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 :المناسبات اإلسالمية 
يلقي السادة الوعاظ والخطباء ، هجرة األولى إلى الحبشةالبمناسبة ذكرى  -1

دروسا حول هذه الذكرى العظيمة من ذكريات الرعيل األول مذكرين باألسباب 
 .ولماذا الحبشة؟، ى الحبشةالتي دفعتهم للهجرة إل

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام  " :انطالقا من قوله تعالى -2
يلقي السادة الوعاظ ، "إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

دور المسلمين في الحفاظ حول االسراء والمعراج، مع إبراز والخطباء دروسا 
 .يه وعلى سائر األنبياء الصالة والسالمعلى مسرى نبينا عل

تعد غزوة تبوك محكا حقيقيا للمومنين وابتالء ، غزوة تبوك أسبابها ونتائجها-3
بهذه المناسبة يلقي السادة الوعاظ  ،ين من المنافقينعظيما ميز هللا بها المومن
 .المناسبة هوالخطباء دروسا بهذ

  :المناسبات الوطنية والدولية
يلقي السادة الخطباء والوعاظ دروسا تربوية : ليوم العالمي للشغلبمناسبة ا-1

مع إبراز حقوق العمال وكذا كسل والخمول لل هدعوة اإلسالم إلى العمل ونبذحول 
 .واجباتهم
يلقي السادة الخطباء والوعاظ دروسا تربوية في  ةبمناسبة اليوم العالمي لألسر-2

 .  "ها للحفاظ على الهويةأسسها ومقوماتاألسرة المسلمة " : موضوع
، ونظرا لما أضحى يمثله الدخان من ة اليوم العالمي لمكافحة التدخينبمناسب-3

دروسا ومواعظ تبين  والخطباءيلقي السادة الوعاظ  خطر يهدد المجتمعات،
خطورة التدخين على الكليات الخمس التي أمر الشارع الحكيم بحفظها، مع إبراز 

 .ن الدخان وما يقرب منهموقف الفقه اإلسالمي م
 

   : والندوات العروض المحاضرات -1
 
 
 

 التوقيت المكان عنوان المحاضرة السيد المحاضر  الجماعة

 عبد الفتاح روان سيدي بنور
 واعظ رسمي

بين 2112ماي 5االثنين السعادة مسجد  الهجرة إلى الحبشة
 العشاءين

 عبدالرحيم بلفقيه سيدي بنور
 واعظ رسمي 

حمان مسجد  الم إلى العمل دعوة االس
 الفطواكي

 2112ماي1الخميس

 عبد الواحد إراوي سيدي بنور
 واعظ رسمي 

غزوة تبوك أسبابها 
 ونتائجها

 12/5/2112االثنين  مسجد أرض الخير



 سعيد لمرين  سيدي بنور
 واعظ رسمي 

 12/5/2112االربعاء  مسجد العابدين أسس األسرة المسلمة

وقاية األسرة المسلمة من  مينإبراهيم األ سيدي بنور
 األخطار

 15/5/2112الخميس  مسجد دمحم الخامس 

أوالد 
 عمران

المصطفى حموني 
 واعظ رسمي

هجرة المسلمين إلى 
 الحبشة فرارا بدينهم

 13/5/2112االثنين  المسجد األعظم

أربعاء 
 العونات

 دمحم سراج الدين 
عضو المجلس 

 العلمي

العالقة بين الحرمين  
ين من خالل الشريف

 اإلسراء والمعراج

 22/15/2112 الخميس المسجد األعظم
 بين العشاءين

 أربعاء 
 العونات

 

 أحمد القمري
عضو المجلس 

 العلمي

معجزة اإلسراء والمعراج 
 من خالل سورة النجم

 22/5/2112 الثالثاء مسجد الصفا 
 بين العشاءين

دمحم األيمي عضو  الزمامرة 
 المجلس العلمي

 12/5/2112 األربعاء المسجد الحسني  سرة المسلمةخصائص األ
 قبل صالة العصر

 

