربيع الثاين 

 ـ دة وداد العيدوين

الوسيين سناء . دة ـ  

يسرية الشنواين. ـ ذة  

  ندوة
التأدب مع 

  ����الرسول 

ربيع  ٢١السبت 

 ٢٢هـ املوافق ١٤٣٥الثاين

  ٢٠١٤فرباير 

  مسجد حممد اخلمس

  بعد صالة العصر

  زيارة اجتماعية تكافلية لألطفال نزالء مستشفى حممد اخلامس 

  بعد صالة العصر ٢٠١٤فرباير  ١٧/  ١٤٣٥ربيع الثاين  ١٦  وذلك يوم اإلثنني



  ة وتوزيع اجلوائز على الفائزات يف مسابقة السرية النبوي

  بقاعة الس العلمي بطنجة

  التوقيت

يناير 

  

  صباحا١١

يناير 

  

  صباحا ١١

يناير 

  

  بعد الزوال٤

يناير 

  

  صباحا١١

يناير 

  

  صباحا١١

                            

وتوزيع اجلوائز على الفائزات يف مسابقة السرية النبوي حبفل مديح ومساعاختتام برنامج ربيع النور 

بقاعة الس العلمي بطنجة  وحفظ أحاديث موطأ اإلمام مالك

  

  

  

  

  الناريخ  املؤسسسة

يناير  ٩اخلميس   األبارإعدادية إبن 

٢٠١٤  

يناير  ١٠اجلمعة   ثانوية زينب النفزاوية

٢٠١٤  

يناير  ١٠اجلمعة  ثانوية ابن بطوطة 

٢٠١٤  

يناير  ١٠اجلمعة   إعدادية عائشة أم املؤمنني

٢٠١٤  

يناير  ١٠اجلمعة   إعدادية عباس السبيت

٢٠١٤  

ا�	� ا�
	�� ���ون 
ا��أة و����� ا���ة

 

: بــرنـــامــج  

    ربيع النورربيع النورربيع النورربيع النور
 -  باملؤسسات التعليمية                                

اختتام برنامج ربيع النور 

وحفظ أحاديث موطأ اإلمام مالك

  

            

        
  اسم  الواعظة

  فدوى الغيدود

  عطية معني

  فريدة الشنتوف

  أمينة التمسماين 

  نبيلة الصروخ

 ا����
� ا�������
�� ا����� ا����� ا�

ا����� ا�����  
 ا����� ا����� ا�����

أ����-ـ����� �����   
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باملؤسسات التعليمية -  



ثانوية امللك فهد ابن عبد   كرمية اخلرشاف

  العزيز

يناير  ١٧اجلمعة 

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

إعدادية عمر ابن عبد   هاجر اليزيدي

  العزيز

يناير  ٢٥اجلمعة 

٢٠١٤  

  صباحا١١

  التوقيت  الناريخ  املؤسسسة  اسم  الواعظة

  يناير  ٢٤اجلمعة   إعدادية حممد اخلامس  بشرى احلداد

 ٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

  يناير١٧اجلمعة   ثانوية عبد اخلالق الطريس  فدوى الغيدود

 ٢٠١٤  

  صباحا١١

  صباحا١١  يناير   ٢٥السبت   من املوحديثانوية عبد املؤ  فدوى الغيدود

يناير  ٢٤اجلمعة   ثانوية أبو بكر الرازي  سعاد صاحل

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ٣١اجلمعة   إعدادية حممد السادس  حفيظة اول

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ١٥األربعاء   إعدادية األطلس  مسرية الشرعي

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ٢٥السبت   ثانوية موالي سليمان  زبيدة النادي

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ٣١اجلمعة   ثانوية موالي يوسف  حفيظة البغلويل

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ٢٤اجلمعة   إعدادية إبن تومرت  أمينة املريين

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ١٥األربعاء   إعدادية إبن رشد  حبيبة املروش

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤

يناير  ٢٥السبت   إعدادية حي السانية  فتيحة بوستة

٢٠١٤  

  بعد الزوال ٤



يناير  

  

