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 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 زهرة أضرضور إبراه�م الخلیل حي اشماعو الجمعة �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة ص�احا
 فت�حة �صراوي  إبراه�م الخلیل حي اشماعو االثنین الخم�س

 مر�م الوردي إبراه�م الخلیل حي اشماعو الثالثاء �عد صالة الظهر

 وفاء المودني إبراه�م الخلیل حي اشماعو الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الحاد�ة 
 عشرة والنصف  ص�احا

 سمیرة مزوش أبو �كر الصدیق بوقنادل الخم�س

 فوز�ة لغمام أبو �كر الصدیق بوقنادل الخم�س �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 زواال
 فاطمة عبد المالك ابو ذر الغفاري  الع�ایدة االثنین

 ناد�ة الدامر أبو ذر الغفاري  الع�ایدة الخم�س �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الحاد�ة 

 عشرة ص�احا
 ناد�ة الدامر أبو ذر الغفاري  الع�ایدة السبت

 فوز�ة لغمام أبو هر�رة بوقنادل االثنین األر�عاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 خد�جة الدر�جي أحد تابر�كت االثنین

 هند تازي  أحد تابر�كت األر�عاء �عد صالة الظهر

 القر�ة الخم�س �عد صالة الظهر
أسماء هللا 
 الحسنى

 حك�مة أمز�ان



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة زواال

 زهور عازم إقرأ حي الرحمة االثنین

ابتداء من الساعة الثامنة 
 والنصف ص�احا

 زهور عازم إقرأ حي الرحمة الجمعة

 دني إلهام اإلحسان الكزارة الخم�س قبل صالة الظهر

 ابتسام العثماني اإلخالص الع�ایدة الخم�س �عد صالة الظهر

 نورة مسعود اإلسراء �طانة الخم�س �عد صاله الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 زهرة الك�ات األعظم المدینة العت�قة االثنین

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة ص�احا

 لط�فة و�ور�عة األعظم المدینة العت�قة األر�عاء

 زهرة الك�ات اإلمام مالك �اب شعفة الخم�س �عد صالة الظهر

 لبنى الر�وج اإلمام مالك �اب شعفة األر�عاء �عد صاله الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 والنصف ص�احا
 لط�فة و�ور�عة اإلمام مالك �اب شعفة الجمعة

 لبنى لمرا�ط اإلمام مالك سیدي موسى الجمعة �عد صالة الظهر

 راض�ة المكیوي  اإل�مان القر�ة األر�عاء السبت �عد صالة الظهر

 خد�جة اللوسي ال�خاري  سیدي موسى الثالثاء �عد صالة الظهر

 خد�جة الجعدي البر حي االن�عاث الخم�س �عد صالة الظهر

 فاطمة المؤدن البر حي االن�عاث الجمعة �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 زواال
االثنین الخم�س 

  السبت األحد
 أمینة اإلبراه�مي البر

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

 م�مونة حاجبي التضامن القر�ة االثنین الثالثاء

 نع�مة الواسیني التضامن القر�ة الخم�س �عد صالة الظهر



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 لبنى الر�وج التو�ة سیدي موسى االثنین �عد صاله الظهر

 لبنى لمرا�ط التو�ة سیدي موسى السبت �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 خد�جة الدر�جي الجزولي األر�عاء

ابتداء من الساعة العاشرة 
 ص�احا

االثنین الخم�س 
 الجمعة السبت

 سعاد الراي الحسن الثاني سال الجدیدة

 دني إلهام الحك�م حي الرحمة األر�عاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة التاسعة 

 ص�احا
االثنین الثالثاء 
 األر�عاء الجمعة

 زهور عازم الحك�م حي الرحمة

 خد�جة اإلدر�سي الحك�م حي الرحمة الخم�س �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة ص�احا
 ابتسام اعو�دة الحل�م الدار الحمراء االثنین الثالثاء