عبد الخالق  الزمامرة 
مبروك واعظ 

 رسمي

بين  12/5/2112األربعاء  مسجد حي النهضة مقومات األسرة المسلمة
 العشاءين

دمحم األيمي عضو  الزمامرة
 المجلس العلمي

أضرار التدخين على الفرد 
 والمجتمع

 دار الطالب
 الزمامرة 

 21/5/2112األربعاء 
 الساعة الثامنة مساء

حسن أمستك  الحكاكشة 
 واعظ رسمي 

دروس في الصبر و البذل 
 من خالل غزوة تبوك

بين  25/5/2112 األحد مسجد الرمامحة 
 العشاءين

دمحم األيوبي  الوالدية 
عضو المجلس 

 العلمي

عام الحزن واإلسراء 
 والمعراج

بين  22/5/2112 االثنين المسجد األعظم
 العشاءين

 

األسرة " ينظم المجلس العلمي ندوة علمية بمناسبة اليوم  العامي لألسر تحت عنوان 

الفتاح  يؤطرها السادة عبد"اإلسالمية  المسلمة أسسها ومقوماتها للحفاظ على الهوية

 2241ماي  22الخميس  روان إبراهيم األمين والتباري كندول وذلك بمسجد الحسن الثاني

 .بين العشاءين 

 
 

 :الدروس اليومية  -4

 

 

 



الجماعة أو 

 القيادة

 التوقيت اليوم الواعظ المكان

سيدي 

 بنور

مسجد الحسن الثاني 

 (حي بام)

  بين العشاءين االثنين عبد اللطيف بشريف

  بين العشاءين األربعاء التباري كندول

 مسجد االمام مالك
  اءينبين العش  األربعاء ابراهيم األمين

 بين العشاءين االحد عبد الرحيم بلفقيه مسجد حمان الفطواكي

 بين العشاءين االربعاء  عبد الرحمان الدهيسي

 مسجد السعادة
  بين العشاءين االثنين عبد الفتاح روان

 مسجد القرية
كل يوم ماعدا  سعيد لمرين

يومي السبت و 

 االحد

  بين العشاءين

  بين العشاءين الثالثاء عبد الرحيم بلفقيه (العبدي)مسجد النور 

 الزمامـــــرة

 بين العشاءين الثالثاء دمحم األيمي مسجد السالم

 مسجد النهضة

  

 بين العشاءين الجمعة أحمد شريف

 بين العشاءين االحد عبد الخالق مبروك

  

 مسجد الحسني

 قبل صالة العصر االثنين دمحم السالمي

 مسجد العثامنة
 بين العشاءين االثنين بد الرحيم الصغيريع

 العونات

 سراج الدين دمحم مسجد أوالد ادريس

  

 قبل صالة العصر الثالثاء

 بين العشاءين األربعاء زواية سيدي الحيمر

 المسجد األعظم

  

 بين العشاءين السبت

 أحمد القمري

  

 بين العشاءين الثالثاء

 العشاءينبين  االثنين مسجد حي الشيخ

 ما بين العشاءين الخميس مسجد الصفا

  مسجد ركراكة الغربية
 ماء العينين الصقلي

 ما بين العشاءين السبت



 مسجد أوالد عبد هللا
 ما بين العشاءين الخميس

 الخميس جمال شرحبيل مسجد زاوية بن يفو

 ما بين العشاءين

المسجد األعظم 

 ما بين العشاءين ءاالربعا أحمد المشتراي بالغربية

 الحكاكشة

مسجد أبي شعيب 

 الدكالي

 حسن أمستك
 ما بين العشاءين السبت

 مسجد الرمامحة
 ما بين العشاءين االحد

ية
يد

ول
ال

 

 ما بين العشاءين االثنين دمحم األيوبي المسجد األعظم

 مسجد أوالد هالل

 مصطفى ابركة

 قبل صالة العشاء االحد

 مسجد سيدي موسى
 ما بين العشاءين نيناالث

 مسجد سي الفاطمي
 ما بين العشاءين األربعاء

مسجد دوار أوالد 

 ما بين العشاءين الخميس عبد السالم صدقي يوسف

بني هالل 

  

  

 عبد الواحد االراوي مسجد العواوشة

  

 قبل صالة الجمعة الجمعة

 المسجد األعظم 
 ما بين العشاءين األحد

أوالد 

 عمران

  

 سجد األعظمالم

 المصطفى حموني

 قبل صالة العشاء األربعاء

 مسجد الفاللحة
 قبل صالة العشاء االثنين

 مسجد الفوارس
 قبل صالة العصر األحد



 

 العطاطرة

  

 قبل صالة الجمعة الجمعة نعمان الناصري العطاطرة

مسجد سيدي دمحم 

 ما بين العشاءين الخميس عبد الرحيم بلفقيه العوني


