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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                          

 المملكة المغربية   
المجلس العلمي األعلـى                    

 العامة  األمانة                   
     الصويرةالمجلس العلمي المحلي إلقليم     

 

 

 المكلفة بشؤون المرأة وقضايا األسرة التابعة للمجلسالخلية أنشطة 
  3102 ابريلالعلمي المحلي إلقليم الصويرة لشهر  

 
 :الـنــدوات
 التاريخ المكان  عنوان الندوة اتالمشارك ستاااتأسماء األ

للمجلةةةس العلمةةةي  تابعةةةة اعظةةةةحبيبةةةة جةةةدي   و -
 .المحلي إلقليم الصويرة

لمجلةةةس العلمةةةي ل اعظةةةة تابعةةةةو ايةةةة ابةةةوركي -
  .المحلي إلقليم الصويرة

 مهارات التفوق الدراسي  
 الخريطة الاهنية  

ثانوية سيدي محمد 
 بن عبدهللا 

 1023ابريل 12الجمعة 
 الثالثة بعد الزوال

للمجلةةةس العلمةةةي  تابعةةةة اعظةةةةحبيبةةةة جةةةدي   و -
 .المحلي إلقليم الصويرة

لمجلةةس العلمةةي ل اعظةةة تابعةةةو فاطمةةة ايةةت حسةةو
 المحلي إلقليم الصويرة

  مسجد الحنشان التوحيد
 1023 ابريل 4الخميس 
 بعد الزوال الرابعة

للمجلةةةس العلمةةةي  تابعةةةة اعظةةةةحبيبةةةة جةةةدي   و -
 .المحلي إلقليم الصويرة

لمجلةةس العلمةةي ل اعظةةة تابعةةةو فاطمةةة ايةةت حسةةو
 .المحلي إلقليم الصويرة

 البرجمسجد  فن التعامل
 1023  ابريل30الثالثاء

 بعد الزوال الرابعة

للمجلةةس العلمةةي  تابعةةة اعظةةةنجةةاة الحاضةةر  و -
 .المحلي إلقليم الصويرة

لمجلةةس العلمةةي المحلةةي ا خديجةةة اويةةوبي عضةةو -
 .إلقليم الصويرة

 سوق عام  فن التعامل
 1023ابريل  12اوحد 

 الثالثة الزوال

 :المحاضرات 

 التاريخ المكان عنوان المحاضرة اسم األستااة المحاضرة

 
لمجلس ل واعظة تابعةرشيدة الحرثي 

 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 
 

 مسجد الغزوة "الشكور"وقفات مع اسمه تعالى 
  1023 ابريل 3األربعاء 

 الرابعة بعد الزوال

 دار الطالبة بالصويرة أهمية الوقت في حياة الفتاة المسلمة
 1023مارس  12الخميس 

23:30 

واعظة تابعة للمجلس نزيهة صغير 
 العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 مسجد الرحالة الحياء خير كله
 1023  ابريل 13الثالثاء

22:00 

واعظة تابعة للمجلس مليكة التطواني 
 العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 البحيرة الجديدمسجد  الحياء خير كله
 1023 ابريل 2السبت 

27:30 

 مسجد البحيرة الجديد "الشكور"وقفات مع اسمه تعالى 
 1023ابريل  17السبت 

27:30 

 
نادية علواش واعظة تابعة للمجلس 

 العلمي المحلي إلقليم الصويرة

"الشكور"اسمه تعالى  وقفات مع  مسجد تالمست 
 1023ابريل  2السبت 

24:00 

 مسجد تالمست الحياء خير كله
 1023ابريل  17السبت 

24:00 

لمجلس ل اعظة تابعةو  فاطمة ايت حسو
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 دار المواطن "الرقيب"وقفات مع اسمه تعالى 
 1023  ابريل 12الجمعة

22:00 
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المجلس  اعظةسعيدة السعدوني و -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 

 مسجد البحيرة الجديد الحياء خير كله
 1023ابريل  2 الجمعة

22::: 

"الشكور"تعالى وقفات مع اسمه   مسجد البحيرة القديم 
 1023ابريل  12 الجمعة

22::: 