 سعیدة ال�كوري  الح�حي تابر�كت الثالثاء �عد صاله الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة ص�احا
 فاطمة الطائي الح�حي تابر�كت الخم�س

 نورة مسعود الح�حي تابر�كت األر�عاء �عد صاله الظهر

 نع�مة بندادة الخیر حي الرحمة االثنین �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الواحدة 

 زواال
 السعد�ة ألز�ف الخیر حي الرحمة الثالثاء

 دني إلهام الرحمان حي الرحمة السبت قبل صالة الظهر

 دني إلهام الرحمان حي الرحمة الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة التاسعة 

 ص�احا
 زهور عازم الرحمان حي الرحمة الخم�س

ابتداء من الساعة الثامنة 
  والنصف ص�احا

 مهد�ة أوعبو الرحمة ازعیر



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 حسناء بنقدور الرحمة الع�ایدة االثنین �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 حك�مة أسناي الرحمة ازعیر القر�ة األر�عاء

 ابتسام العثماني الرحمة بنداود الع�ایدة األر�عاء �عد صالة الظهر

 القر�ة الثالثاء �عد صالة الظهر
الرحمة دوار 

 مسعود
 زهرة أو�لعید

 ال�قالي مل�كة الرضا �اب بوحاجة االر�عاء �عد صالة الظهر

 فاطمة بن عامر الرضوان حي السالم الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 والنصف زواال
 نضال الروداني السالمي حي االن�عاث االثنین

 ناد�ة الدامر السعادة الع�ایدة األر�عاء �عد صالة الظهر

 حسناء بنقدور السعادة الع�ایدة االثنین �عد صالة الظهر

 حك�مة أسناي السالم القر�ة األر�عاء الخم�س �عد صالة الظهر

 زهرة أو�لعید السالم القر�ة األحد �عد صالة الظهر

 فنیدةالحدیوي  السالم القر�ة الجمعة �عد صالة الظهر

 م�مونة حاجبي السالم القر�ة األر�عاء الخم�س �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
 15األر�عاء �ل 

 یوما
 نع�مة الواسیني السالم القر�ة

 �طو أنانات السالم حي السالم الخم�س �عد صالة الظهر

 زهرة الك�ات السالم حي السالم السبت �عد صالة الظهر

 نورة مسعود السودان تابر�كت الجمعة �عد صالة الظهر

 حك�مة أمز�ان الشاف�ة القر�ة الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الحاد�ة 

 عشرة ص�احا
 ز��ة الراشدي الشاف�ة القر�ة الخم�س

 ز��ة الراشدي الشاف�ة القر�ة الخم�س �عد صالة الظهر



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 زهرة أو�لعید الشاف�ة القر�ة االثنین الجمعة �عد صالة الظهر

 فاطمة عبد المالك الشاف�ة القر�ة الجمعة �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
 15الثالثاء �ل 

 یوما
 خد�جة اللوسي الشرف سیدي موسى

ابتداء من الساعة الحاد�ة 
 عشرة والنصف  ص�احا

 لط�فة فرعون  الشفاعة حي الشفاعة الثالثاء

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

 رق�ة لغصائص الصب�حي القر�ة االثنین األر�عاء

 راض�ة المكیوي  الصدیق القر�ة الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة التاسعة 

 ص�احا
االثنین الثالثاء 

 األر�عاء
 سمیرة �رط�ط الصدیق القر�ة

 حسناء بنقدور الصفاء الع�ایدة الجمعة �عد صالة الظهر

 ش�ماء الحنفي الصفاء الع�ایدة الجمعة �عد صالة الظهر

 ش�ماء الحنفي الصفاء الع�ایدة االثنین �عد صالة الظهر

 زهرة أو�لعید الصفاء القر�ة الخم�س �عد صالة الظهر

 فاطمة المؤدن العتیق بوقنادل الثالثاء �عد صالة الظهر

 ش�ماء الحنفي العرصة حي اشماعو الثالثاء �عد صالة الظهر

 خد�جة اللوسي العمرة بن عو�ش الخم�س �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
 15الجمعة �ل 

