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 4112برنامج خلية المرأة وقضايا األسرة لشهر مارس 

 
تحتفل الخلية بالمرأة  4102مارس  8بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي يصادف يوم 

من خالل تنظيم محاضرات وندوات ودروس تعرف بالمرأة ومكانتها في اإلسالم 

 :حسب المحاور اآلتية 

 عريف بزوجات النبي صلى اهلل عليه وسلمالت. 

 صلى اهلل عليه وسلم  هالتعريف ببنات. 

 تعامل النبي صلى اهلل عليه وسلم  مع زوجاته في بيت النبوة  كيف. 

  األدوار الطالئعية التي لعبتها المرأة في عهد النبوة . 
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 4112برنامج الوعظ و اإلرشاد لشهر مارس 

 
 التوقيت  التاريخ المكان  الصفة  سم الواعظةا الجماعة 

 سيدي بنور

مسجد حمان  واعظة رسمية  منى الحجلي 

 الفطواكي

 بعد صالة الجمعة  كل جمعة 

 نفيسة هشومي

مسجد اإلمام  واعظة رسمية

 مالك

 بعد صالة العصر  كل أربعاء 

 قبل صالة الجمعة  كل جمعة  مسجد السعادة  واعظة رسمية

 رفيق  لطيفة
مسجد الحسن  عضو المجلس 

 الثاني 

 قبل صالة العصر  كل أربعاء 

واعظة  فريدة العذراوي 

 متطوعة 

مسجد الحسن 

 الثاني 

 صباحا  01:11 كل جمعة 

مسجد محمد  واعظة رسمية سليمة الندلوسي 

 الخامس 

 قبل صالة الجمعة  كل جمعة

 بعد العصر  كل ثالثاء  ضة مسجد النه واعظة رسمية فتيحة بوجدي  الزمامرة 

 بعد العصر  كل أربعاء مسجد السالم  واعظة رسمية خديجة بوفيدي 

 العونات

فاطمة 

 الزهراءالبوعناني 
 واعظة رسمية

 بعد العصر  كل خميس  مسجد الصفا 

االثنين مرتان  المسجد األعظم  

 في الشهر 

 بعد العصر 

 الواليدية

 فراح السفاوي

 03:61 كل أربعاء  لمسجد األعظم ا واعظة رسمية

مسجد  واعظة رسمية

 الشبوقات 

 بعد العصر  كل خميس 

 واعظة رسمية فتيحة لمريشي

مسجد موالي 

 عبد السالم 

 قبل صالة العصر  كل ثالثاء 

 بعد صالة العصر  كل ثالثاء المسجد األعظم 
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 :1124برنامج محاضرات خلية المرأة و األسرة لشهر مارس 