المجلس  اعظةحليمة ادوخليفة  و -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 
"الشكور"وقفات مع اسمه تعالى   مسجد الرحالة  

 1023 ابريل 1الثالثاء
22:00 

المجلس العلمي  اعظةحبيبة جدي   و -
 .المحلي إلقليم الصويرة

"الشكور"وقفات مع اسمه تعالى   مسجد البرج  
 1023 ابريل 1الثالثاء

22:00 

المجلس العلمي  اعظةاسماء متوكل و-
 .المحلي إلقليم الصويرة

 
"الشكور"وقفات مع اسمه تعالى   مسجد السقالة 

 1023 ابريل 14اوربعاء
22:00 

المجلس العلمي  اعظةو بشري سويري-
 .المحلي إلقليم الصويرة

 
"الشكور"وقفات مع اسمه تعالى   مسجد البحيرة الجديد 

 1023 ابريل 12الجمعة 
22:00 

المجلس العلمي  واعظة المالحيخديجة -
 .المحلي إلقليم الصويرة

 مسجد الكريدات خلق الحياء
 1023 ابريل 2السبت

24::: 

"الشكور"وقفات مع اسمه تعالى   مسجد الكريدات 
 1023ابريل  17السبت 

24:00 

 
المجلس العلمي  اعظةو نجاة الحاضر-

 المحلي إلقليم الصويرة
 مسجد البحيرة القديم أخالقيات المرأة المسلمة

 1023 ابريل 2الجمعة 
22:00 

خديجة اويوبي عضو المجلس المجلس -
 العلمي المحلي إلقليم الصويرة

اللسان أفات  مسجد الحنشان 
1023ابريل  14اوربعاء   

الثالثة و النصف    

 
 
 
 

المجلس العلمي عزيزة ميوري مرشدة 
 المحلي إلقليم الصويرة

 مسجد السقالة تامالت في اسم اله تعالى الغفور
03 /04/ 1023  

 مسجد بن يوسف تاكير اوبراربحقوق الجار
04/04/1023  

 سجن المحلي  تامالت في اسم اله تعالى الغفور 
03/04/1023  

 مسجد بن يوسف تامالت في اسم اله تعالى الشكور
1023ابريل  12الخميس   

 مسجد الغزوة تامالت في اسم اله تعالى الغفور
الثالثة  1023ابريل  14  

و النصف    

 سجن المحلي خلق الحياء السجن المحلي 
العاشرة صباحا   
1023ابريل   14   

 مسجد البرج خلق المرأة المسلمة
  1023ابريل  13الثالثاء 

 الرابعة زواو

 مسجد البحيرة الجديد آداب المجلس
الجمعة 1023ابريل  2

 الرابعة زواو

 مسجد القصبة تاكير اوبراربحقوق الجار
 1023ابريل  1الثالثاء 

 الرابعة زواو

 :تحفيظ القران الكريم و تجويده

 التوقيت اليوم المكان اسم الواعظة

 مليكة التطواني

 ابتداء من الثانية زواو  كل سبت البحيرة الجديدمسجد 

 22:00إلى  20:00من  (يوما  22) كل جمعة  السجن المحلي بالصويرة

 مقر المجلس العلمي ةمليكة بيد
كل اثنين و ثالثاء و 

 اربعاء
 الثانية زواو
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 ابتداء من الثانية زواو احدكل  الجديدمسجد البحيرة  نعيمة الهبيرة 