 یوما
 اس�ة زر�هني الغفران حي االن�عاث

 خد�جة فكري  الغفران حي االن�عاث الثالثاء السبت ابتداء من العاشرة ص�احا

 ابتسام العثماني الغندور حي �ر�مة األر�عاء قبل صالة الظهر

 حسناء بنقدور الفاتحة الموازة الثالثاء �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
الثالثاء األر�عاء 

 الخم�س
 عائشة لمقر�ني الفتح حي السالم



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 عائشة لمقر�ني الفتح حي السالم السبت األحد ابتداء من العاشرة ص�احا

 فاطمة ابن زاهر الفتح حي السالم الجمعة �عد صالة الظهر

 فاطمة المؤدن الفتح حي السالم االثنین �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة زواال
 لبنى الر�وج الفتح سیدي موسى الخم�س الجمعة

 لبنى لمرا�ط الفتح سیدي موسى األر�عاء �عد صالة الظهر

 خد�جة الجعدي الفرح حي االن�عاث الثالثاء �عد صالة الظهر

 خد�جة الراشدي الفرح حي االن�عاث الجمعة �عد صالة الظهر

 فاطمة بن عامر الفردوس عامر األر�عاء �عد صالة الظهر

 نورة مسعود الفردوس عامر الخم�س �عد صاله الظهر

 دني إلهام الفوز حي الرحمة االثنین �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الحاد�ة 

 عشرة ص�احا
االثنین الثالثاء 
 األر�عاء الخم�س

 امن�ة السرساري  القدس حي السالم

 لط�فة فرعون  القدس حي السالم الثالثاء �عد صالة الظهر

 نع�مة بندادة القدس واد الذهب الخم�س الجمعة �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
االثنین األر�عاء 

 الخم�س
 ز��ة الشنافي الكتب�ة حي مرزوقة

ابتداء من الساعة العاشرة 
 ص�احا

االثنین الثالثاء 
 األر�عاء الخم�س

 فاطمة أیت أ�ال المجمع العسكري  الع�ایدة

ابتداء من الساعة الحاد�ة 
 عشرة ص�احا

 ز��ة الراشدي المحسنین القر�ة االثنین

 م�مونة حاجبي المحسنین القر�ة األر�عاء �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
االثنین الثالثاء 

 األر�عاء
 �طو أنانات المحسنین الع�ایدة

المحسنین دوار  القر�ة الخم�س �عد صالة الظهر  راض�ة المكیوي 



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 عوقو

 خد�جة الراشدي المحمدي حي السالم األر�عاء �عد صالة الظهر

 خد�جة عبید المحمدي حي السالم االثنین الجمعة �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 خد�جة عبید المحمدي حي السالم السبت

إبتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة زواال

الثالثاء الخم�س 
 األحد

 فاطمة الزهراء الهر�م المحمدي حي السالم

ابتداء من الساعة العاشرة 
 والنصف ص�احا

 ثور�ة روان الموحدین تابر�كت السبت

 غزالن بوشعرة الموحدین تابر�كت الجمعة �عد صالة الظهر

 نورة مسعود الموحدین تابر�كت االثنین �عد صاله الظهر

 نورة مسعود الموحدین تابر�كت الثالثاء �عد صاله الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة ص�احا
 االثنین

حي موالي 
 إسماعیل

 أس�ة �فراحي المولى إسماعیل

 الخم�س �عد صالة الظهر
حي موالي 
 إسماعیل

 حسناء بنقدور المولى إسماعیل

 خد�جة فلوق  المولى الحسن سال الجدیدة الجمعة �عد صالة الظهر

 المولى الحسن سال الجدیدة الخم�س �عد صالة الظهر
عائشة أبو عطاء 

 هللا
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 زواال
 المولى الحسن سال الجدیدة السبت

