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 الرحيمبسم هللا الرحمن                                             

    

 

 
 يسعد المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

 والوعظية واإلرشادية أنشطته العلمية والثقافية  برنامج أن يقدم لكم 

 م يشهر رمضان الكرخالل 

 

 كل عام  

 وأنتم بخير 

 
 

 برنامج شهر رمضان المبارك  
 م 2022 /هـ 1443لعام 

 

 املجلس العلمي األعلى

 األمانة العامة 

 والي يعقوبإلقليم ماملجلس العلمي املحلي  
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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن(

 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

 )184) سورة البقرة اآلية:
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 م  2022 /هـ  1443بمناسبة شهر رمضان المعظم لعام 

 يتشرف المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

 أن يقدم لكم أنشطته العلمية والثقافية والوعظية واإلرشادية

 خالل هذا الشهر الكريم 

 

 

 

 

 

 
 . عمر الدريسي كتوردالوتنسيق: إعداد 

 المحلي إلقليم موالي يعقوب  العلمي عضو المجلس
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برنامج أعضاء 

 المجلس العلمي 
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 حسن عزوزي الدكتور 

   المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب رئيس

 

  

 نوع النشاط ر.ت 
عنوان الدرس /  

 النشاط
 التوقيت التاريخ الفضاء

 قبل العصر  رمضان  01 مسجد الحمد  لرمضان االستعداد  درس وعظي  1

رمضان  08 مسجد النصر  فضائل الصيام  درس وعظي  2  قبل العصر  

 النية واالخالص درس وعظي  3
عائشة مسجد 

 أم املومنين 
رمضان  11  بين العشاءين 

 قبل العصر  رمضان  15 مسجد الحمد  عباد الرحمان  درس وعظي  4

 عيوب النفس درس وعظي  5
مسجد عين 

 بيضاء
 قبل العصر  رمضان  22

 ندوة  6
رب صاىم ليس له من  

صيامه إال الجوع  

 والعطش 

الموقع  

 رمضان  08  اإللكتروني
العاشرة  

 صباحا 

 غزوة بدر  ندوة  7
املوقع  

 ياإللكترون
 رمضان  17

العاشرة  

 صباحا 
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 الدكتور محمد المهدي رمح

 العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب عضو المجلس 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

أخالق المسلم في   درس ديني 1

 رمضان 

 بعد العصر 1443رمضان  7 مسجد سيدنا حمزة 

رمضان شهر   درس ديني 2

 التقوى والمغفرة 

مسجد عثمان بن  

 عفان 

 قبل العشاء  1443  رمضان 14 

االخالص والتوكل   درس ديني 3

 في رمضان 

مسجد خديجة أم  

 المؤمنين 

 قبل العشاء  144321رمضان   

مسابقة   4

 ثقافية

األجزاء    5حفظ  

 األخيرة

تجويد القرآن  

 الكريم

حفظ األربعين  

 النووية

العاشرة   19 1443رمضان  ثانوية البساتين 

 صباحا

مسابقة   5

 ثقافية

 الحفظ والتجويد 

 النوويةاألربعين 

السجن المحلي  

 بوركايز

 بعد الظهر   144315رمضان   

مقامات: اليقين،  ندوة ثقافية   6

والصبر، والثقة 

 باهلل

دار الشباب رأس  

 الما 

 بعد العصر  15 1443رمضان 

العشر األواخر من   ندوة ثقافية  7

رمضان: حكم  

 وأحكام 

 بعد العصر 144322رمضان    مسجد البسايس 
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درس ديني   8

 مصور

فضائل شهر  

رمضان وما ينبغي 

 أن يستقبل به

 بعد العصر 144325شعبان   موقع المجلس 

درس ديني   9

 مصور

 بعد العصر 144326شعبان   موقع المجلس  رمضان والتقوى 

درس ديني   10

 مصور

 بعد العصر 144327شعبان   موقع المجلس  الجود في رمضان 

شهر المعجزات   ندوة علمية  11

الباهرة 

واالنتصارات 

 الظاهرة 

 بعد العصر 1443رمضان  16 مقر المجلس 

12 

 ندوة 
رب صاىم ليس له  

من صيامه إال  

 الجوع والعطش 

  الموقع اإللكتروني

 رمضان  08
العاشرة  

 صباحا 
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 م  2022هـ  1443برنامج رمضان لعام 

 األستاذ محمد الوزاني 

 يعقوب عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي 

 كاتب المجلس 
 الفضاء النشاط    \العنوان   نوع النشاط  ر ت 

 

 التوقيت التاريخ

 اإلسالم العبادة في  موعظة  1

 

 العصربعد  رمضان  7 مسجد عين للا 

 موعظة  2

 

 العصربعد  رمضان  14 مسجد النهضة  الصوم جنة 

 مسابقة  3

 

العاشرة   رمضان  19 سجن راس الماء  بالسجن 

 صباحا

 مسابقة   4

 

العاشرة   رمضان  20 ثانوية أحمد زكي  بمؤسسة ثانوية

 صباحا

 موعظة  5

 

 العصر رمضان  22 مسجد مني حجار  اإليمان بالغيب

 ندوة علمية  6

 

غزوة بدر الكبرى  

 دروس وعبر 

الموقع  

 اإللكتروني

العاشرة   رمضان  17

 صباحا
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

   بكاريرشيد الدكتور 

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

مسجد عثمان   استقبال  رمضان  درس  1

 بن عفان 

 بين العشاءين 1443رمضان  1

1443رمضان  5 مسجد الحمد   كيف نصون رمضان  موعظة  2  بين العشاءين 

1443رمضان  8 مسجد الهدى ثمرة الصيام التقوى  موعظة   3  بين العشاءين 

رمضان شهر   موعظة  4

 القرآن 

 بين العشاءين 1443رمضان  11 مسجد خديجة  

في حفظ القرآن   مسابقة   5

 والتجويد 

ومتن األربعين  

 النووية

  18ثانوية 

 نونبر 

العاشرة   1443رمضان  16

 صباحا

في حفظ القرآن   مسابقة   6

 والتجويد 

ومتن األربعين  

 النووية

السجن المدني  

 رأس الما 

العاشرة   1443رمضان  18

 صباحا

كيف نغتنم العشر  موعظة  7

 األواخر 

عائشة  مسجد  

 أم المومنين 
رمضان  20  بين العشاءين 

فضل ليلة القدر    موعظة  8

 وزكاة الفطر  

 العشاءينبين  1443رمضان  25 مسجد اللبابدة 

ندوة  9

 علمية 

رب صاىم ليس له  

من صيامه إال  

 الجوع والعطش 

الموقع  

  اإللكتروني

العاشرة   1443رمضان  08

 صباحا

أحكام زكاة الفطر   درس  10

 وآداب العيد

عائشة  مسجد  

 أم المومنين 
رمضان  72  بين العشاءين 
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 معجوز )المزغراني(جعفر ابن ة الدكتور

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب  

 

  

نوع  ر.ت 
 النشاط

عنوان الدرس /  
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

دورة   1
 إرشادية 

 بعد الظهر  1443رمضان  1 سجن بوركايز  أحكام الصيام
 

دورة   2
 إرشادية 

 ثانوية االمستقبل أحكام الصيام
 حمرية 

الحصة   1443رمضان  2
 الصباحية

مع الرسول ص في   درس ديني 3
 رمضان 

 بعد العصر  1443رمضان11 مسجد الهدى

موعظ و أجوبة   درس ديني   4
 للسائلين

مسجد عين  
 بوعلي

 بعد العصر رمضان 12

موعظة وأجوبة   درس ديني 5
 للسائلين

مسجد خديجة أم  
 المؤمنين 

 بعد العصر  رمضان  13

موعظة و أجوبة   درس ديني 6
 للسائلين

 بعد العصر رمضان 15 مسجد الحمد 

 لعصربعد ا رمضان 16 السجن المحلي  الحفظ و الترتيل مسابقة   7

موعظة و أجوبة   درس ديني 8
 للسائلين

مسجد  عين  
 قنصرة

 بعد العصر رمضان 17

موعظة و أجوبة   درس ديني   9
 للسائلين

مسجد عثمان بن  
 عفان 

 بعد العصر  رمضان  19

ثانوية المستقبل  ثقافة دينية   مسابقة   10
 حمرية 

 بعد العصر  رمضان 20

 ندوة علمية  11

 

غزوة بدر الكبرى  

 دروس وعبر 

الموقع  

 اإللكتروني

العاشرة   رمضان  17

 صباحا
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 الدكتور: عمر الدريسي

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب  

 الوقت  التاريخ المكان   الموضوع  النشاط ت-ر

درس   1

 ديني 

 

 فضل الصيام
عائشة  مسجد  

 أم المومنين 
 بين العشاءين   1443 رمضان 04

درس   2

 وعظي 

فضل قضاء حوائج  

 الناس

 بين العشاءين 1443رمضان  5 مسجد الهدى

درس   3

 ديني 

مسجد خديجة   التكافل االجتماعي  

 أم المؤمنين 

 بين العشاءين 1443رمضان  8

آثار الصيام على  درس  4

 الفرد والمجتمع 

عائشة  مسجد  

 أم المومنين 
 بين العشاءين رمضان  16

الحفظ والتجويد   مسابقة  5

 واألربعين النووية 

الثانوية 

التأهيلية 

عباس  

 العمراني 

 صباحاالعاشرة  1443رمضان  13

 ـ مسابقة  6

ـ أمسية  

 قرآنية

الحفظ والتجويد  

 واألربعين النووية

السجن المحلي  

 راس الماء 

 العاشرة صباحا 1443رمضان  15

ندوة  7

 مصورة 

" رب صائم ليس  

له من صيامه إال  

 الجوع والعطش" 

الموقع  

  ترونياإللك

 العاشرة صباحا 1443رمضان  08



13 
 

 

 

  

 ـ مسابقة  8

ـ أمسية  

 قرآنية

الحفظ والتجويد  

 واألربعين النووية

السجن المحلي  

 بوركايز

 العاشرة صباحا 1443رمضان  20

صفات عباد   محاضرة  9

 الرحمن 

عثمان  مسجد  

 بن عفان 

 بعد العصر 1443رمضان  25

إحياء  10

ليلة 

 القدر 

ختم صحيح 

 البخاري

مسجد مدني  

 حجار 

 بعد العشاء 1443 رمضان 26

درس   11

 فقهي 

 مسجد الحمد  زكاة الفطر أحكام 

 

 بعد العصر 1439رمضان  28
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 م  2022هـ /   1443برنامج رمضان لعام 

 ة حنان الحركة الدكتور

 عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

مسجد   فضل الصيام موعظة  1

 الجنان 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  3

البر بالوالدين بعد  موعظة  2

 وفاتهما 

مسجد  

 خديجة 

1443رمضان  8  بعد صالة الظهر  

مسجد   دليل محبة للا تعالى  موعظة  3

 اللبابدة العليا 

1443رمضان  15  بعد صالة الظهر  

داء الغفلة: أسبابه   موعظة  4

وعالجه وسبيل  

 الوقاية منه 

مسجد  

اللبابدة 

 السفلى 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  22

مسجد   صلة األرحام  موعظة  5

 الجنان 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  29

قصة موسى عليه   محاضرة  6

السالم مع بني  

إسرائيل: دروس  

 وعبر

 الدرس األول 

 العاشرة والربع   ه 1443رمضان  4 ثانوية التقدم

قصة موسى عليه   محاضرة   7

السالم مع بني  

 إسرائيل

 العاشرة والربع  1443رمضان  11 ثانوية التقدم
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 الدرس الثاني 

قصة موسى عليه   محاضرة  8

السالم مع بني  

 أسرائيل

 الدرس الثالث 

 العاشرة والربع  1443رمضان  18 ثانوية التقدم

" ال تقنطوا من   موعظة  9

 رحمة للا" 

سجن  

 بوركايز

الحادية عشرة   1443رمضان  19

 صباحا

ندوة  10

 مصورة 

" رب صائم ليس له  

من صيامه إال الجوع  

 والعطش" 

الموقع  

  ترونياإللك

 العاشرة صباحا 1443رمضان  08
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 برنامج المرشدين
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

   المرشد: أحمد العنوني 

 
  

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط  نوع النشاط  ر.ت 

مواقع التواصل  تواصلية كلمة  1

االجتماعي:  سبل  

االستثمار، ومحاذر من  

 االنجرار 

الثانوية التأهيلية  

عة  ماالمستقبل،/ج

 الوادين

 صباحا 1443رمضان  04

1443رمضان 10 مسجد مشتى الدوم نفحات رمضانية درس وعظي  2  صباحا 

 ندوة مشتركة  3

العروصي 

.المرابط  

 .العنوني

غزوة بدر الكبرى :  

ث لالستذكار  أحدا

 ومواقف لالعتبار  

 سجن رأس الما 

 

