
 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                                10

 المملكة المغربية                

    المجلس العلمي األعلـى             

 العامة  األمانة                 

   الصويرةإلقليم المجلس العلمي المحلي     

 الصويرة إلقليم أنشطة المجلس العلمي المحلي 
 2013 أبريلالمقررة لشهر 

 :النـــــــدوات
 

 التاريخ المكان الندوةعنوان  السادة المشاركين

المجلددددس  محمددددد منكدددديط ر دددديس -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 عبددددد الددددركات الددددوككيتي ر دددديس -
المجلددددس العلمددددي المحلددددي إلقلدددديم 

 .أسفي
المجلددس  محمددد كيددن الدددين ع ددو -

 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 مسجد أقرمود من صفات عباد الرحمان
 3102أبريل  10االثنين 

 قبل صالة الظهر

ع ددددو المجلددددس  أحمددددد موا ددددت -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددس  محمددد كيددن الدددين ع ددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

امحمد الدمسدير  ع دو المجلدس  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 حقيقة التقوى
مسجد كاوية 

 ركراكة

  3102ابريل  12األربعاء 
 بين العشاءين

المجلددس  محمددد كيددن الدددين ع ددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

ع دو المجلدس  امحمد الدمسدير  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 حقيقة الوالية
مسجد سوت 
 النعيرات

  3102أبريل  01األربعاء 
 قبل صالة الظهر

المجلددددس  حسددددن الراجددددي ع ددددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

امحمد الدمسدير  ع دو المجلدس  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 قيمة الصالة  ي اإلسالم
كاوية سيد  
 بولعالم

  3102أبريل  03الجمعة 
 قبل صالة الجمعة

محمددددد منكدددديط ر دددديس المجلددددس  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددس  محمددد كيددن الدددين ع ددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

امحمد الدمسدير  ع دو المجلدس  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددددس  أحمددددد موا ددددت ع ددددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 حقيقة الوالية  ي االسالم
سيد  محمد 
 أومركوت

 3102أبريل  05 االثنين
 قبل صالة الظهر

ع ددددو المجلددددس  أحمددددد موا ددددت -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددددس  حسددددن الراجددددي ع ددددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 .الدكتور عكيك السعيد  -

 الصحة  ي اإلسالمقيمة 

دار الطالب التابعة 
لمؤسسة الشعبي 

 بتالمست

  3102أبريل  35الخميس 
00:11 
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ع ددددو المجلددددس  أحمددددد موا ددددت -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددس  محمددد كيددن الدددين ع ددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 .الدكتور عكيك السعيد  -

 قيمة الصحة  ي اإلسالم

دار الطالب التابعة 
لمؤسسة الشعبي 

 بتمنار

  3102أبريل  32الجمعة 
00:11 

امحمد الدمسدير  ع دو المجلدس  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددددس  أحمددددد موا ددددت ع ددددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 تأمالت  ي أركان اإلسالم
مسجد حد الدرى 

 القديم
  3102أبريل  32السبت 

 الظهرقبل صالة 

محمددددد منكدددديط ر دددديس المجلددددس  -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلددس  محمددد كيددن الدددين ع ددو -
 .العلمي المحلي إلقليم الصويرة