 رفاعي خديجة 

 ابتداء من الثالثة زواو  كل احد مسجد البحيرة القديم

 22:00ابتداء من الساعة  كل اثنين مسجد القصبة

 ابتداء من الثانية زواو كل سبت مسجد سيدي علي معاشو

 ابتداء من الثانية  النصف زواو كل ثالثاء مسجد شيشت بشيشت

 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال كل خميس مسجد لفرينة

 ابتداء من الثانية و النصف  زواو كل سبت البرجمسجد  فاطمة ايت حسو 

 جليلة لخبادي

 صباحا 20 كل احد البرجمسجد 

 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال كل سبت مسجد السقالة

 ابتداء من الثانية زواو كل سبت البرجمسجد   فخشسعاد 

 صباحا 20 األحدكل  البرجمسجد  سناء اوود المعلم 

 ابتداء من الثالثة زواو كل سبت مسجد البحيرة القديم غزون البوشني 

 الثانية بعد الزوال كل ثالثاء مسجد البرج آمنة بازي

 21:00إلى  20:00من  كل أحد مسجد السقالة كبيرة فرعون

 مسجد القصبة كوثر مساعيف

 27:00إلى  22:00من  كل سبت

 21:00إلى  20:00من  كل أحد

 27:00إلى  22:00من  كل ثالثاء

 كداري اءفاطمة الزهر

 :::21إلى  :::20من  احدكل  مسجد البحيرة الجديد

 27:00إلى  22:00من  كل سبت مسجد القصبة

 :برنامج المؤسسات التعليمية
 التوقيت اليوم المؤسسة اسم الواعظة

 عزيزة ميوري

 22:00إلى  22:30من           اثنينكل  مدرسة التالل اوبتدائية

 من الثانية الى الثالثة كل اثنين مدرسة ابي ار الغفاري

 22:00إلى 27من   كل أربعاء وسبت مدرسة لال آمنة اوبتدائية فاطمة الزهرة أمثقال

 24:30إلى  22:00من  كل ثالثاء مدرسة السقالة اوبتدائية نجاة الحاضر

 27:00إلى  22:00من  كل أربعاء مدرسة البحيرة اوبتدائية سعيدة السعدوني
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 نزيهة صغير

 22:00إلى  27:00من  كل خميس خلدون اوبتدائيةمدرسة ابن 

 22:00إلى  27:00من  كل اربعاء مدرسة دار الاهب اوبتدائية

 20:30إلى  3:00من  كل أربعاء مدرسة التالل اوبتدائية جليلة لخبادي

 نادية علواش
المعتمد بن عباد اوبتدائية  مدرسة

 بتالمست
 كل ثالثاء

 
 27:30إلى  22:30من 

 خديجة مالحي
مدرسة سيدي عبد الجليل اوبتدائية 

 بتالمست
 :::20إلى  :::3من  ثالثاءكل 

 سناء أوود المعلم
 

 27:30إلى  22:00من  كل أربعاء مركز التوثيق التربوي

 مليكة التطواني
لفائدة اوطر مدرسة لالامنة اكور  
 التعليمية

 22:00إلى  22:00من  اوربعاء

 يوم 22مرة كل  كل سبت مدرسة الخنساء  الغزوة ثرية مريكش

 رشيدة الحرثي
 

 الثالثة زواو الثالثاء مدرسة البحيرة اوبتدائية

 :برنامج الوعظ واإلرشاد

 التوقيت التاريخ المكان اسم الواعظة 

 مليكة التطواني
 

 المحليالسجن 
كل جمعة مرة في كل  

 يوم 22
00 :20  

 البرجمسجد 
مرة في  اول احدكل 

 الشهر
30 :20  

 مسجد سوق عام
اوحد الثالث من كل 

 شهر 
 الثالثة زواو

 الواحدة والنصف زواو كل خميس مسجد سميمو جليلة لخبادي

   22: 00 اول احدكل  البرجمسجد  حبيبة جدي 

 24:30 كل أربعاء المحليالسجن  عزيزة ميوري

 نجاة الحاضر

بعد الزوال الخامسة اول احدكل   البحيرة القديم  

 سيدي علي معاشو
كل اخر سبت في 

 الشهر
 الثانية زواو 

 مسجد شيشت
كل اخر ثالثاء من 

 الشهر 
 الثانية زواو

 مسجد الغزوة ثرية مريكش
 22كل سبت مرة في 

 يوم
 الرابعة بعد الزوال

 :العمل اوجتماعيبرنامج 

 مالحظات التاريخ نوع العمل اوجتماعي

 يوم 22مرة في كل   اربعاء كل زيارة السجن المحلي بالصويرة
عزيزة ميوري الثانية الزيارة تقوم بها السيدة

 و النصف زواو

 كل جمعة زيارة السجن المحلي بالصويرة
 الزيارة تقوم بها السيدة مليكة التطواني

 صباحاالعاشرة 

 كل خميس زيارة دارنا بالصويرة
اسماء متوكل الساعة الزيارة تقوم بها السيدة 

 الخامسة زواو

 