1443رمضان  15  العصر بعد 

لقاء مفتوح   4

ستماع  لال

 واالنصات

الحياة الطيبة: موجباتها 

 وموانعها

  دار الشباب

 الضويات

 صباحا 1443رمضان 17

ثمرة العبادة :  تالوة   درس وعظي  5

 القرآن والصيام

مسجد والد نيل 

 الوادين /

 بين 1443رمضان 25

 العشاءين
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشد:عبد الحق المرابط  بجماعة سبع رواضي   

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 بعد صالة الظهر   أبريل5 مسجد أوالد هالل   مقاصد الصيام  درس  1

 بعد صالة العصر  أبريل8 مسجد أوالد بوريص   فقه الصيام  موعظة  2

مسجد المصابيح  خلق الصائم  درس  3

 أسطيل  

 بعد صالة العصر  أبريل 15

 بعد صالة العصر  أبريل 20 2مسجد الطالحة   ثمرات الصيام   موعظة  4

اإلحسان وأثره في   درس  5

تقوية الروابط  

 االجتماعية  

 بعد صالة الظهر   أبريل 21 1مسجد أوالد عايد 

 بعد صالة العصر  أبريل 22 مسجد تعاونية الزهرة   فضل ليلة القدر   موعظة  6

مسجد البسايس   أحكام زكاة الفطر   درس  7

 السفلية  

 بعد صالة العصر  أبريل 28
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 سبت الوداية والمرشد:المصطفى ابجابجة إمام مرشد بجماعة مكس 

 

نوع  ر.ت 
 النشاط

عنوان الدرس /  
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

رمضان   03 أهل الزاوية  فقه الصيام موعظة  1
1443 

 بعد صالة العصر

 ادب التعلم زيارة 2
واالعتماد على  

 النفس

مجموعة  
اوالد  مداريس 

عبو اوالد  
 ناصر

رمضان  04
1443 

10//12  

تجويد  3
 القرءان 

رمضان  09 أهل الزاوية  جلسات قرءانية 
1443 

 بعد صالة الظهر 

التقوى وأثرها  موعظة  4
في تهذيب  

 السلوك 

1443رمضان10 الفيض  بعد صالة العصر 

ادب التعلم   ندوة 5
 واختيار الرفيق 

اعدادية سدي  
 الشاهد

1443رمضان11  10//12  

الحياء من   موعظة  6
 االيمان

1443رمضان16 ايت حديدو   بعد صالةالعصر 

ادب التعلم   ندوة 7
 واختيار الرفيق 

اعدادية عالل  
 الوديي

1443رمضان17  10//12  

الوقت وفضائل   ندوة 8
 اغتنامه 

1443رمضان18 سجن بوركايز   10//12  

1443رمضان24 اوالد حسين  فضايل ليلة القدر  موعظة  9  بعدصالة العصر 

 ادب التعلم زيارة 10
واالعتماد على  

 النفس

مجموعة  
مداريس اهل  

 الزاوية 

1443رمضان25  10//12  

تجويد  11
 القرءان 

1443رمضان26 أهل الزاوية  جلسات قرءانية   بعد صالة الظهر  

1443رمضان27 أهل الزاوية  مسابقة قرءانية  حفل الختم 12  بعد صالة الظهر  
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 العجاجرة  ب بجماعةالمرشد حسن الدنو

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

اإلستعداد النفسي  درس  1

إلدراك فضيلة  

 الصوم

 بعد العصر رمضان   02 2القبابسة

رمضان   05 2أوالد العالم أحكام الصوم  درس  2  الظهر بعد  

رمضان   10 أوالد الطيب  ثواب القيام و آدابه  درس  3  بعد العصر 

رمضان موسم   درس  4

 العتق من النار 

 بعد الظهر  رمضان   15 1الزياينة

هديه عليه الصالة و   درس  5

 السالم خالل العشر 

 األواخر . 

أوالد الشيخ  

 امبارك 

بعد  رمضان   21

 التراويح

رمضان مدرسة   ندوة 6

 الجميع 

 بعد الظهر  رمضان   18 ثانوية العجاجرة 

 بعد الظهر  رمضان   12 سجن بوركايز  الصبر مفتاح الفرج  ندوة 7

زكاة الفطر  حكمها   درس  8

 وحكمتها 

العجاجرة  

 المركز 

 بعد العصر رمضان  27
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 م2022هـ/1443برنامج رمضان لعام 

 المرشد: عيسى الراشدي بجماعة "عين قنصرة

 التوقيت

 

 التاريخ

 

عنوان   الفضاء

الدرس/النش 

 اط 

 رت  نوع النشاط 

  سجن بوركايز  هـ 1443رمضان02 ص 11:00

 فوائد الصيام

 1 ندوة

  2مسجد العساكرية هـ 1443رمضان05 بعد صالة الظهر 

الصيام حكم 

 وأحكام 

 2 درس وعظي 

 رمضان  09 بين العشاءين
عائشة أم  

 المومنين 

 

خصائص 

 شهر رمضان 

 3 درس وعظي 

  هـ 1443رمضان11 س 14:00

 المجلس العلمي 

وقفات  

إيمانية مع  

المعركة  

 البدرية

 4 ندوة مصورة 

إعدادية أنوال عين   هـ 1443رمضان12 س 14:00

 قنصرة

معارك  

إسالمية  

وقعت في  

 رمضان 

 5 محاضرة 

مسجد لقطع عين   هـ 1443رمضان16 بعد صالة الظهر 

 بمرشد

رمضان شهر  

 التزكية

 6 درس وعظي 

 رمضان  19 العشاءينبين 
عائشة أم  

 المومنين 

فضل ليلة  

 القدر 

 7 درس وعظي 

دار الشباب جماعة   هـ 1443رمضان23 ص 12:00

 عين قنصرة 

زكاة الفطر  

 حكم وأحكام 

 8 محاضرة 

 

  



22 
 

 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشد : المفضل السبع إمام مرشد  بجماعة سبت الوداية " 

   

نوع  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط 

الصيام يربي على العفة   موعظة  1
 ويحارب الفواحش 

رمضان    03 الفتح

1443 

 بعد صالة العصر

 ادب التعلم زيارة 2
 واالعتماد على النفس 

مداريس سبت   م

 الوداية

 12//10 1443رمضان 04

تجويد  3
 القرءان 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان 09 أوالد بنطلحة  جلسات قرءانية 

مدارسة   موعظة  4 فضائل 
 القرءان في رمضان 

 بعد صالة العصر 1443رمضان10 أوالد بنطلحة 

واختيار   ندوة 5 التعلم  ادب 
 الرفيق

سدي   عداديةإ

 الشاهد مكس 

 12//10 1443رمضان11

في   موعظة  6 الرحيم  صلة  دور 
 توطيد العالقات االسرية 

 بعد صالةالعصر 1443رمضان16 رواد المسجد 

واختيار   ندوة 7 التعلم  ادب 
 الرفيق

  لعالعداديةإ

 الوديي

 12//10 1443رمضان17

 12//10 1443رمضان18 سجن بوركايز  الوقت وفضائل اغتنامه  ندوة 8

القدر   موعظة  9 ليلة  خصائص 
 وفضائلها

 بعدصالة العصر 1443رمضان24 سدي عياد

 ادب التعلم زيارة 10
 واالعتماد على النفس 

مداريس أوالد   م

 بنطلحة 

 12//10 1443رمضان25

تجويد  11
 القرءان 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان26 الشباناات       جلسات قرءانية 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان27 اهل الزاوية  مسابقة قرءانية  حفل   12
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

   السريفي بجماعة " سيدي داودحمد المرشد: م

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي  

مسجد بونطاح   أركان الصيام 

 3الحتاربة 

 بعد الظهر   1443رمضان  2

فضائل خص للا بها  محاضرة   2

 شهر رمضان  

 بعد الظهر   1443رمضان  6   1مسجد الشنانفة 

درس   3

 وعظي  

 بعد الظهر   1443رمضان  12 مسجد الحميديين   مندوبات الصيام 

– غوة بدر الكبرى  محاضرة   4

 -دروس وعبر 

 بعد الظهر   1443رمضان 17 مسجد تكنيون  

مكارم األخالق   ندوة علمية   5

وأثرها على الفرد  

 والمجتمع  

المؤسسة  

السجنية برأس  

 الماء  

 بعد الظهر   1443رمضان 16

آفات اإلدمان على   ندوة علمية   6

األنترنيت ،وأثره 

على التحصيل 

 الدراسي  

دار الشباب  

 برأس الماء  

 بعد الظهر   1443رمضان 23
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة " عين الشقف  المرشد: أيوب العياشي

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي 

شهر   انرمض

 ن  آالقر

 قبل العشاء  1443رمضان  3 مسجد الحمد 

ن  آالصيام والقر ندوة 2

 شفيعان يوم القيامة 

1443رمضان 5  الما  أسسجن ر   بعد الظهر  

درس   3

 وعظي 

 قبل العشاء  1443رمضان  11 مسجد الكبانية  للصائم دعوة ال ترد

.  11:00 1443رمضان  12 م/م مسدورة  ق  خالرمضان واأل  محاضرة  4

12:00 

دار الشباب   للصائم فرحتان  ندوة 5

 الما  أسبر

 بعد الظهر  1443رمضان  13

درس   6

 وعظي 

تزكية النفس في  

شهر الصوم  

 والصبر

 قبل العشاء  1443رمضان  18 مسجد العشارة 

درس   7

 وعظي 

مسجد عين   ليلة القدر 

 بيضا 

 قبل العشاء  1443رمضان  26

درس   8

 وعظي 

  أسمسجد ر أحكام زكاة الفطر 

 الما 

 قبل العشاء  1443رمضان 28
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشد: عبدالحق بديدة بجماعة " عين بوعلي
  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

فضائل رمضان   محاضرة  1

 المبارك 

 بعد صالة العصر 1443رمضان  2 مسجد المكسم 

بعض أحكام  درس  2

 الصيام 

مسجد سيدي علي  

 الشوش 

 بعد صالة العصر 1443رمضان  5

1443رمضان  7 2مسجد عين الهايج آداب الصائم درس  3  بعد صالة العصر 

تأمالت إيمانية من   ندوة 4

 غزوة بدر 

 الثانية زواال 1443رمضان 14 المجلس العلمي 

دروس وعبر من   محاضرة  5

 غزوة بدر الكبرى 

 بعد صالة العصر 1443رمضان  17     2مسجد عين الهايج

فضل تالوة القرآن   موعظة  6

 الكريم

 بعد صالة العصر 1443رمضان  20 مسجد أوالد علي 

إعدادية عالل الوديي   آداب التعلم ندوة 7

 سبت االوداية 

 العاشرة صباحا 1443رمضان  22

الوقت وفضائل   ندوة 8

 اغتنامه 

 العاشرة صباحا 1443رمضان  24 سجن بوركايز 

إعدادية سيدي   آداب التعلم ندوة 9

 الشاهد مكس 

 العاشرة صباحا 1443رمضان  25

الصيام مدرسة   موعظة  10

 للتقوى

 بعد  العصر 1443رمضان  28 مسجد أوالد الشوم 
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 م  2022هـ /   1443برنامج رمضان لعام 

 المرشد:عبد الحق الجمغيلي بجماعة:أوالد ميمون  
 

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي 

بعض مقاصد 

 الصيام 

 بعد العصر 1443رمضان 02 مسجد مقار الطير 

 اعددية الزيتونة  الدين والشباب  محاضرة  2

 )أوالد ميمون( 

1443رمضان  07 10 :00 

درس   3

 وعظي 

1443رمضان  مسجد أوالد الطيب  مبطالت الصوم  بعد الظهر  11 

 00: 11 1443رمضان  13 سجن بوركايز  استثمار الوقت  ندوة 4

درس   5

 وعظي 

بعض أحكام 

 الصيام 

1443رمضان    (1مسجد بني يخلف   بعد العصر 15

مجلس   6

 قرآني 

1443رمضان  مسجد اوالد عمران  قراءات قرآنية  الظهر بعد  18 

عالقة الصيام  ندوة مرئية  7

 بالقرآن

 00: 14  1443رمضان 20  عن بعد 

درس   8

 وعظي 

أثر الصيام على 

 السلوك 

1443رمضان    مسجد الدورة   بعد العصر 22 

مسابقة   9

 قرآنية

1443رمضان     مركز أوالد ميمون  الحفظ والتجويد   25 14 :00 

درس   10

 وعظي 

1443رمضان  الرواشد مسجد  أحكام العيد  بعد العصر 28 
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 م2022/     1443برنامج رمضان لعام 

 المرشد : عبد المجيد العروصي. جماعة عين الشقف

 

  

نوع  رت 
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس/ النشاط 

مسجد أوالد   مفهوم السعادة وطرقها  درس  1
معى العليا 

1 

 بعد العصر 1443رمضان  3

العالقات السلبية وتأثيرها  ندوة  2
 على الشخص. 

 العنوني.ذ : 
 ذ : العروصي

ثانوية 
 التقدم

العاشرة   1443رمضان  9
 صباحا

عائشة أم   مفهوم السعادة وطرقها  درس  3

 المومنين 
 رمضان  08

بين 

 العشاءين

العناية بمعرفة حياة   درس  
   -ص–الرسول 

مسجد  
 التاللسة 

 بعد العصر 1443رمضان  10

 سيحدد موضوعها   ندوة 4
 

المجلس  
 العلمي 

العاشرة   1443رمضان  16
 صباحا

مسجد مركز   هل شعرت بتغيير سلوكك؟  درس  5
 عين الشقف 

 بعد العصر 1443رمضان  17

اعلم أن ما أصابك لم يكن   ندوة 6
 ليخطئك. 