 شعب اإليمان
مسجد حد الدرى 

 الجديد
  3102أبريل  32السبت 

 قبل صالة الظهر

 :المحا رات

 التاريخ المكان عنوان المحا رة اسم السيد المحا ر

 منكيط ر يس المجلسمحمد 
 

 مسجد السقالة تأمالت  ي سورة العصر
  3102أبريل  10الخميس 

 بين العشاءين

 التقوى ها هنا
المسجد المركو  

 بالحنشان
  3102أبريل  35الخميس 

 قبل صالة الظهر

 حسن الراجي ع و المجلس
 

 مسجد أوناغة من صفات عباد الرحمان
  3102أبريل  32السبت 

 الظهرقبل صالة 

 مسجد البحيرة الجديد حقيقة الوالية
  3102أبريل  10الخميس 

 بين العشاءين

 مسجد أوناغة من أوصاف عباد الرحمان
  3102أبريل  35الخميس 

 قبل صالة العصر

 محمد كين الدين ع و المجلس
 

 مسجد تفتاشت مواكبة موسم ربيع ركراكة
  3102أبريل  00الجمعة 

 قيل صالة الجمعة

 الوالية  ي اإلسالم
مسجد الكاوية 
 بالحنشان

  3102أبريل  35الخميس 
 قبل صالة الظهر

 مسجد القصبة حقيقة الوالية الحسين أطبيب ع و المجلس
  3102أبريل  10الخميس 

 بين العشاءين

 مسجد البواخر الدين النصيحة امحمد الدمسير  ع و المجلس
  3102أبريل  10الخميس 

 بين العشاءين

 مسجد سوت واقة مواكبة موسم ربيع ركراكة حميد الفا لي ع و المجلس
  3102أبريل  10الخميس 

 بين العشاءين

 من ثمار التقوى أحمد موا ت ع و المجلس
مسجد المحطة 
 بالحنشان

  3102أبريل  35الخميس 
 قبل صالة الظهر

ابراهيم اركراك واعظ تابع 
 للمجلس

 حول اليوم العالمي للصحة
السجن المحلي 
 بالصويرة

 3102أبريل  03الجمعة 

عبد العكيك النيور واعظ تابع 
 للمجلس

 ذكر هللا
السجن المحلي 
 بالصويرة

 3102أبريل  35الخميس 

 امتحانات التككية: 

 أبريل 35 وذلك يوم الخميس اإلمامة ينظم المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة امتحان التككية  ي     
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 : جدول الدروس العلمية الملقاة بمساجد مدينة الصويرة

 :دروس تكوينية
 ينظم المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة دروسا لفا دة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وق ايا األسرة     

 : وذلك حسب البرنامج التالي

 :برنامج تحفيظ القرآن الكريم
دروسا  ي تحفيظ القرآن الكريم وترتيله لفا دة الخلية  ينظم المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة    

 :   المكلفة بشؤون المرأة وق ايا األسرة وذلك حسب البرنامج التالي

 الـوقـــت المـــادة األيـــــام المـكــان اسـم الـفـقـيه وصـفـتـه

 السيد عبد هللا حموش 

 واعظ تابع للمجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة

المجلس مقر 

 العلمي

االثنين 

 والخميس

 تحفيظ القرآن الكريم

 وقواعد التجويد
 بعد صالة العصر

 السيد موال  سعيد اإلدريسي 

 واعظ تابع للمجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة

مقر المجلس 

 العلمي

االثنين 

 والخميس

 تحفيظ القرآن الكريم

 وقواعد التجويد
 بعد صالة العصر

 

 الـوقـــت المـــادة األيـــــام المـكــان اسـم الـفـقـيه وصـفـتـه

 السيد محمد منكيط 

 رئيس المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 مسجد التالل

  االثنين
 والجمعة

 بين العشاءين  ــــقـــه المعامالت

 السيد أحمد موا ت

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 بين العشاءين الـتــفـــســيــر كل خميس مسجد البرج

 السيد محمد كين الدين

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 بين العشاءين دراسة الموطأ كل خميس مسجد البحيرة القديم

 السيد حسن الراجي

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 بين العشاءين السيرة النبوية كل جـمعـة مسجد لالآمنة

 السيد امحمد الدمسير 

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 بين العشاءين  ــــقـــه العبادات كل أربعاء مسجد البحيرة الجديد

 السيد حميد الفا لي

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
 بين العشاءين السيرة النبوية كل خميس القصبةمسجد 

 الـوقـــت المـــادة األيـــــام المـكــان الـفـقـيه وصـفـتـهاسـم 

 السيد محمد منكيط 

 رئيس المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
مقر المجلس 
 العلمي

 كل أربعاء
 (يوما 05) 

 مصطلح الحديث
ابتداء من الساعة 

01:11 

 السيد حميد الفا لي 

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
مقر المجلس 
 العلمي

 كل أربعاء
 (يوما 05) 

 التفسير
 ابتداء من الساعة

00:11  

 السيد امحمد الدمسير  

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
مقر المجلس 
 العلمي

 كل أربعاء
 (يوما 05) 

 النحو
ابتداء من الساعة 

01:11 

 السيد محمد كين الدين 

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم الصويرة
مقر المجلس 
 العلمي

 كل أربعاء
 (يوما 05) 

 الـــــفـــــقـــــــه
 ابتداء من الساعة

00:11  