 
أو  المؤطر عنوان المحاضرة جماعة

 المؤطرة

 التاريخ المكان

سيدي 

 بنور

دور المرأة في العهد 

 النبوي 

مركز التعاون  نفيسة هشومي 

 الوطني 

على الثالثة بعد  4102مارس  01

 الزوال 

منى الحجلي و  فقه الطهارة 

 التباري كندول 

القسم الداخلي 

لمؤسسة حمان 

 الفطواكي 

على   4102مارس  40الجمعة 

 الثامنة مساءا

دور المرأة في المجتمع 

نموذجا السيدة خديجة 

 رضي اهلل عنها 

التعاون الوطني  منى الحجلي

 بالقرية 

بعد  4102مارس 08الثالثاء 

 صالة العصر 

التعريف ببنات النبي 

 صلى اهلل عليه وسلم 

دار الطالبة  منى الحجلي

 سيدي بنور 

على  4102مارس  41الخميس 

 الساعة السابعة مساءا 

حياء المرأة في  

 اإلسالم

فريدة 

 العذراوي 
مسجد القرادلة 

 سانية بركيك 

بعد   4102مارس  3الخميس 

 صالة الظهر 

دار الشباب  لطيفة رفيق  مرض الزهايمر 

 سيدي بنور

على  4102مارس  4األحد 

 صباحا  01:11الساعة 

الهدي النبوي في تربية 

  األبناء

التعاون  لطيفة رفيق

الوطني سيدي 

 بنور 

بعد  4102مارس  04األربعاء 

 صالة العصر 

مدرسة فاطمة  لطيفة رفيق الشمائل المحمدية 

 الفهرية 

على  4102مارس  01السبت 

 الساعة العاشرة صباحا 

دور المرأة في بناء 

 المجتمع 

التعاون  لطيفة رفيق

الوطني سيدي 

 بنور 

بعد  4102س مار 43األربعاء 

 صالة العصر 

اجعل من النبي محمد 

صلى اهلل عليه وسلم 

 قدوتك الحسنة 

إعدادية حمان  لطيفة رفيق

 الفطواكي 

على  4102مارس  01األربعاء 

 الساعة 

دور المرأة المسلمة في 

 العهد النبوي 

قبل  4102مارس  41السبت  مسجد الفوارس  لطيفة رفيق

 . صالة الظهر 
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لمرأة في إسهامات ا 

 الدعوة إلى اهلل 

 أسماء اليزام 

 خديجة بوفيدي 

 حليمة سفيان 

المركز الثقافي 

 سيدي بنور 

على  4102مارس  01األربعاء 

 الساعة الرابعة عصرا 

فاطمة  تكريم اإلسالم للمرأة  العونات

 البوعناني 

إعدادية أربعاء 

 العونات 

على  4102مارس  8السبت 

 .وال الساعة الثالثة بعد الز

فاطمة  تكريم اإلسالم للمرأة

 البوعناني

ثانوية أربعاء 

 العونات 

على  4102مارس  01السبت 

 .الساعة الثالثة بعد الزوال 

فاطمة  تكريم اإلسالم للمرأة

 البوعناني

مسجد دوار 

 الغرباويين 

على  4102مارس  1الجمعة 

 . الساعة الثالثة بعد الزوال 

تربية  دور المرأة في الزمامرة 

 األجيال 

دار الشباب  أسماء اليزام 

 الزمامرة

على  4102مارس  8السبت 

 الساعة الرابعة عصرا 

دور المرأة في بناء  الغربية 

 المجتمع 

 أسماء اليزام

 حليمة سفيان 

على  4102مارس  06الخميس  

 الساعة الرابعة عصرا

 

 برنامج الوعظ و اإلرشاد بالقرى لشهر مارس بسيدي بنور

  
 التوقيت  التاريخ المكان  الصفة  اسم الواعظة الجماعة 

مسجد دوار   واعظة رسمية  نفيسة الهشومي  المشرك 

 العواوشة 

 قبل صالة العصر  كل خميس 

 بعد صالة العصر  كل اثنين  مسجدالعطاطرة  واعظة رسمية  منى الحجلي  العطاطرة 

 امطل
 منى الحجلي

 
 واعظة رسمية

مسجد دوار 

 د الكيحل أوال

األحد مرتين 

 في الشهر 

 بعد صالة الظهر 

مسجد دوار 

 الدحوة 

األحد مرتين 

 في الشهر

 بعد صالة الظهر

مسجد دوار  واعظة رسمية فتيحة بوجدي  الغنادرة 

أوالد بن 

 الشاوي 

 كل سبت  نصف شهري 

 ر بعد العص كل جمعة  مسجد العثامنة  واعظة رسمية خديجة بوفدي  الزمامرة 

سانية 

 بركيك

الخميس نصف  مسجد المخاترة  واعظة رسمية سليمة الندلوسي 

 شهري 

 بعد صالة الظهر 

واعظة  فريدة العذراوي 

 متطوعة 

الخميس نصف  مسجد القرادلة 

 شهري

 بعد صالة الظهر
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  تنظم خلية المرأة واألسرة أمسية بدار الطالبة الزمامرة يؤطرها كل من األستاذة أسماء

يزام و الواعظات الرسميات عزيزة نور الفتح و خديجة بوفيدي و فتيحة بوجدي ال

على الساعة  11/16/4102حليمة سفيان و سعيدة يوم الجمعة : بتنسيق مع المرشدتان 

 . السابعة و النصف ليال 

  4102مارس  43اللقاء الشهري للخلية يوم.  

mailto:clo.sidibennour@gmail.com