 ذ : العروصي. 
 ذ : العنوني.

 ذ المرابط. 

سجن رأس  
 الما 

العاشرة   1443رمضان  12
 صياحا

عائشة أم   فضل العشر األواخر   درس  

 المومنين 
 1443 رمضان 18

بين 

 العشاءين

أهمية التضرع إلى للا   درس  7
 تعالى

أوالد معال  
 السالم

 بعد العصر 1443رمضان  23

أهمية التضرع إلى للا   درس  8
 تعالى

 بعد العصر ليلة القدر  التاللسة 
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 م  2022هـ /   1443لعام  برنامج رمضان

 سبع رواضي بجماعة  : أحمد قبيالمرشد

 
  

عنوان الدرس /   نوع النشاط  ر.ت 
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 بعد صالة العصر   1443ن رمضا 03 1مسجد الطالحة   مقاصد الصيام درس  1

الصيام مدرسة   درس  2
 لتربية النفرس 

مسجد كرزيم  
 السعدية

 بعد صالة العصر 1443رمضان  6

 بعد صالة العصر 1443رمضان  10 مسجد سيدي بنور  أخالق الصائم درس  3

حقوق الجار في   درس  4
 اإلسالم

 بعد صالة العصر 1443رمضان  13 مسجد الرحمانية

غزوة بدر   درس  5
الكبرى: دروس  

 وعبر

 بعد صالة العصر 1443رمضان  16 2مسجد الطالحة  

رمضان شهر   درس  6
الفتوحات  

 واالنتصارات

 بعد صالة العصر 1443 رمضان 18 اوالد لحسن غمرة  

فضائل العشر   درس  7
األواخر من  

 رمضان 

السوق األسبوعي  
 الفرفارة 

 بعد صالة العصر 1443رمضان  20

فضائل العشر   درس  8
األواخر من  

 رمضان 

 بعد صالة العصر 1443 رمضان 23 1مسجد مستورة  

فضائل ليلة  درس  9
 القدر 

 بعد صالة العصر 1443رمضان  24 سجن راس الما 

زكاة الفطر:   درس  10
 حكم وأحكام 

 بعد صالة العصر رمضان  27 تعاونية الزهرة
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 م2022/     1443برنامج رمضان لعام 

 العجاجرةبجماعة  محمد بوبكري المرشد

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

استعدادات الشباب   محاضرة  1

 للمسؤولية 

ثانوية عبد العزيز مزيان  

 بلفقيه

 صباحا 10 1443رمضان  03

في علم   2

 الحديث 

الغاية المتوخاة  

 من علم الحديث 

1443رمضان  05 عبر الواتساب   صباحا  10 

درس   3

 وعظي 

1443رمضان  07 أوالد الكريني طهارة الصيام   بعد العصر 

في علم   4

 الحديث 

 صباحا  10 رمضان  10 عبر الواتساب  اإلسناد وأهميته

ندوة  5

 علمية 

الصبر مفتاح 

 الفرج 

 صباحا  10 رمضان  12 سجن بوركايز 

علم   6

 الحديث 

تقسيم الحديث  

 باعتبار السند

 صباحا  10 1443رمضان  13 عبر الواتساب 

درس   7

 وعظي 

 بعد العصر 1443رمضان  14 الهواورة الكبرى  الصيام جنة

في علم   8

 الحديث 

الضوابط التي 

وضعها المحدثون  

 في مسألة اإلخبار 

 صباحا  10 1443رمضان  20 عبر الواتساب 

درس   9

 وعظي 

 بعد العصر 1443رمضان  21 2أوالد غني  صيام المودع 

درس   10

 وعظي 

 بعد العصر 1443رمضان  28 1الجوابر  أهمية زكاة الفطر 
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 م  2022هـ /   1443لعام برنامج رمضان 

 المرشد: عبد اللطيف موساوي بجماعة: الوادين  
  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

1 
درس  
 وعظي 

كيف نستغل شهر  

 رمضان 
 بعد العصر 1443رمضان  01 مسجد بن هدان  

2 
 ندوة

رمضان بين التدبير 

 والتبذير 

مركز متعدد  

 التخصصات
 14:00 1443رمضان  06

 14:00 1443رمضان  08 مكتبة حمرية  أحكام الصيام محاضرة  3

4 

درس  
 وعظي 

فضل االشتغال بالقرآن  

 الكريم

مسجد سيدنا  

حمزة حمرية  

 المركز 

 بغد العصر 1443رمضان  11

5 
درس  
 وعظي 

الصوم فوائده  

 ومقاصده 

مسجد أوالد عايد  

 أم هاني
 بعد الظهر  1443رمضان 13

6 
درس  
 وعظي 

فضل الجود والصدقة  

 في شهر رمضان 
 بعد العصر 1443رمضان  15 مسجد شرقاوة  

7 
 ندوة

المسجد ودوره في  

 بناء المجتمع 

إعدادية عالل بن  

 عبد للا حمرية 
 11:00 1443رمضان  19

 بعد الظهر  1443رمضان  22 سيدنا حمزة   حفظ القرآن وتجويده  مسابقة  8

 11:00 1443رمضان  25 سجن بوركايز  استثمار الوقت   ندوة 9

ندوة  10

 مرئية
 11:00 1443رمضان  26 عن بعد   عالقة القرآن بالصيام
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشد: محمد أزغوندي بجماعة  "أوالد ميمون" 

 

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي  

رمضان بين اليقظة  

 والغفلة 

مسجد أوالد  

 موسى 

 بعد العصر 1443رمضان  1

رمضان بين التدبير  ندوة  2

 والتبذير 

مركز متعدد  

 التخصصات 

1443رمضان  6  14:00 

1443رمضان 10 مكتبة حمرية   فوائد الصيام  محاضرة   3  14:00 

درس   4

 وعظي  

 بعد العصر 1443رمضان  12 مسجد الخربة  كيف نصوم 

درس   5

 وعظي  

فضل القرءان في  

 رمضان 

مسجد أوالد  

 بوزيان

 بعد العصر 1443رمضان 17

فضل التعلم واغتنام  ندوة  6

 الوقت 

إعدادية سوق  

السبت جماعة  

 أوالد ميمون  

 11:00 1443رمضان  19

درس   7

 وعظي  

االجتهاد في العشر  

 األواخر 

 العصربعد  1443رمضان  21 مسجد المطالعة 

جلسة   8

 قرءانية 

مسجد أوالد   قراءات قرءانية

 مسعود 

 بعد العصر 1443رمضان  23

 11:00 1443رمضان  25 سجن بوركايز  استثمار الوقت   ندوة  9

 11:00 رمضان   26 عن بعد  زكاة الفطر   ندوة مرئية  10
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 الشاهدي  بجماعة " الوادين أحمد الوزاني  : المرشد
 

 

 

 

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي  

فضل من أدرك  

 رمضان  

مسجد اوالد  

 نايل 

 بعد العصر  1443رمضان  1

مج مدارس   مقاصد الصيام محاضرة   2

 الحساسنة 

1443رمضان  7  3الى  2من  

درس   3

 وعظي  

فضل العشر  

األوائل من   

 رمضان  

1443رمضان  9 مسجد الدردارة    بعد العصر  

درس   4

 وعظي  

رمضان شهر  

 القرأن  

 بعد العصر رمضان 12 مسجد كرباش 

 بعد العصر رمضان  14 سجن بوركايز  الصبر ندوة  5

رمضان فرصة   محاضرة  6

 للتغير 

اعدادية سوق  

 السبت

   3الى  2من  رمضان  19

درس   7

 وعظي  

مسجد   فضل ليلة القدر  

 الحساسنة  

 ببعد العشاء رمضان   26

درس   8

 وعظي  

 بعد العصر رمضان   29 مسجد الجويرة  صلة األرحام  
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 1443برنامج شهر رمضان لعام 

  السالم يزوغ  بجماعة عين قنصرة المرشد: عبد

 

 

  

عنوان الدرس   نوع النشاط  ر.ت 

 النشاط /

 التوقيت التاريخ الفضاء

 16:00 رمضان قبيل العصر3 المخاليف  نفحات رمضان  درس وعظي  1

2 
 ندوة

الصيام والقران  

 شفيعان يوم القيمة 

السجن  

 المحلي 
رمضان بعد الظهر 5  

01:00 

3 
 درس وعظي 

أثر رمضان في  

 االنسان
 رمضان بين العشاءين 10 مسدورة 

8:00 

 11:00 رمضان قبل الظهر 12 م م مسدورة  رمضان واالخالق  محاضرة  4

    رمضان13  دار الشباب  للصائم فرحتان  ندوة 5

 16:00 رمضان قبيل العصر 14 مشتى الدوم رمضان شهر القران  درس وعظي  6

 8:00 رمضان بين العشاءين 17 أوالد عايد خصائص رمضان  درس وعظي  7

 16:00 رمضان 18 زناتة الكبير العشر االواخر  محاضرة  8

 16:00 رمضان قبيل العصر 21 السانية ليلة القدر  وعظي درس  9

 16:00 رمضان قبيل الظهر 26 بلمون  العشر االواخر  درس وعظي  10
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة " سبع رواضي. محمد الحيداوي.: المرشد

 

 

  

عنوان الدرس /   نوع النشاط  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 11:00 1443رمضان  03 سجن بوركايز  فوائد الصيام ندوة 1

2 
 154مسجد بيرطا  تربية النفس موعظة 

بعد صالة  1443رمضان  06

 العصر

3 
 تدبير الوقت  محاضرة 

الثنوية التأهيلية  
 يناير11

 11:00 1443رمضان  10

4 
 مسجد الشفا  ثمرات الصيام موعظة 

بعد صالة  1443رمضان  13

 العصر

5 
 ندوة 

وقفات إيمانية مع  
 معركة بدر 

 مقر المجلس 
 11:00 1443رمضان  17

6 
 موعظة 

أحكام الصيام وزكاة  
 الفطر 

مسجد عثمان بن  
 عفان 

بعد صالة  1443رمضان  20

 العصر

7 
 الدين والتدين   محاضرة 

 دار الشباب عين للا 
 

 11:00 1443رمضان  25
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 اليماني مشكورجماعة عين بوعلي  المرشد:
 
 

 التاريخ / الوقت  المكان  العنوان النشاط رت 

رمضان فرصة التغيير   درس  1

 الدا تي

 رمضان بعد الظهر  3 م سيدي  امسا هل 

درس  في    2

 التجويد

مدرسة سيدي   التعود والبسملة 

 مساهل المركز ا

 زواال  12رمضان  4

حوافز  عبادة الصوم  درس  3

 ايمانية

 رمضان بعد الظهر  10 مسجد لبطم 

 زواال 12رمضان  11 مساهل مدرسة سيدي ا مخارج الحروف  درس في التجويد  4

 رمضان بعد الظهر  17 مسجد عين فنداس  غزوة بدر الكبرى  محاضرة  5

 زواال 12رمضان  18 مساهل مدرسة سيدي ا صفات الحروف  درس في التجويد  6

 رمضان بعد الظهر  24 مسجد أوالد المقدم رمضان شهر التوبة   درس  7

احكام النون الساكنة   درس في التجويد  8

 والتنوين

 زواال 12رمضان  25 مساهل مدرسة سيدي ا

رمضان بعد صالة   26 1مسجد أوالد الدين  فضل ليلة القدر  درس  9

 الظهر 

صالة  رمضان بعد  28 مسجد بياتة  احكام زكاة الفطر  درس  10

 الظهر 
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة : عين الشقف: عبدالرحيم بوحجر المرشد

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي 

 ه 1443رمضان  03 أوالد امحمد  كيف نستقبل رمضان 
 بعد العصر

2 
درس  
 وعظي 

خصائص ومميزات  

 رمضان شهر 

ه 1443رمضان  06 1العماير  
 بعد العصر

3 
درس  
 وعظي 

علي ابن ابي   فوائد الصيام

 طالب 

ه 1443رمضان  10  
 قبل الظهر 

درس   4
 وعظي 

ه 1443رمضان  13 تعاونية عزيزة اسرار الصيام  
 بعد العصر

5 

 ندوة

مكارم االخالق  

وأثرها على الفرد  

 والجماعة 

السجن المحلي  

 راس الما 

ه 1443رمضان  16  

 صباحا

6 
درس  
 وعظي 

الدروس المستفادة  

 من غزوة بدر 

ه 1443رمضان  17 الغوازي  
 بعد العصر

7 

 ندوة

آفات االدمان على  

االنترنيت وأثرها 

على التحصيل 

 الدراسي 

دار الشباب  

 راس الما 
ه 1443رمضان  23  بعد الظهر  

درس   8

 وعظي 

ه 1443رمضان  27 أوالد يزيد احكام زكاة الفطر   
 العصربعد 
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 م 2022  /ـه 1443برنامج رمضان لعام 

 حمد بوليفة شطر جماعة الودايةأالمرشد 

 
ر. 