عائشة أبو عطاء 
 هللا

ابتداء من الساعة العاشرة 
 ص�احا

 المولى الحسن سال الجدیدة الخم�س
عائشة أبو عطاء 

 هللا

 �عد صالة الظهر
االثنین الثالثاء 

 األر�عاء
 فاطمة العافي المولى الحسن سال الجدیدة



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

ابتداء من الساعة العاشرة 
 والنصف ص�احا

 فاطمة العافي المولى الحسن سال الجدیدة الجمعة السبت

 مر�م الوردي النجاح بوشوك االثنین �عد صالة الظهر

 مر�م الوردي النجاح بوشوك السبت ص�احا

 وفاء المودني النجاح بوشوك االثنین �عد صالة الظهر

 وفاء المودني النجاح بوشوك السبت ص�احا

 ش�ماء الحنفي النصر المكنس�ة الخم�س �عد صالة الظهر

 النصر المكنس�ة الجمعة �عد صالة الظهر
فاطمة الزهراء 

 اإلسماعیلي
 حك�مة أمز�ان النهضة القر�ة االثنین �عد صالة الظهر

ابتداء من الساعة الحاد�ة 
 عشرة ص�احا

 ز��ة الراشدي النهضة القر�ة الجمعة

 زهرة أو�لعید النهضة القر�ة األر�عاء السبت �عد صالة الظهر

 ابتسام العثماني النور الع�ایدة الثالثاء قبل صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 والنصف ص�احا
الثالثاء األر�عاء 

 الخم�س
 رشیدة بور�ع النور الع�ایدة

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

االثنین والثالثاء 
 واألر�عاء

 رشیدة نایت لحسن النور القر�ة

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 والنصف زواال

 رشیدة نایت لحسن النور القر�ة السبت

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

 رشیدة نایت لحسن النور القر�ة األحد

 نع�مة الضو�حك النور القر�ة االثنین الخم�س �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
 15الجمعة �ل 

 یوما
 أس�ة زر�هني الهدا�ة حي االن�عاث



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

 رف�قة الخشین الهدى سعید حجي الخم�س

 مر�م الوردي الهدى سعید حجي الجمعة �عد صالة الظهر

 وفاء المودني الهدى سعید حجي الجمعة �عد صالة الظهر

 ابتداء من الثامنة ص�احا
الثالثاء األر�عاء 

  السبت
 سعاد الراي الهدى المحمدي

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة زواال

 فاطمة العكیدي الوحدة القر�ة االثنین األر�عاء

 نع�مة بندادة ال�سرى والزرقاء حي اشماعو األر�عاء �عد صالة الظهر

 ال�سرى والزرقاء حي اشماعو الثالثاء �عد صالة الظهر
ز�نب 

 بل�مان�الحصیني
 حك�مة أسناي أنس بن مالك القر�ة الثالثاء �عد صالة الظهر

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة ص�احا

یوم�ا ما عدا 
 االثنین والثالثاء

 خد�جة ادو�ب أنس بن مالك القر�ة

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

 خد�جة ادو�ب أنس بن مالك القر�ة السبت

 م�مونة حاجبي أنس بن مالك القر�ة االثنین �عد صالة الظهر

 فنیدةالحدیوي  أنس بن مالك القر�ة السبت �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الحاد�ة 
 عشرة والنصف  ص�احا

 سمیرة مزوش أوالد سب�طة بوقنادل األر�عاء

 أوالد هالل سال الجدیدة الجمعة �عد صالة الظهر
عائشة أبو عطاء 

 هللا
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 أوالد هالل سال الجدیدة السبت

عائشة أبو عطاء 
 هللا

 الثالثاء �عد صالة الظهر
 

 ال�قالي مل�كة �اب ال�حر



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 م�مونة حاجبي بدر القر�ة الجمعة �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة التاسعة 