  صباحا١١

  صباحا١١   


 ر	�� ا���ر���	  
-   

  التــوقيت  التـــاريــخ

ربيع األول 

  ٢٠١٤يناير 

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

األول ربيع 

 ٢٠١٤يناير 

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

  ١٤٣٥ربيع األول 

٢٠١٤  

  ٣على الساعة 

  بعد الزوال 

ربيع األول 

  ٢٠١٤يناير 

   ٣على الساعة 

 ٢٥ السبت  ثانوية عالل الفاسي

٢٠١٤  

 يناير ٢٠االثنني   ثانوية عبد اهللا الشفشاوين

  

 
    

                                 


 ر	�� ا���ر���	
-	��اآ� ا����ون ا�����  -

التـــاريــخ  املكـــان 

���� "
  مركز بئر الشفا

ربيع األول  ١٥اجلمعة 

يناير  ١٤٣٥/١٧

 ����أخالقيات الرسول 
مركز اثنني 

سيدي اليمين 

  ةبأصيل

ربيع  ١٨اإلثنني 

يناير  ١٤٣٥/٢٠

  

معامل الرمحة النبوية يف 

  أصيلةمركز أمساء 
ربيع األول  ٢٥اإلثنني 

٢٠١٤يناير  ٢٧ 

 "
  مركز اجلرياري

ربيع األول  ٢١خلميس ا

يناير  ١٤٣٥/٢٣

  فرح احملاري

ثانوية عبد اهللا الشفشاوين  فدوى الغيدود

  

  
    

   

   

                                

             

  املوضــوع  

����حقوق املصطفى :" حماضرة 

   فريدة الشنتوف.تلقيها ذة

أخالقيات الرسول :" حماضرة 

  بشرى بروق.تلقيها ذة" 

معامل الرمحة النبوية يف :" حماضرة 

أمساء .تلقيها ذة" حقوق املرأة  

  احلساين 

" ����حمبة املصطفى :" حماضرة 

   الزهرة الديناري.تلقيها ذة
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  بعد الزوال

فضل الصالة على : " حماضرة

سناء . تلقيها ذة" ���� الرسول

  اجلاي 

احلي مركز 

  اجلديد

  ١٤٣٥ربيع األول  ١٩الثالثاء 

  ٢٠١٤يناير  ٢١

  ٣على الساعة 

  بعد الزوال  

  التــوقيت  التـــاريــخ  املكـــان   املوضــوع

 ����رمحة الرسول :" حماضرة 

  حفيظة اول.تلقيها ذة" باألطفال
  فندق الشجرة

  ١٤٣٥ربيع األول  ١٩الثالثاء 

  ٢٠١٤يناير  ٢١

   ٣على الساعة 

  الزوالبعد 

فضائل أمهات  :"حماضرة 

  حبيبة املروش.تلقيها ذة"  املؤمنني
  مركز حي النصر

  ١٤٣٥ربيع األول  ١٩الثالثاء  

 ٢٠١٤يناير  ٢١

  

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

" اخلصائص احملمدية :" حماضرة 

  بشرى أياو.تلقيها ذة
  مركز دار املواطن

  ١٤٣٥ربيع األول  ١٩الثالثاء 

  ٢٠١٤يناير  ٢١

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

تلقيها " الرمحة املهداة :" حماضرة 

  الزهرة الديناري.ذة
  مركز السعادة 

ربيع األول  ٢٨اخلميس 

  ٢٠١٤يناير  ١٤٣٥/٣٠

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

" ����أخالق املصطفى :" حماضرة 

  يسرية الشنواين.تلقيها ذة
  مركز مرشان 

  ١٤٣٥ربيع األول  ١٤الثالثاء 

 ٢٠١٤يناير  ١٦

  

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

فضل الصالة على :" حماضرة 

بشرى .تلقيها ذة"  ����الرسول

  بروق

مركز اثنني 

سيدي اليمين 

  ةبأصيل

  ١٤٣٥ربيع األول  ٢٥اإلثنني 

 ٢٠١٤يناير  ٢٧

  

   ٣على الساعة 

  بعد الزوال

  ٣على الساعة   ١٤٣٥ربيع األول  ٢٥اإلثنني   مركز أصيلة"   القدوة ����الرسول:"حماضرة 
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