 ت

عنوان الدرس/   نوع النشاط

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

حمود    مسجد الصوم وأحكامه  درس وعظي  1

 الفوقية 

 بعد العصر 1443رمضان  2

مسجد حمود   ثمار التقوى ....... 2

 السفلى 

 بعد العصر رمضان ......  9

فضل العشر    ........ 3

 األواخر... 

 بعد العصر رمضان ...  19 مسجد عدروج 

زكاة الفطر   ........ 4

 وآداب العيد

مسجد اعزيب  

 بنيس 

 بعد العصر رمضان ...  26

مدرسة تمرة   بر الوالدين  ........ 5

3 

 بعد الظهر  رمضان ...  23

مكارم األخالق   ندوة 6

مستوى على 

 الفرد والجماعة 

سجن راس  

 الما 

 بعد العصر رمضان ....  16
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 برنامج المرشدات
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بشرى كوكب بجماعة " سبع رواضي المرشدة:

عنوان الدرس /   نوع النشاط  ر.ت 
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 درس وعظي  1
 

أبواب القرب في  
 رمضان 

 

مسجد عثمان بن  
 عفان 

 10:00 1443رمضان  03
 صباحا

حصة القران  
دورة   -الكريم

 رمضان 

 
 تحفيظ سورة الحجر 

حصة القران   2
 الكريم

 دورة رمضان 

 تحفيظ سورة الحجر 
 تفسير سورة الحجر 

مسجد عثمان بن  
1443رمضان  05 عفان   

10:00 
 صباحا

 درس وعظي  3
 

سالمة القلب في  
 رمضان 

 

عثمان بن  مسجد  
1443رمضان  10 عفان   

10:00 
 صباحا

حصة القرآن  
دورة   -الكريم

 رمضان 

 تحفيظ سورة الحجر 
 

درس في   4
االخالق  
 والسلوك 

تزكية النفس في  
رمضان : العفة  

 والحياء

النادي النسوي 
 الضويات

1443رمضان  12  10:00 
 صباحا

 درس وعظي  5
 

علو الهمة في  
 استقبال ليلة القدر 

 

مسجد عثمان بن  
1443رمضان  17 عفان   

10:00 
 صباحا

حصة القرآن  
دورة -الكريم

 رمضان 

 تحفيظ سورة الحجر 

فضل العشر االواخر   ندوة 6
 من رمضان 

النادي النسوي 
1443رمضان  19 الضويات  

10:00 
 صباحا

صبيحة قرآنية  7
احتفاء بليلة  

 القدر 

 قراءات قرانية
كلمة توجيهية  

 للتالميذ
 مسابقة ثقافية 

ثانوية عباس 
 العمراني 
 الضويات

1443رمضان  21  
10:00 
 صباحا
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 قراءات قرانية   صبيحة قرانية  8
 كلمة توجيهية،  
 قطوف ايمانية،  
 مسابقة للنساء 

القطب الحضري  
1443رمضان  24 راس الما   

10:00 
 صباحا

صبيحة قرآنية  9
احتفاء بليلة  

 القدر 

 قراءات قرانية
 كلمة توجيهية 
 قطوف ايمانية 

 مسابقة 

المركز متعدد  
االختصاصات 

 حمرية 

1443رمضان  26  
10:00 
 صباحا
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 :أزهرة زهرة بجماعة سبع رواضي)ة (المرشد

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي 

مسجد أوالد   رمضان فضائل شهر 

 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان  3

وقفات مع مدرسة   ندوة علمية  2

 رمضان 

مسجد أوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان   4

معالم التيسير في   درس فقهي  3

 أحكام الصيام

مسجد أوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان  5

درس   4

 وعظي 

أوالد  مسجد  رمضان شهر القران 
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان 10

سلوك   5

 واداب 

مسجد أوالد   آداب الصائم
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان 11 

درس   6

 وعظي 

رمضان شهر  

 الصدقات والقربات 

مسجد أوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان 12

أخطاء الصائمين في   درس فقهي  7

 رمضان 

مسجد اوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان 17

نفحات ايمانية في   ندوة علمية  8

العشر األواخر  

 الرمضانية

مركز القرب  
 بيرطا

 العاشرة صباحا 1443رمضان  18

رمضان شهر   أمسية   9

 االنتصارات

مسجد أوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان  18
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الحكمة من    درس فقهي  10

 مشروعية زكاة الفطر 

مسجد اوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان  25

درس   11

 وعظي 

ليلة القدر منحة  

 ربانية

مسجد اوالد  
 هالل

 العاشرة صباحا 1443رمضان  26
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة " عين الشقف" حسنية العبضلوي علوية المرشد

نوع  ر.ت 
 النشاط

عنوان الدرس /  
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

1 
 فقه المرأة في الصيام ندوة 

مركز التربية  
 والتكوين براس الما 

 أبريل 1
الثالثة 

 زوال

 درس   2
 فقهي 

 فقه الصيام عندالمرأة 
  

 مسجد 
 الكراوطة 

 1443رمضان  1
11 

 صباحا

 قرآن   3
 كريم

 

تفسير مع تحفيظ  
 سورة يس 

 مسجد 
 والد عامر 

 1443رمضان  3
  11 

 صباحا

 درس   4
 وعظي  

رمضان والقرآن  
 الكريم      

 مسجد  اللبابدة 
 1443رمضان  4

11 
 صباحا 

 درس  5
 فقهي 

 فضل  العشر  االواخر 
 

 1443 رمضان  8 مسجد الشبانات 
 

11 
 صباحا

 قرآن   6
 كريم
 دورة 

 رمضانية

تحفيظ   تفسير مع 
 يس  سورة 

 عامر  والد  مسجد

 رمضان  10

11 
 صباحا

7 
 ندوة 

حسن الظن باهلل  
 تعالى عند االبتالء 

 السجن المحلي 
 بوركايز 

بعد  1443رمضان  12
صالة 
 الظهر 

8 
 محاضرة  

 ثمرات الصيام   
 الروحية واألخالقية    

مركز التربية  
 1443رمضان  13 والتكوين براس الما 

بعد 
صالة 
 الظهر 

 درس   9
 فقهي 

  في  النساءأخطاء 
 الصيام 

 1443رمضان  15 الكرواطة  مسجد
11 

 صباحا

10  
القرآن  
 الكريم

تحفيظ   تفسير مع 
   يس سورة 

 عامر والدأ  مسجد
 1443رمضان  17

11 
 صباحا

11 
 درس  
 وعظي 

 االواخر  العشر تعظيم
 اللبابدة  مسجد

 1443 رمضان 18
11 

 صباحا
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12 
 محاضرة 

هدي النبي صلى للا 
عليه وسلم في العشر  

 األواخر 

مركز التربية  
 1443رمضان  20 والتكوين براس الما 

بعد 
صالة  
 الظهر 

13  
 درس  
 فقهي 

و   الفطر  زكاة أحكام
 1443رمضان  22 الشبانات مسجد  العيد صالة

11 
 صباحا

14 
 

القرآن  
 الكريم

تفسير  مع  تحفيظ  
 سورة يس 

 
 

 1443رمضان  24 عامر  مسجد أوالد

11   
 صباحا

 درس   15
 وعظي 

 القدر   ليلة فضائل
 اللبابدة  مسجد 

   1443رمضان 25
 

11 
 صباحا

16 
درس  
 فقهي 

مسائل في قضاء  
 رمضان والفدية 

مركز التربية  
 1443رمضان  27 والتكوين براس الما 

بعد 
صالة 
 الظهر 
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 "  " سبت الوداية أمينة بن خلوق بجماعة ة:المرشد

نوع  ر.ت 
 النشاط

عنوان الدرس /  
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 درس  1
 فقهي 

 
رمضان أحكام  

 وآداب

 
 مسجد الشبانات 

رمضان /   2
 أبريل 4

 صباحا  11

2  
 ندوة

 
وقفات مع مدرسة  

 رمضان 

 عن بعد  
)عبر موقع المجلس  

 العلمي( 

رمضان /   4
 أبريل 6

 صباحا  11

درس   3
 فقهي 

فقه المرأة في  
 الصيام 

رمضان /   5 مسجد أوالد جرار 
 أبريل 7

 صباحا  11

القرآن  - 4
 الكريم

 
درس  -

 وعظي 

تحفيظ  سورة  -
األعلى )الجزء  

 األول(
 
وقفة مع آيات  -

 الصيام 

 
 

 مسجد أوالد بن طلحة  

رمضان /   9
 أبريل  11

 صباحا  11

درس    5
 وعظي 

ثمرات الصيام    
 والحكمة من تشريعه 

رمضان   11 مسجد سيدي مالك 
 أبريل  13 /

 صباحا  11

6  
 أمسية 

 
رمضان شهر  

 اإلنتصارات

 عن بعد 
)عبر موقع المجلس  

 العلمي( 

رمضان   15
 أبريل  17 /

 

العشر األواخر من   ندوة 7
رمضان، فضلها  

واألعمال المستحبة  
 فيها

رمضان   16 مركز اإلصالح بيرطا 
 أبريل  18 /

 صباحا  11

القرآن  - 8
 الكريم

السيرة -
النبوية 
 الشريفة 

تحفيظ سورة  -
األعلى )الجزء  

 الثاني(  
فتح مكة ،دروس  -

 وعبر

رمضان   17 مسجد أوالد بن طلحة  
 أبريل  19 /

 

صبيحة  9
 قرآنية

صبيحة قرآنية،كلمة  
توجيهية،قراءات  

 قرآنية،مسابقة 

مركز الكرامة رأس  
 الماء 

رمضان   19
 أبريل  21 /

 صباحا  11
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درس  - 10
 وعظي 

درس  -
 فقهي 

نفحات إيمانية في  -
العشر األواخر من  

 رمضان 
أحكام زكاة الفطر  -

 وصالة العيد
 

رمضان   23 مسجد الشبانات 
 أبريل  25 /

 صباحا  11

11  
درس  

 وعظي  

 
ليلة القدر من أعظم  

 الليالي

رمضان     25 مسجد أوالد بن طلحة  
 أبريل  27 /

 صباحا  11

درس   12
 فقهي 

زكاة الفطر ،حكمها  
والحكمة من  

 تشريعها

رمضان     26 مسجد أوالد جرار 
 أبريل  28 /

 صباحا  11
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشدة فريدة زيتاني  بجماعة ".سبع رواضي

 
 

ر. 
 ت

عنوان الدرس /   نوع النشاط 
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1
 وعضي

رمضان شهر التوبة  
 والغفران 

مركزالقرب  
الكرامة رأس  

 الما 

 1443 رمضان  4
 أبريل   5

 صباحا 11

تحفيظ   2
القرآن  
 الكريم 

دورة رمضان سورة  
 1الفتح ج

مسجد تعاونية  
 3مرحبا 

 1443رمضان  5
 أبريل   6

 صباحا 11

درس   3
 وعظي  

رمضان شهر الصبر  
 والغفران 

السجن المحلي   
 بوركايز

 1443رمضان  6
 أبريل 7

 صباحا 11

تحفيظ   4
القرآن  
 الكريم 

 دورة رمضان  
 1سورة الفتح ج 

مسجد  
 العاشورية  

 رمضان 10
 أبريل   11

 صباحا  11

آداب   5
 وسلوك 

مركز القرب   آداب الصائم 
الكرامة رأس  

 الما 

 رمضان 11
 أبريل  12

 صباحا  11

درس   6
 وعظي  

أجر ومكانة  
 الصائمين 

مسجد تعاونية  
 3مرحبا 

 رمضان  12
 أبريل   13

 صباحا 11

درس   7
 تربوي 

 غزوة بدر  
 دروس وعبر 

مسجد  
 العاشورية  

 رمضان  17
 أبريل   18

 صباحا 11

درس   8
 وعظي  

نفحات ربانية في  
العشر األواخر  

 الرمضانية

مركز القرب  
الكرامة رأس  

 الماء  

 رمضان  18
 أبريل   19

 صباحا 11

تحفيظ   9
القرآن  
 الكريم 

 دورة رمضان  
 2سورة الفتح ج 

مسجد تعاونية  
 3مرحبا 

 رمضان   19
 أبريل   20

 صباحا 11

1
0 

تحفيظ  
القرآن  
 الكريم 

 دورة رمضان  
 2سورة الفتح ج 

مسجد  
 العاشورية  

 ابريل   25رمضان 24
  

 صباحا 11

1
1 

حفل  
 وصبيحة
 قرآنية 

حفل حناء بمناسبة 
 ليلة القدر 

القرب  مركز 
الكرامة رأس  

 الما 

 رمضان  25
 أبريل   26

 صباحا 11
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشدة:حسنة الكمية بجماعة عين شقف و جماعة راس لما 

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  1 مسجد الهدى رمضان شهر القران 

