المملك المغربي
المجلس العلمي اأعلـى
اأمان العام
المجلس العلمي المحلي بسطا
بتنسيق مع المندوبي اإقليمي للشؤون اإسامي

برنامج الند ا

المحاضرا بمساجد إق ي سطا خال ش ر ي لي ز

الم ج

اأستـــا

الموضــــوع

مسجد سيدي محمد بن رحال

ذ.ة بوشرى نجماوي

ال ساء والصيف

مسجد إبراهيم الخليل بسطات

ذ.ة .كريمة الشافي

ماذا استفذنا من رمضان؟

ذ.ةآمنة مهل
ذ.ة أمينة ودغيري
مسجد ا رحمان بلواد

ذ.ة لثوم أمرموش
ذ.ة أمينة أخريض

الخاص بالنساء

التاريـخ

ااث ين
/

/
ااث ين

/

/

التوقـيت
قبل صاة العصر

بع صا العصر

ا ثاثاء
دورة ت وينية في فقه
ا جنائز

:
/

زواا

/

ذ.ة وفاء بنشرقي
ذ.ةآم ة مهل
ذ.ة أمي ة ودغيري
مسجد الرحمان بسطات

ذ.ة كلثوم أمرموش
ذ.ة أمي ة أخريض

غسل الميت وتجهيز وصاة
/

ذ.ة .فتيحة الحكيمي

كيف نستغل العطلة الصيفية

مسجد ال هضة بسطات

ذ.ة .كريمة الشافي

ماذا بعد رمضان؟

مسجد اأمين بابن أحمد

ذ.ة .فاطمة سوطي

أحمد

مسجد اإخاص بسيدي علي دائرة ابن
أحمد

ذ.ة .فاطمة سوطي

:

الج ازة

ذ.ة وفاء ب شرقي
مسجد التقوى بدوار بوحولة ضواحي ابن

الثاثاء

/

/
الثاثاء

/

/
اأربعاء

كيفية ااستفادة من العطلة
الصيفية

/
الثاثاء

كيفية ااستفادة من العطلة
الصيفية

/
الثاثاء

/

/

زواا

/

بعد صاة الظهر

بع صا العصر

بعد صاة العصر

بعد صاة العصر

مسجد الرحمان بسطات

ذ.ة .أمي ة رشيد

كيفية استغال العطلة الصيفية

مركب متعدد ااختصاصات ميمونة بسطات

ذ.ةبشرى البرطيع

قيمة الوقت في اإسام

مسجد الهجرة ابن احمد

ذ.ة .أمي ة رشيد

كيفية استغال العطلة الصيفية

مسجد الخير بسطات

ذ.ة عائشة الشوفاني

ترشيد العطلة الصيفية

مسجد أبو هريرة بدوار اولد احليمة ابن احمد

ذ.ة .فتيحة الحكيمي

كيف نستغل العطلة الصيفية

اأربعاء
/

/

الخميس

بعد صاة العصر

ا ثا ثة زوال

05/07/2018
الخميس
/

/
الجمعة

/

/
السبت

/

/

بعد صاة العصر

قبل صاة الجمعة

بعد صاة الظهر

ذ.ةآمنة مهل
مسجد ا رحمة بثاثاء واد

ذ.ة أمينة ودغيري
ذ.ة لثوم أمرموش

دورة ت وينية في فقه

ااثنين

ا جنائز

/

ذ.ة أمينة أخريض
مسجد المحكمة بسطات

ذ.ة رابح ي اليام ي

كيف نستثمر العطلة الصيفية

مسجد ديار سلطانة بسطات

ذ.ة .بهيجة س رات

ماذا بعد رمضان؟

مسجد بدر بسطات

ذ.ة أمي ة ب حدو

بعد رمضان

مسجد ديار سلطانة بسطات

ذ.ة .بهيجة س رات

ماذا بعد رمضان؟

مسجد التوبة

ذ.ة أمي ة ب حدو

بعد رمضان

المسجد اأعظم بسطات

ذ.ة أمي ة ب حدو

بعد رمضان

مسجد ال ور بسطات

ذ.ة .شادية خيرات

التربية على المواط ة

/
الثاثاء

/

/
الجمعة

/

/
الجمعة

/

/
الجمعة

/

/
السبت

/

/
اأحد

/

/
ااث ين

/

:

بعد ا زوال

/

بعد صاة العصر

قبل صاة العصر

 11:00ص احا

قبل صاة العصر

ق ل صا العصر

ق ل صا العصر

بعد صاة العصر

فضل ا عشر اأوائل من

ااثنين

ذي ا حجة

/

م ج اواد الحا الطاهر بأواد اسعي

 .ك و أمرمو

م ج اواد الحا الطاهر بأواد اسعي

ذ.ةكلثوم أمرموش

ترشيد الطاقة

مسجد سيدي عبد الكريم بسطات

 .ال ع ية المود

حب الوطن من اإيمان

ذ.ةآمنة مهل
ا مسجداأعظم بسطات

/

الثاثاء

:

بعد الزوال

:

24/07/2018
الثاثاء
/

/

زواا

بعد صاة العصر

ا ثاثاء

ذ.ة أمينة أخريض

مسابقة في تحفيظ ا قرآن

ذ.ة سمية اصبيحي

ا ريم

/

:

/

زواا

ذ.ة وفاء بنشرقي
مسجد أبو بكر الصديق بالكمال بسطات

ذ.ة .شادية خيرات

التربية على المواط ة

مسجد الحسن الثاني بسطات

ذ.ة.حياةهمو

حب الوطن من اإيمان

مسجد اأندلس بسطات

ذ.فاطمةلكاوي

مسجد سيدي محمد بن رحال

ذ.ة بوشرى نجماوي

مسجد الخير بسطات

ذ.ة يام ة الغزاني

اأربعاء
/

اأربعاء
/

/

/
ااث ين

حفل دي ي بم اسبة عيد العرش
المجيد

/
السبت

تجديد الواء واستحضار
العطاء

/

/

/

البيعة الشرعية "الغايات

الثاثاء

والمقاصد"

/

/

بعد صاة العصر

قبل صاة العصر

بعد صاة العصر

قبل صاة العصر

:

بعد الزوال