تحفيظ   2

القران  

 الكريم 

دورة   -سورة يس 

رمضان )حصة  

 االطفال ( 

جمعية القرب  

راس لما  

حصة  

 االطفال 

 صباحا   10 1443رمضان  4  

درس   3

 وعظي 

أسرار و فوائد  

 الصيام 

مسجد  

 التضامن

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  5

ندوة   4

)الفقه  

 المالكي (

فقه المرأة في   

 الصيام 

جمعية القرب  

 راس لما  

 بعد صالة الظهر  1443رمضان 6   

رمضان شهر التوبة   ندوة  5

 والغفران  

السجن  

المحلي  

 بوركايز 

 بعد صالة الظهر  رمضان  144307

القرآن   6

 الكريم 

دورة   -سورة يس 

رمضان )حصة  

 االطفال ( 

مركز القرب  

 راس لما  

 صباحا  10 رمضان  144309 

درس   7

 وعظي 

أسرار و فوائد  

 الصيام 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  10 مسجد الهدى

درس   8

 وعظي  

رمضان شهر  

 التقوى 

مركز القرب  

 راس لما  

 بعد صالة الظهر    1443رمضان11

درس   9

 فقهي 

فقه المرأة في  

 الصيام 

مسجد  

 التضامن

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  16
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درس   10

 وعظي  

فضل العشر االواخر  

 من رمضان  

 بعد صالة الظهر  رمضان   144318 مركز القرب  

أثر الصيام في تقويم  ندوة  11

 السلوك  

الثانوية 

التأهيلية 

الزرقطوني  

 عين شقف  

 صباحا   10 1443رمضان 20

درس   12

 فقهي 

فقه المرأة في  

 الصيام 

 بعد صالة الظهر  1443رمضان  24 مسجد الهدى

الفقه   13

 المالكي  

احكام زكاة الفطر  

 وفضل صالة العيد  

مركز القرب  

 براس لما  

 بعد صالة الظهر  1443رمضان 26

مسابقة   14

 قرانية 

مسابقة قرآنية 

سورة يس دورة  

رمضان )حصة  

 األطفال( 

مركز القرب  

 راس لما   

 صباحا  10 1443رمضان 27
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة " راس الما "   حورية الناهضالمرشدة 

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

1 
 ندوة 

فقه المرأة في  

 الصيام 

مركز التربية  

 والتكوين براس الما 
 الثالثة زوال أبريل 1

2 
درس  

 وعظي 

 

رمضان شهر  

 األخالق    

 تحفيظ  

 سورة يس 

 صباحا 11 1443رمضان  3 الكبانية  مسجد

3 
درس  

 فقهي 

أخطاء النساء في  

 رمضان 

 تحفيظ سورة الكهف   

1443رمضان  6 الحمد  مسجد  

 صباحا 11  

درس   4

 وعظي  

 

نوايا قراءة القرآن  

 تحفيظ وحفظه  

 سورة يس      

 الكبانية  مسجد 

1443رمضان  10  

 صباحا  11

 

5 
 ندوة 

حسن الظن باهلل  

 تعالى عند االبتالء 

 السجن المحلي 

 بوركايز 

بعد صالة  1443رمضان  12

 الظهر 

6 
 محاضرة  

 ثمرات الصيام   

 الروحية واألخالقية    

مركز التربية  

 والتكوين براس الما 
 1443رمضان  13

بعد صالة 

 الظهر 

السيرة  7

 النبوية

 غزوة بدر أحداث  

 

 تحفيظ سورة يس 

 مسجد 

 الكبانية 
 1443رمضان  17

 صباحا 11
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القرآن  

 الكريم

درس   8

 وعظي 

القرآن  

 الكريم

 ر مضان والدعاء 

 تحفيظ سورة الكهف 

 مسجد  

 الحمد 
 1443رمضان  19

 صباحا 11

9 

 محاضرة 

هدي النبي صلى للا 

عليه وسلم في  

 العشر األواخر 

مركز التربية  

 1443رمضان  20 والتكوين براس الما 
بعد صالة  

 الظهر 

درس   10

 وعظي 

 دروس من رمضان    

 سورة يس  تحفيظ 
 1443رمضان  24 الكبانية  مسجد 

 صباحا 11

الحديث   11

 الشريف 

القرآن  

 الكريم

وقفة مع دعاء ليلة  

 القدر 

 تحفيظ سورة الكهف 
 1443رمضان  26 الحمد   مسجد 

 صباحا  11

درس   12

 فقهي 

مسائل في قضاء  

 والفدية رمضان 

مركز التربية  

 والتكوين براس الما 
 1443رمضان  27

بعد صالة 

 الظهر 
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 م  2022هـ /   1443 لعام برنامج رمضان

 عين الشقف بجماعة "  زينب ركانية المرشد

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان  

الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

فقه المراة   ندوة 1

 في الصيام

والتكوين  مركز التربية 

 بجماعة راس الما 

 صباحا  11 1443رمضان  01

درس   2

 وعظي 

مفاتيح 

األلفة   

والمحبةبين  

 الناس 

 صباحا 11 1443رمضان  04 مسجد العماير 

الدورة   3

 الرمضانية

تحفيظ ما  

تيسر من  

 سورة يس 

 صباحا 11 1443رمضان  6 مسجد أوالد نابت

المراة    ندوة 4

في رمضان  

:ماهية،فض

 ائالوأحكاما 

ص 11:30 1443رمضان 10 دار الشباب عين الشقف 

 باحا

ما تيسر من   تفسير 5

 سورة يس 

 صباحا 11 1443رمضان11 مسجد العماير 

حسن الظن   ندوة 6

باهلل تعالى  

 عند المحن 

 صباحا  11 1443رمضان 12 السجن المحلى بوركايز 
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آثر الصيام   ندوة 7

في تقويم  

 السلوك 

أحمد زكي عين  ثانوية 

 الشقف 

 صباحا 11 1443رمضان14

ما تيسر من   تفسير 8

 سورة يس 

 صباحا 11 1443رمضان 17 مسجد أوالد نابت

درس   9

 وعظي 

لذة األنس  

 باهلل تعالى

 صباحا 11 1443رمضان 20 مسجد العماير 

ندوة عن   10

 بعد

العشر  

االواخر من  

رمضان  

:أسرار  

 وثمرات  

 صباحا 11 1443رمضان 24 قناة المجلس العلمي 

درس   11

 وعظي 

االستقامة  

 بعد رمضان 

 صباحا 11 1443رمضان25 مسجد أوالد نابت

الدورة   12

 الرمضانية

تحفيظ ما  

تيسر من  

 سورة يس 

 صباحا 11 1443رمضان 27 مسجد العماير 
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 سبع رواضي سعاد البشيري بجماعة ة المرشد

نوع  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط 

ندوة عن   1

 بعد

وقفات مع مدرسة  

 الصيام 

 رمضان 4 موقع المجلس العلمي 

 ابريل6

 صباحا  11

التحفيظ.  2

قواعد  

 التجويد

  اداب القران الكريم

 عثمان بن عفان 

رمضان  5  

 أبريل4

     

 صباحا 11

التجويد. 3

 درس 

المدود.استقبال  باب 

 رمضان 

 رمضان 7 مركز الكرامة القرب 

 ابريل6

 صباحا 11

احكام خاصة بالمرأة في   فقه  4

 الصيام 

 رمضان 10 مسجد تعاونية النجم 

 ابريل 11

 صباحا 11

مسجد عثمان بن   البسملة والتعوذ  التحفيظ  5

 عفان 

 صباحا 11 رمضان 13

القواعد.  6

 درس 

باب المدود .غزوة بدر  

 الكبرى

 صباحا 11 رمضان 15 الكرامة مركز 

 صباحا 11 رمضان 18 مركز االصالح  العشر االواخر  ندوة 7

صبيحةة 8

 قرانية 

كلمة توجيهية  

 قراءات.مسابقة 

 صباحا 11 رمضان 21 مركز الكرامة 

 صباحا 11 رمضان 25 عثمان بن عفان  من سورة الملك  التحفيظ  9

 صباحا 11 رمضان 26 مركز تعاونية النجم  أحكام العيد درس  10
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 م  2022هـ /  1443لعام   برنامج رمضان

 بجماعة: عين الشقف  سناء العمري  ةالمرشد

عنوان الدرس /   نوع النشاط  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 صباحا  11 1443رمضان  3 مسجد االزدهار  أسرار الصيام درس وعظي  1

رمضان شهر   درس تربوي 2

 التغيير 

 صباحا  11 1443رمضان   5 مسجد الهالل 

تحفيظ   3

القرآن +  

 التفسير

الجزء األول من  

 سورة الحجر 

1443رمضان  6 مسجد راس الما   صباحا  11 

عبادة المرأة في   ندوة 4

 رمضان 

مركز القطب  

الحضري راس  

 الما 

رمضان   11

1443 

 صباحا  11

تحفيظ   5

القرآن الكريم  

 + التفسير

الجزء الثاني من  

 سورة الحجر  

رمضان   13 مسجد راس الما 

1443 

 صباحا  11

في رحاب   6

 آية

قال تعالى:" وإذا 

سألك عبادي عني  

 فإني قريب..." 

رمضان   17 مسجد االزدهار 

1443 

 صباحا  11

السيرة  7

 النبوية

هدي النبي صلى  

للا عليه وسلم في  

 العشر األواخر 

رمضان   19 مسجد الهالل 

1443 

 صباحا  11
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تحفيظ   8

القرآن +  

 التفسير

الجزء الثالث من  

 سورة الحجر  

رمضان   20 مسجد راس الما 

1443 

 صباحا  11

صبحية  9

 قرآنية

قراءات قرآنية+ 

كلمة توجيهية+  

 قطوف+ مسابقة 

مركز القطب  

الحضري راس  

 الما 

رمضان   24

1443 

 صباحا  11

شرح حديث :"   الحديث  10

كل امرئ في ظل  

 صدقته"

رمضان   26 مسجد الهالل 

1443 

 صباحا  11

تحفيظ   11
القرآن +  

 التفسير

الجزء الرابع من  

 سورة الحجر 

رمضان   27 مسجد راس الما 

1443 

 صباحا  11
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 م  2022هـ /  1443لعام   برنامج رمضان

 راس الماء بجماعةة شيماء الزهراوي  المرشد

     

 ر.ت
نوع 

 النشاط 
 التوقيت التاريخ  الفضاء  عنوان الدرس 

1 
درس  

 وعظي 

رمضان شهر الرحمة  

 والغفران

مسجد  

 الحمد 

رمضان  3

1443 
 صباحا 

2 
درس 

 فقهي
 شروط صحة الصيام 

مسجد  

 راس الما 

رمضان   4

1443 
 صباحا 

3 
درس 

 وعظي

وصايا للنساء في شهر 

 رمضان 

مسجد  

 عين بيضا 

رمضان   6

1443 
 صباحا 

 محاضرة  4

الرمضانية  المدرسة  

وأثرها في تخليق  

 الحياة العامة 

مسجد  

 الحمد 

رمضان  10

14431 
 صباحا 

5 
درس 

 وعظي

: كل  ملسو هيلع هللا ىلصشرح قوله 

عمل ابن آدم له إال  

 الصوم ... 

مسجد  

 راس الما 

رمضان  12

1443 
 صباحا 

6 

درس 

 وعظي

تحفيظ  

القرآن 

 الكريم 

فضل  في    ـ  القرآن 

 رمضان 

تحفيظ القرآن الكريم  ـ 

 )الحزب ستون (

مسجد  

 الحمد 

رمضان  13

1443 
 صباحا 

7 
درس 

 وعظي

غزوة بدر الكبرى،  

 دروس وعبر

مسجد  

 راس الما 

رمضان  17

1443 
 صباحا 

 محاضرة  8
دور شهر رمضان في 

 تجديد اإليمان 

مسجد  

 عين بيضا 

رمضان  18

1443 
 صباحا 

9 
درس 

 وعظي

في   ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي 

العشر اآلواخر من  

 شهر رمضان

مسجد  

 الحمد 

رمضان  20

1443 
 صباحا 

10 
درس 

 وعظي

ـ فضل إدراك ليلة   

 القدر

مسجد  

 راس الما 

رمضان  25

1443 
 صباحا 
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تحفيظ  

القرآن 

 الكريم 

تحفيظ القرآن الكريم  ـ 

 )الحزب ستون (

11 
درس 

 فقهي

زكاة الفطر وصالة  

 العيد، أحكام وآداب 

مسجد  

 الحمد 

رمضان  27

1443 
 صباحا 

12 
درس 

 وعظي

شهر رمضان فرصة  

للمداومة على العمل 

 الصالح 

مسجد  

 راس الما 

رمضان  28

1443 
 صباحا 
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 م 2022 / هـ 1443  لعام رمضان برنامج

 المرشدة عائشة الغفولي بجماعة " عين الشقف وسبع رواضي 

 

نوع  ر.ت 
 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط 

السيرة  1
 النبوية  

هدي الرسول صلى للا  
 عليه وسلم في رمضان  

مسجد النهضة  
2   

 صباحا   11 1443رمضان  04

درس   2
وعظي  

 +
الدورة  
الرمض 
 انية 

وقفات في تحقيق التقوى 
في رمضان  +تحفيظ  
الجزء األول من سورة  

 يس

مسجد  
 الخرابشة  

 صباحا  11   1443رمضان05

درس   3
فقهي  

+الدورة  
الرمض 
 انية 

أحكام الصيام +تحفيظ  
 سورة يس  

مسجد خديجة  
 أم المؤمنين  

 والنصف   11   1443رمضان07

مركز القطب   عبادة المرأة في رمضان  ندوة 4
الحضري  
 راس الما 

 صباحا  11 1443رمضان  11

الدورة   5
الرمض 
 انية 

تحفيظ وتفسير الجزء  
 الثاني من سورة يس  

مسجد  
الخرابشة عين  

 الشقف 

 صباحا  11 1443رمضان  12

درس   6
 وعظي  

أسباب المغفرة في  
 رمضان  

مسجد النهضة  
2   

 صباحا   11   1443رمضان  14

درس   7
 وعظي   

فضل العشر األواخر من  
 رمضان   

مسجد خديجة  
 أم المؤمنين 

 والنصف   11 رمضان    17

أثر الصيام في تقويم  ندوة  8
 السلوك +مسابقة ثقافية  

الثانوية 
التأهيلية 

 الزرقطوني  

 والنصف   11   1443رمضان  19

فضل العشر األواخر من   محاضرة   9
رمضان + مسابقة  

 ثقافية  

دار الطالبة  
 عين الشقف  

 والنصف  11 1443رمضان  20
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درس    10
فقهي +  
الدورة  
الرمض 
 انية 

أحكام في القضاء  
والكفارة + تحفيظ  

وتفسير الجزء الثالث  
 من سورة يس  

مسجد  
الخرابشة عين  

 الشقف  

 صباحا    11    1443رمضان  21

صبحية  11
 قرآنية 

قراءات قرآنية،كلمة  
توجيهية  ، قطوف  

 إيمانية ، مسابقة دينية  

القطب  
الحضري  
 راس الما  

 صباحا  10    1443رمضان   24

درس    12
 فقهي  

مسجد النهضة   مقاصد زكاة الفطر  
2   

 صباحا   11   1443رمضان  25

الدورة    13
الرمض 
انية + 
درس  
 فقهي  

تحفيظ وتفسير الجزء  
الرابع من سورة يس+  

 مقاصد زكاة الفطر  

مسجد  
الخرابشة عين  

 الشقف  

 صباحا   11   1443رمضان  26
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بودالي إدريسية بجماعة : " الوادين" ة المرشد

 ر.ت 
نوع 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط
 التوقيت التاريخ الفضاء

 درس  1
رمضان طيف نستقبله  

 فكيف نغتنمه

مسجد سيدنا  

 حمزة 
 صباحا  11 1443رمضان  4

 قرأن  2

دورة  رمضان تفسير  

الجزء األول من سورة  

 الحجر 

مسجد النهضة  

1 
1443رمضان  5  صباحا  11 

 موعظة  3

في رحاب أية: يا أيها  

الذين أمنوا كتب عليكم 

 الصيام 

مسجد اوالد  

 عيد
1443رمضان  6  صباحا  11 

 ندوة 4
عبادة المرأة في  

 رمضان 

القطب  

الحضاري  

 رأس الماء 

رمضان   11

1443 
 صباحا  11

 ندوة 5
المرأة و محاسبة  

 النفس في رمضان 

المركز متعدد  

االختصاصات 

للنساء في  

وضعية صعبة 

 حمرية 

رمضان   12

1443 
 صباحا  11

 قرأن  6

دورة  رمضان تفسير  

الجزء الثاني من  

 سورة الحجر 

مسجد النهضة  

1 

رمضان   13

1443 
 صباحا  11
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 حديث  7

حديث :إذا جاء  

رمضان فتحت أبواب  

 الجنة .... 

مسجد اوالد  

 عيد

رمضان   18

1443 
 صباحا  11

 ندوة 8
فضل العشر األواخر  

 من شهر رمضان 

المركز  

النسوي 

 الضويات

رمضان   19

1443 
 صباحا  11

 قرأن  9

دورة  رمضان تفسير  

الجزء الثالث من  

 سورة الحجر 

مسجد النهضة  

1 

رمضان   20

1443 
 صباحا  11

10 
صبحية 

 قرآنية

قرأت قرآنية +  كلمة  

توجيهية + قطوف  

 إيمانية

القطب  

الحضاري  

 رأس الماء 

رمضان   24

1443 
 صباحا  11

11 
صبحية 

 قرآنية

قرأت قرآنية +  كلمة  

توجيهية + قطوف  

 إيمانية

المركز متعدد  

االختصاصات 

للنساء في  

وضعية صعبة 

 حمرية 

رمضان   26

1443 
 صباحا  11

 قرأن  12

دورة  رمضان تفسير  

الجزء الرابع من  

 سورة الحجر 

مسجد النهضة  

1 

رمضان   27

1443 
 صباحا  11
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 م  2022هـ /  1443لعام   برنامج رمضان

 عين قنصرة  كنزة لقاللش بجماعة المرشدة

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط  نوع النشاط  ر.ت 

رمضان مدرسة للتقوى انطالقا   محاضرة  1

من قوله تعالى "يا أيها الذين  

آمنوا كتب عليكم الصيام كما  

كتب على الذين من قبلكم لعلكم  

 تتقون" + جلسة استماع 

السجن المحلي  

 بوركايز 

جماعة "راس  

 الما"

 صباحا  11 1443رمضان  1

درس  فقهي   2

+ حصة  

 القرآن  

أحكام الصيام في المذهب  

المالكي + الدورة الرمضانية  

في تحفيظ و تفسير سورة  

 "يس" 

مسجد  

 المخاليف 

 صباحا  11 1443رمضان  3

درس   3

 وعظي 

خصائص و فضائل شهر   

 رمضان المعظم 

مسجد دوار  

 الحجر 

 صباحا  11 1443رمضان  4

جلسة  فقه المرأة في الصيام +  ندوة 4

 استماع 

مركز القرب  

الكرامة "راس  

 الما"

 صباحا  11 1443رمضان  5

درس   5

 وعظي 

رمضان و القرآن انطالقا   من  

قوله تعالى "شهر رمضان  

 الذي أنزل فيه القرآن " 

 صباحا  11 1443رمضان  6 مسجد بلمون 

المرأة و الصيام في رمضان :   ندوة 6

مفهوما,ماهية , فضائال و  

 أحكاما 

 الشباب دار 

جماعة  عين  

 الشقف 

 صباحا  11 1443رمضان10

موعظة +   7

حصة  

 القرآن  

التوبة : مفهومها و شروطها  

+ الدورة الرمضانية في  

 تحفيظ و تفسير سورة "يس"

مسجد  

 المخاليف 

 صباحا  11 1443رمضان11

المرأة و محاسبة النفس في   ندوة 8

 رمضان  

 + جلسة استماع 

المركز  

 النسوي

 حمرية جماعة 

 صباحا  11 1443رمضان12

تفسير  9

القرآن  

 الكريم

وقفات  في تفسير قوله تعالى 

" و أن تصوموا خير لكم إن  

 كنتم تعلمون" 

 صباحا  11 1443رمضان13 مسجد بلمون 
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محاضرة +   10

حصة  

 القرآن 

غزوة بدر الكبرى : أحداثها,  

 نتائجها 

و الدروس المستفادة منها +   

الدورة الرمضانية في تحفيظ و  

 تفسير سورة "يس"

مسجد  

 المخاليف 

 صباحا  11 1443رمضان17

درس   11

 وعظي 

الخشوع في الصالة : مفهومه  

 ,أسبابه 

 و ثمراته 

مسجد دوار  

 الحجر 

 صباحا  11 1443رمضان18

تفسير  12

الحديث  

 القدسي 

"كل عمل ابن آدم له إال   

 الصوم..."

 صباحا  11 1443رمضان19 مسجد بلمون 

ندوة عن   13

 بعد

 العشر  األواخر  من  رمضان  

 أسرار  ربانية و ثمرات 

عن بعد على  

صفحة  

المجلس  

 العلمي  

 صباحا 1443رمضان21

موعظة +   14

حصة  

 القرآن  

فضائل العشر األواخر من  

الدورة  رمضان و ليلة القدر+ 

الرمضانية في تحفيظ و تفسير  

 سورة "يس"

مسجد  

 المخاليف 

 صباحا  11 1443رمضان25

صباحية قرآنية بمناسبة ليلة   حفل قرآني 15

القدر انطالقا من قوله تعالى" 

 إنا أنزلناه في ليلة القدر"

المركز  

 النسوي

 جماعة حمرية 

 صباحا  11 1443رمضان26

تفسير  16

القرآن  

 الكريم

وقفات في تفسير   سورة  

 و اإلعجاز العلمي فيها    القدر 

 صباحا  11 1443رمضان27 مسجد بلمون 

أحكام زكاة الفطر و صالة العيد   درس فقهي  17

 في المذهب المالكي 

مسجد دوار  

 الحجر 

 صباحا  11 1443رمضان28
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 المرشدة كوثر صالحي بجماعة "عين الشقف 
 

عنوان الدرس /   نوع النشاط  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

السجن المحلي   رمضان والتقوى  ندوة 1

بوركايز ) راس  

 الما(

 والنصف 11 1443رمضان  1

محاضرة +   2

الدورة  

 الرمضانية

مجاهدة النفس في  

رمضان + تحفيظ  

 سورة يس 

مسجد خديجة ام  

 المؤمنين 

 والنصف 11 1443 رمضان  4

فقه المرأة في   ندوة 3

 الصوم 

مركز القرب ) 

 راس الما(

 والنصف 11 1443 رمضان  5

درس فقهي   4

+ الدورة  

 الرمضانية

احكام الصيام + 

تحفيظ القرآن  

 الكريم

 والنصف 11 1443رمضان  7 مسجد التاللسا 

الصيام  المرأة في  ندوة  5

،ماهية واحكاما  

 وفضائل

دار الشباب عين  

 الشقف 

 والنصف 11 رمضان  10

درس   6

وعظي+  

الدورة  

 الرمضانية

االسرار الربانية  

في رمضان +  

 تحفيظ سورة يس 

مسجد عين  

 الشقف المركزي 

 والنصف 11 رمضان  12

اثر الصيام في   ندوة 7

 تقويم السلوك

ثانوية احمد زكي  

جماعة عين  

 الشقف 

 والنصف 11 رمضان  14

صبحية  8

 قرآنية

قراءات قرآنية + 

 حصة التفسير 

مسجد خديجة ام  

 المؤمنين 

 والنصف 11 رمضان  18

اثر الصيام في   ندوة 9

تقويم السلوك+ 

 مسابقة ثقافية 

الثانوية التأهيلية  

 الزرقطوني 

 والنصف 11 رمضان  19

فضل العشر   محاضرة  10

االواخر من  

الطالبة عين  دار 

 الشقف 

 والنصف 11 رمضان  20



68 
 

رمضان+ مسابقة  

 ثقافية

درس   11

 وعظي 

فضل العشر  

االواخر من  

 رمضان 

مسجد عين  

 الشقف المركزي  

 والنصف 11 رمضان  22

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

ندوة عن  

 بعد

 

 محاضرة   

 

الدورة  

 الرمضانية

الدورة  

 الرمضانية

 محاضرة 

 

 موعظة 

 

الدورة  

 الرمضانية

العشر االواخر من  

رمضان اسرار  

 وثمرات 

زكاة الفطر  

واألحكام المتعلقة  

 بها

 تحفيظ سورة يس 

 

 تحفيظ سورة يس 

 

 ثمرات الصيام

 

رمضان شهر  

 الغفران 

 

الصحة في  

رمضان+ تحفيظ  

 سورة يس 

ندوة عن بعد  

عبر موقع  

 اليوتيوب

مسجد خديجة ام  

 المؤمنين 

مسجد عين  

 الشقف المركزي 

مسجد خديجة ام  

 المؤمنين 

 التاللسا مسجد 

 

مسجد والد  

 معرف 

 

مسجد خديجة ام  

 المؤمنين 

 رمضان 24

 

 رمضان  25

 

 رمضان  26

 

 رمضان   27 

 

 رمضان  13

 

 رمضان  16

 

 رمضان 15

 والنصف 11

 

 والنصف 11

 

 والنصف 11

 

 والنصف 11

 

 والنصف 11

 

 والنصف 11

 

 والنصف 11
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 جماعة بو علي و سبع الرواضي: الطاهوريمريم  المرشد ة

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

درس   1

 وعظي 

 كيف نستقبل

 رمضان 

مسجد العريصة  

 بلعبادات

 

 1443رمضان  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد صالة 

 الظهر 

فقه الصيام وفق   فقهي   درس 2

 المالكي  المذهب

مسجد محمد مدني  

 حجار  

4  

 1443رمضان   

وقفات مع مدرسة   ندوة 3

 رمضان 

 1443رمضان  5 عن بعد  

آداب و   4

 فضائل

بن   مسجد عثمان آداب الصيام و سننه

 عفان 

 1443رمضان  6

درس   5

 وعظي 

اسرار الصوم و  

 فوائده

مسجد العريصة  

 بلعبادات

 1443رمضان  10

أحكام تالوة و حمل   فقهي   درس 6

المرأة للقرآن مع  

 وجود عذر شرعي 

مسجد محمد مدني  

 حجار  

 1443رمضان 11

و   آداب 7

 فضائل

كيف تتعبد الحائض 

و النفساء في  

 رمضان 

مسجد عثمان بن  

 عفان 

 1443رمضان 12

نفحات ربانية في   ندوة 8

من   العشر االواخر

 رمضان 

مركز الكرامة  

 رأس الماء 

 1443رمضان 17

درس   9

 وعظي 

  أمهاتهدي 

المؤمنين رضي للا  

 عنهن في رمضان 

العريصة   مسجد

 بلعبادات

 1443رمضان 18

فدية الصيام عند   درس فقهي  10

 المالكية 

مسجد محمد مدني  

 حجار  

 1443رمضان 19

و   آداب 11

 فضائل

عثمان بن    مسجد فضل االستغفار 

 عفان 

 1443رمضان 20

درس   12

 وعظي 

النبي صلى للا  هدي

عليه وسلم  

مسجد العريصة  

 بلعبادات

 1443رمضان 25
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وأصحابه في العشر  

 االواخر من رمضان 

و   آداب 13

 فضائل

مسجد محمد مدني   فضل ليلة القدر 

 حجار  

 1443 رمضان26

عثمان بن    مسجد زكاة الفطر  فقهي   درس 14

 عفان 

 1443 رمضان27

  درس 

 وعظي 

العريصة  مسجد  صالة العيد

 بلعبادات

 1443 رمضان28
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 نجوى حمان بجماعة " موالي يعقوب ة المرشد

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

صباحية  1

 رمضانية

أحكام  وحكم  

 رمضانية

 مسجد شبانات 

 السبت  الوداية 

 صباحا  11 1443رمضان   2

وقفات مع مدرسة   ندوة 2

 رمضان 

موقع المجلس  

العلمي إلقليم   

 موالي يعقوب 

 مساءا  1443رمضان  5

رمضان شهر الصبر   محاضرة  3

 والغفران 

السجن المحلي  

 بوركايز

 صباحا  11 1443رمضان  6

ماذا يمكن أن يتحقق   محاضرة  4

 في شهر رمضان 

اإلجابة على  

 تساؤالت الطالبات 

الطلبة  دار 

بإقليم موالي 

 يعقوب

رمضان    10 

1443 

 صباحا  11

الفقه   5

 المالكي 

مسجد  موالي   أحكام  الصيام

 يعقوب الكبير

رمضان   13

1443 

 صباحا  11

درس   6

 وعظي 

رمضان موسم  

 القرآن 

مسجد موالي  

 يعقوب الصغير

رمضان     15

1443 

 بعد الظهر 

رمضان شهر   ندوة 7

 االنتصارات

صفحة المجلس  

العلمي المحلي  

إلقليم موالي  

 يعقوب

رمضان     18

1443 

 مساءا 
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نفحات ربانية في   ندوة 8

العشر األواخر  

 الرمضانية

مركز القرب  

 رأس الما 

رمضان     19

1443 

 صباحا  11

صباحية  9

 قرآنية 

مسجد موالي   قراءات قرآنية 

 يعقوب الصغير

رمضان   21

1443 

 صباحا  11

صباحية  10

 رمضانية

مسجد موالي   قراءات قرآنية

 يعقوب الكبير

رمضان     25

1443 

 صباحا  11

تأمالت في سورة   التفسير  11

 القدر 

مسجد موالي  

 يعقوب الصغير

رمضان     27

1443 

 بعد الظهر 

الفقه   12

 المالكي 

أحكام زكاة الفطر  

 وصالة العيد

مسجد موالي  

 يعقوب الكبير

رمضان   29

1443 

 بعد الظهر 
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 م 2022 / هـ 1443  لعام رمضان برنامج

 الشقف عين :بجماعة واسين نجيةة المرشد

 

 / الدرس عنوان النشاط  نوع ت .ر

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

 درس 1

 تربوي 

 شهر  رمضان

 الطاعات 

 صباحا  11 1443 رمضان  3 الما  راس مسجد

 درس 2

 وعظي 

 صباحا  11 1443 رمضا  4 الحمد  مسجد الصيام اسرار

 الدورة 3

 الرمضانية

 وتفسير تحفيظ

 1 ج الحجر سورة

 صباحا  11 1443 رمضان  5 السعودي مسجد

 درس 4

  وعظي

 صباحا  11 رمضان  10 الما  راس مسجد الصيام اسرار

 في المراة  عبادة ندوة 5

 رمضان 

 القطب مركز

 راس  الحضري

 الما 

 صباحا  11 1443رمضان11

 الدورة 6

 الرمضانية

 وتفسير تحفيظ

 ج  الحجر سورة

2 

 صباحا  11 1443رمضان12 السعودي مسجد

 السيرة 7

 النبوية

 النبوي الهدي

 رمضان  في

 صباحا  11 1443رمضان17 الما  راس مسجد

 الدورة 8

 الرمضانية

  تفسير و تحفيظ 

 2 ج الحجر سورة

 صباحا  11 1443رمضان18 الحمد  مسجد
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 العشر فضل ندوة 9

 من االواخر

 رمضان 

 النسوي النادي

 الضويات

 صباحا  11 1443رمضان19

 صبيحة 10

 قرانية 

 قرانية، قراءات 

 توجيهية، كلمة

 "مسابقة

 القطب مركز

  الحضري

 صباحا  11 1443رمضان24

 درس 11

 وعظي 

 العشر مع وقفة 

 االواخر 

 صباحا  11 1443رمضان26 الما  راس مسجد
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة ) عين قنصرة(  المرشدة نعيمة الخلوفي

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط 

درس   1

 فقهي 

رمضان /      3 مسجد مسدورة  عبادة المراة في رمضان 

 ابريل4

 

 صباحا 11

تحفيظ   2

 القرآن  

دورة رمضان سورة  

 1الحجر ج

 رمضان/5 مسجد البسايس 

 ابريل 6

 

 صباحا 11

هدي النبي صلى للا  السيرة 3

 عليه و سلم في رمضان 

 رمضان/7 1مسجد الطالحة 

 ابريل8

 صباحا 11

درس   4

 وعظي  

 رمضان/10 2 مسجد الطالحة رمضان فرصة للتغيير

 ابريل  11

 صباحا 11

تفسير  5

 القرآن 

 رمضان/12 مسجد البسايس  1سورة الحجر ج 

 ابريل 13

 صباحا 11

تحفيظ   6

القران  

 الكريم

 ابريل/15 مسجد البسايس  2سورة الحجر ج 

 رمضان 14

 صباحا 11

درس   7

 وعظي  

 1مسجد الطالحة  فضل ليلة القدر 

 2مسجد الطالحة 

 ابريل/18

 رمضان 17

 صباحا 11

فضل العشر االواخر من   ندوة 8

 رمضان 

النادي النسوي 

 الضويات

 ابريل/20

 رمضان 19

 صباحا 11
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صبحية  9

 قرانية  

 قراءات قرانية  

 كلمة توجيهية للتالميذ

 مسابقة قرانية 

ثانوية عباس 

 العمراني الضويات 

 ابريل/22

 رمضان 21

 

 صباحا 11

حفل   10

وصبيحة 

 ڨرآنية

بمناسبة ليلة القدر حفل   

لفائدة النساء قراءات  

قرآنية،كلمة  

وعظية،قطوف  

 ايمانية،مسابقة دينية

القطب الحضري  

 راس الما 

 ابريل/25

 رمضان 24

 صباحا

صبيحة  11

 قرآنية

صبيحة قرآنية بمناسبة  

ليلة القدر لفائدة  

مستفيدات المركز  

،قراءات قرآنية ،قطوف  

إيمانية، أناشيد وأمداح  

 ،موعظة 

المركز متعدد  

االختصاصات 

للنساء في وضعية  

 صعبة ب حمرية 

 ابريل/27

 رمضان 26

 صباحا 11

تحفيظ   12

 القرآن 

      3سورة الحجر ج 

 الدو رة الرمضانية

 ابريل/28 مسجد البسايس 

 رمضان 27

 

 صباحا 11
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 م 2022 / هـ 1443  لعام رمضان برنامج

 العجاجرة وعين الشقف  جماعة نورة الكطابي المرشد ة

نوع  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط 

اتاكم رمضان "وقفة مع   موعظة    1

 آيات الصيام " 

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الصيام 

مسجد اوالد  

 معلى العليا

 عين الشقف 

 صباحا   11 1443رمضان  03

2  

 ندوة       

 السجن المحلي   رمضان مدرسة التقوى

 راس الما 

 صباحا  11   1443رمضان01

3  

 ندوة 

مركز القرب   فقه المرأة في الصوم 

 الكرامة  

 راس الما 

  11   1443رمضان05

 والنصف  

 اوالد المزوار   رمضان والقلب الحي   موعظة   4

 عين الشقف 

 صباحا  11 1443رمضان  04

رمضان فرصة سنوية   موعظة   5

 للتوبة 

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الصيام  

مسجد اوالد  

 الشوم/القياسية 

 العجاجرة  

 صباحا  11 1443رمضان  08

المرأة في الصيام   ندوة 6

وأحكامها  :ماهية 

 وفضائل

 دار الشباب      

 عين الشقف 

 

 صباحا   11   1443رمضان  10

 ة يصبح 7

 محاضرة   

قراءات قرآنية حزب     

60 

مسجد اوالد  

 معلى العليا

 صباحا  11 رمضان    09
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ظاهرة االسراف في  

 رمضان  

درس   8

 وعظي 

 نفحات رمضان  

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الصيام 

مسجد البسابس  

عين  العليا  

 الشقف 

 صباحا   11   1443رمضان  11

درس      9

 وعظي  

 عبادة المرأة في رمضان  

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الصيام 

مسجد اوالد  

 المزوار 

 صباحا   11 1443رمضان  12

درس في    10

 السلوك  

نعم المرأة تعرف ربها  

 في رمضان  

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الصيام 

مسجد اوالد  

 المعلى العليا

 صباحا    11    1443رمضان  16

درس      11

 وعظي  

 رمضان شهر الدعاء  

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الصيام 

مسجد اوالد  

 المزوار   

 صباحا  10    1443رمضان   17

درس    12

 وعظي  

 

رمضان شهر العمل  

 والمد والجد  

 غزوة بدر نمودجا 

مسجد    

البسابس العليا 

 عين الشقف  

 صباحا   11   1443رمضان  18

 ندوة    13

 

 

صبيحة 

 قرآنية 

 محاضرة 

 

اثر الصيام في تقويم   

 السلوك +مسابقة ثقافية   

 

 قراءات قرآنية 

فضل العشر االواخر من  

 رمضان  

الثانوية 

التأهيلية 

الزرقطوني عين  

 الشقف  

 

        1443رمضان  19

 

 

 1443رمضان 22

 

 

 

 صباحا   11

 

 

 

 صباحا 11
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درس  

 وعظي 

 

 

 

 ندوة  

 

 

 محاضرة  

 

 

 

درس  

 وعظي 

أحكام الزكاة +صالة  

 العيد) أسئلة فقهية( 

 

 وجاءت ليلة القدر   

أسئلة فقهية مع أحكام  

 الزكاة والعيد 

 

العشر االواخر من  

 رمضان :اسرار وثمرات  

 فضل العشر االواخر  

تنبيهات حول أحكام  

 الزكاة والعيد  

 

 افضل ليالي العام  

تنبيهات حول أحكام  

 الزكاة والعيد  

مسجد اوالد    

الشوم 

 العجاجرة  /

 

 

 

 

مسجد اوالد  

المعبر العليا  

 عين الشقف  

 

 

 عن بعد    

 المجلس العلمي  

 

مسجد اوالد  

المزوار عين  

 الشقف 

 

مسجد البسابسة  

العليا عين 

 الشقف 

 

 1443رمضان 23

 

 رمضان    24

1443 

 

 1443رمضان 25

  

 1443رمضان 26

 

 

 

 صباحا 11

 

 

 

 صباحا 11

 

 

 صباحا 11

 

 

 صباحا 11
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 م  2022هـ /  1443برنامج رمضان لعام  

 بجماعة ) عين قنصرة(  المرشدة وفاء الوغرة

 

نوع  ر.ت 

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء عنوان الدرس / النشاط 

درس   1

 وعظي 

 رمضان /4 مسجد قنصرة رمضان شهر الغنائم

 ابريل5

 

 صباحا 11

تحفيظ   2

 القرآن  

دورة رمضان سورة  

 1الحجر ج

المسجد مشتى 

 بلهواري

 رمضان/6

 ابريل 7

 

 صباحا 11

تفسير  3

 القرآن 

دورة رمضان سورة  

 1الحجر ج

مسجد مشتى 

 بلهواري

 رمضان/7

 ابريل8

 صباحا 11

أخالق   4

 وسلوك 

تجليات الصبر والشكر  

 في رمضان 

 رمضان/10 مسجد قنصرة

 ابريل  11

 صباحا 11

تحفيظ   5

 القرآن 

مسجد مشتى  2سورة الحجر ج 

 بلهواري

 رمضان/11

 ابريل 12

 صباحا 11

المرأة والمحاسبة   ندوة       6

 النفسية في رمضان 

المركز متعدد  

االختصاصات 

 ب حمرية 

 ابريل/13

 رمضان 12

 صباحا 11

تفسير  7

 القرآن 

مسجد مشتى  2سورة الحجر ج 

 بلهواري

 ابريل/14

 رمضان 13

 صباحا 11

درس   8

 تربوي 

وقفة مقاصدية مع آيات  

 صوم شهر رمضان 

 ابريل/18 مسجد قنصرة

 رمضان 17

 صباحا 11
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تحفيظ   9

 القرآن 

 3سورة الحجر ج 

 الدورة الرمضانية

مسجد مشتى 

 بلهواري

 ابريل/19

 رمضان 20

 

 صباحا 11

تفسير  10

 القرآن 

الدورة   3سورة الحجر ج 

 الرمضانية

مسجد مشتى 

 بلهواري

 ابريل/20

 رمضان 19

 صباحا 11

حفل   11

ومسابقة  

 دينية 

حفل بمناسبة ليلة القدر  

 لفائدة التالميذ

كلمة توجيهية ومسابقة  

 ثقافية

 ثانوية 

 بالضويات 

 ابريل/22

 رمضان 21

 صباحا 10

حفل   12

وصبيحة 

 ڨرآنية

القدر حفل   بمناسبة ليلة 

لفائدة النساء قراءات  

قرآنية،كلمة  

وعظية،قطوف  

 ايمانية،مسابقة دينية

القطب الحضري  

 راس الما 

 ابريل/25

 رمضان 24

 صباحا

تحفيظ   13

 القرآن 

الدورة   4سورة الحجر ج 

 الرمضانية

مسجد مشتى 

 بلهواري

 ابريل/26

 رمضان 25

 

 

صبيحة  14

 قرآنية

صبيحة قرآنية بمناسبة  

القدر لفائدة  ليلة 

مستفيدات المركز  

،قراءات قرآنية ،قطوف  

إيمانية، أناشيد وأمداح  

 ،موعظة 

المركز متعدد  

االختصاصات 

للنساء في  

وضعية صعبة 

 ب حمرية 

 ابريل/27

 رمضان 26

 صباحا 11

تفسير  15

 القرآن 

 4سورة الحجر ج 

 الدورة الرمضانية

مسجد مشتى 

 بلهواري

 ابريل/28

 رمضان 27

 صباحا 11
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 اظ ـــامج الوعــــبرن
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 م 2022ه  1443برنامج رمضان لعام  

 الدكتو ر: محمد الصديق 

 واعظ بالمجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

 

  

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 الفضاء

 المسجد 

 التوقيت التاريخ

وقفات تربوية مع   درس  1

 آية الصيام 

 العشاءينبين  1443رمضان 03 مسدورة 

 """"  1443رمضان 04 قرطبة  نفس الموضوع  درس  2

 """  1443رمضان 10 مسدورة  رمضان والدعاء  درس  3

 """  1443رمضان 11 قرطبة  نفس الموضوع  درس  4

غزوة بدر الداليل   درس  5

 والعبر

 """  1443رمضان 17 مسدورة 

 """  1443رمضان 18 قرطبة  نفس الموضوع  درس  6

القدر  فضل ليلة  درس  7

 على سائر الليالي

 """  1443رمضان 25 مسدورة 

 """  1443رمضان25 قرطبة  نفس الموضوع  درس  8
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 م  2022هـ /  1443 لعام  برنامج رمضان

 ذ/ الصديق الشراشمي :الواعظ

 واعظ بالمجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

نوع  ر.ت

 النشاط 

عنوان الدرس /  

 النشاط 

 التوقيت  التاريخ  الفضاء 

 بعد الظهر 1443شعبان  28 سجن بوركايز  أحكام الصيام  درس 1

 بعد الظهر 1443شعبان  28 سجن راس الماء  أحكام الصيام  درس 1

أحكام الصيام   درس 2

 وشروطه

1443شعبان  29 مسجد عين بيضا   قبل الظهر 

 بعد الظهر 1443رمضان  6 سجن بوركايز  مقاصد الصيام  درس 3

 بعد الظهر 1443رمضان  6 سجن راس الماء  مقاصد الصيام  درس 3

مكروهات  درس 4

 ومبطالت الصيام 

 قبل الظهر 1443رمضان  7 مسجد عين بيضا 

مدارسة القرآن  درس 5

 الكريم 

 بعد الظهر 1443رمضان 13 سجن بوركايز 

مدارسة القرآن  درس 5

 الكريم 

 بعد الظهر 1443رمضان 13 سجن راس الماء 

ما يوجب القضاء   درس 6

 والكفارة

 قبل الظهر 1443رمضان 14 مسجد عين بيضا 

تلقي القرآن الكريم   درس 7

 وأثره في التغيير 

 بعد الظهر 1443رمضان 20 سجن بوركايز 
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تلقي القرآن الكريم   درس 7

 وأثره في التغيير 

 بعد الظهر 1443رمضان 20 سجن راس الماء 

مدارسة سورة   درس 8

 القدر

 قبل الظهر 1443رمضان 21 عين بيضا مسجد 

مراقبة للا في   درس 9

 رمضان وغيره 

 بعد الظهر 1443رمضان 27 سجن بوركايز 

مراقبة للا في   درس 9

 رمضان وغيره 

 بعد الظهر 1443رمضان 27 سجن راس الماء 

أحكام زكاة الفطر   درس 10

 ومقاصدها 

 قبل الظهر 1443رمضان 28 مسجد عين بيضا 
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 م  2022هـ /  1443 لعام  برنامج رمضان

 جواد الراشدي  :ذ/ الواعظ

 واعظ بالمجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب 

  

النشاط  عنوان المكان  التاريخ التوقيت  نوع النشاط  
ر    

 ت
بعد صالة  

 العصر

مسجد عثمان   1443رمضان    1

 بن عفان

فرص املغفرة في 

 رمضان 

 1 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد عين   1443رمضان    3

 بيضا

فرص املغفرة في 

 رمضان 

 2 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد   1443رمضان     6

 العاشورية 

فرص املغفرة في 

 رمضان 

 3 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد عين   1443رمضان     10

 بيضا

 4 درس  ادعوني أستجب لكم

بعد صالة  

 العصر

مسجد   1443رمضان    13

 العاشورية 

نداءات الرحمان  من  

 ألهل اإليمان

 5 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد عين   1443رمضان    17

 بيضا

 6 درس  ادعوني أستجب لكم

بعد صالة  

 العصر

مسجد   1443رمضان    20

 العاشورية 

من نداءات الرحمان  

 ألهل اإليمان

 7 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد عثمان   1443رمضان    21

 بن عفان

ركن   عبر واحكام من

 رمضان 

 8 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد عين   1443رمضان    24

 بيضا

ركن   عبر واحكام من

 رمضان 

 9 درس 

بعد صالة  

 العصر

مسجد   1443رمضان    27

 العاشورية 

ركن   عبر واحكام من

 رمضان 

 10 درس 
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 م  2022هـ /  1443 لعام  برنامج رمضان

 عبد االله الزراد  :)ة (الواعظ 

 العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب واعظ بالمجلس 

نوع  ر.ت

 النشاط 

عنوان الدرس  

 النشاط  /

 التوقيت  التاريخ  الفضاء 

فرص المغفرة   درس 1

 في رمضان 

قبل صالة   1443رمضان  1 مسجد الحمد 

 التراويح 

رمضان   درس 4

فرصة 

إلصالح  

 السرائر 

مسجد عثمان  

 بن عفان

قبل صالة   رمضان 05

 التراويح 

رمضان شهر  درس 5

 القرآن

قبل صالة   رمضان  8 مسجد الحمد 

 التراويح 

رمضان شهر  درس 5

 القرآن

قبل صالة   12 مسجد طالحة 

 التراويح 

غزوة بدر  درس 6

الكبرى،  

الدروس و 

 العبر 

مسجد عثمان  

 بن عفان

قبل صالة   رمضان 15

 التراويح 
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فضل العشر   درس 7

األواخر من  

 رمضان 

مسجد  

 3مرحبا

صالة  قبل  رمضان 19

 التراويح 

فضل العشر   درس 8

األواخر من  

 رمضان 

عثمان  مسجد 

 بن عفان

قبل صالة   رمضان 19

 التراويح 

قبل صالة   رمضان  22 مسجد الحمد  ثمرات الصيام  درس 9

 التراويح 

مسجد عثمان   ثمرات الصيام  درس 10

 بن عفان

قبل صالة   رمضان  25

 التراويح 

فضائل ليلة    درس 11

 القدر 

مسجد عثمان  

 بن عفان

قبل صالة   رمضان  26

 التراويح 

ماذا بعد   درس 12

 رمضان 

مسجد مرحبا  

3 

 30أو  29

 رمضان 

قبل صالة  

 التراويح 
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 م  2022هـ /  1443 لعام  برنامج رمضان

 .. حمرية والد ميمون وعين بوعليبجماعة " كمال كريني الواعظ

نوع  ر.ت

 النشاط 

عنوان 

الدرس /  

 النشاط 

 التوقيت  التاريخ  الفضاء 

الصيام   درس 1

 واحكامه 

مسجد حمزة ابن  

 عبد المطلب 

 بعد صالة العصر  1443رمضان  3

فضاءل شهر  درس 2

 رمضان 

مسجد عين  

 بوعلي 

1443رمضان  8  بعد صالة العصر  

اخالق   درس 3

المؤمن في  

 شهر رمضان

مسجد حمزة ابن  

 عبد المطلب 

1443. رمضان 9  العصر صالة بعد  

مسجد عين   حقيقة الصيام  درس 4

 بوعلي  

 بعد صالة العصر  1443رمضان10

دعاء الصائم   درس 5

 مستجاب 

مسجد حمزة بن  

 عبد المطلب 

 بعد صالة العصر  1443رمضان15

استعداد الجنة   درس  6

 الصائمين  

مسجد عين  

 بوعلي  

 بعدصالةالعصر  1443رمضان 16

وظائف    درس 7

العشر  

مسجد حمزة بن  

 عبد المطلب 

 بعد صالة العصر  1443رمضان 17
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االواخر وليلة  

 القدر 

وداع شهر  درس 8

 رمضان  

سجد عين  

 بوعلي  

 بعد صالة العصر   1443رمضان22

زكاة الفطر   درس 9

 ومقاصدها 

مسجد حمزة بن  

 عبدالمطلب  

 بعد صالة العصر  1443رمضان23
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 م  2022هـ /  1443لعام  برنامج رمضان 

 ذ/ الواعظة: فاطمة اشفيرة 

 المحلي بإقليم موالي يعقوب  العلميبالمجلس اعظة و

نوع  ر.ت 

 النشاط

عنوان الدرس /  

 النشاط

 التوقيت التاريخ الفضاء

السجن المحلي   رمضان و التقوى  ندوة 1

 بوركايز 

 و النصف 11 ه 1443رمضان  1

درس   2

 وعظي 

منزلة الصيام في  

 اإلسالم

ه 1443رمضان  4 مسجد التاللسا   و النصف 11 

فقه المرأة في   ندوة 3

 الصوم

  –مركز القرب 

 -راس الما

ه 1443رمضان  5  و النصف 11 

الصيام حكمه   درس فقهي  4

أحكامه + تحفيظ  و

 القران الكريم

مسجد خديجة أم  

 المؤمنين 

 و النصف 11 ه 1443رمضان  7

غزوة بدر الكبرى   موعظة  5

 عبر عظات و 

رمضان  10 مسجد التاللسا 

 ه 1443

 و النصف 11

األبعاد التربوية  درس  6

والصحية  

االجتماعية للصوم  و

+ تحفيظ القرآن  

 الكريم

مسجد خديجة أم  

 المؤمنين 

 و النصف 11 ه 1443مضان  12

صبحية  7

 قرآنية

قراءات قرآنية + 

 حصة التفسير 

مسجد خديجة أم  

 المؤمنين 

رمضان  18

 ه 1443

 و النصف 11



95 
 

 

الصيام و أحكامه +  درس فقهي   8

 تحفيظ القرآن الكريم 

رمضان  14 مسجد التاللسا 

 ه 1443

 و النصف 11

فضل العشر األواخر   محاضرة   9

من رمضان +  

 مسابقة ثقافية 

  –دار الطالبة 

 -عين الشقف 

رمضان  20

 ه 1443

 و النصف 11

غزوة بدر الكبرى   موعظة  10

 عظات و عبر 

مسجد خديجة أم  

 المؤمنين 

رمضان  24

 ه 1443

 و النصف 11

صبحية  11

 قرآنية

قراءات قرآنية + 

 حصة التفسير 

رمضان  26 مسجد التاللسا 

 ه 1443

 و النصف 11


	بسم الله الرحمن الرحيم