 ص�احا
 رشیدة نایت لحسن �الل القر�ة الخم�س

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

 رق�ة لغصائص �الل القر�ة الخم�س

 فوز�ة لغمام �الل سعید حجي الجمعة �عد صاله الظهر

 مر�م الوردي �الل سعید حجي األر�عاء �عد صالة الظهر

 وفاء المودني �الل سعید حجي الخم�س �عد صالة الظهر

 وفاء المودني �الل سعید حجي األر�عاء �عد صالة الظهر

 وفاء المودني �الل سعید حجي الخم�س �عد صالة الظهر

 فاطنة لمحرشي �الل سعید حجي الثالثاء �عد صالة الظهر

 سعیدة ال�كوري  بلفق�ه تابر�كت الجمعة �عد صالة الظهر

 فاطمة الحوسي بلفق�ه تابر�كت الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة ص�احا
 نع�مة السالوي  بلفق�ه تابر�كت یوم�ا

ابتداء من الساعة العاشرة 
 والنصف ص�احا

یوم�ا ما عدا 
 الجمعة األحد

 أم العید نایت لحسن بنسعید حي السالم

 فاطمة ابن زاهر بنسعید حي السالم االثنین �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 

 عشرة زواال
االثنین الثالثاء 
 األر�عاء الخم�س

 سیدي موسى
حمزة بن عبد 

 المطلب
 ابتسام الرو�حي

 سیدي موسى االثنین �عد صالة الظهر
حمزة بن عبد 

 المطلب
 خد�جة اللوسي

 سیدي موسى الجمعة �عد صالة الظهر
حمزة بن عبد 

 المطلب
 خد�جة اللوسي

ابتداء من الساعة العاشرة  رحمة میلود  خالد بن الولید الضحى األحد



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 الور�اغلي ص�احا

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة زواال

 سمیرة مزوش خالد بن الولید الضحى االثنین

 ذو رافع سال الجدیدة االثنین �عد صالة الظهر
عائشة أبو عطاء 

 هللا
ابتداء من الساعة الواحدة 

 زواال
 السعد�ة ألز�ف ذي النور�ن حي الرحمة الخم�س / السبت

 زهور عازم ذي النور�ن حي الرحمة الثالثاء �عد صالة الظهر

 را�حة سیدي موسى الخم�س �عد صالة الظهر
فاطمة الزهراء 

 اإلسماعیلي
 فوز�ة لغمام زردال بوقنادل الثالثاء �عد صالة الظهر

 دالل أیت عامر سیدي احمیدة سال الجدیدة الثالثاء �عد صالة الظهر

 رشیدة بور�ع طارق بن ز�اد الع�ایدة الخم�س �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة التاسعة 

 والنصف ص�احا
 عائشة الدمسیري  طارق بن ز�اد الع�ایدة السبت األحد

 عائشة الدمسیري  طارق بن ز�اد الع�ایدة الجمعة �عد صالة الظهر

 ناد�ة الدامر طارق بن ز�اد الع�ایدة الثالثاء �عد صالة الظهر

 دالل أیت عامر طی�ة سال الجدیدة الخم�س �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة والنصف ص�احا

 عثمان بن عفان الع�ایدة االثنین الخم�س
فاطمة الزهراء 

 حماني
 فاطمة بردول عثمان بن عفان الع�ایدة الجمعة �عد صالة الظهر

 سعید حجي الخم�س �عد صالة الظهر
علي بن أبي 

 طالب
ز�نب 

 بل�مان�الحصیني
ابتداء من الثان�ة عشرة 

 ص�احا
 سعید حجي االثنین / السبت

علي بن أبي 
 طالب

 سم�ة بنصدیق



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 دالل أیت عامر عمر بن الخطاب سال الجدیدة األر�عاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة الثامنة 

 والنصف ص�احا
االثنین الحمعة 

 السبت
 دالل أیت عامر عمر بن الخطاب سال الجدیدة

ابتداء من الساعة الواحدة 
 زواال

 فاطمة بن الفقیر فاتح رمضان حي االن�عاث االثنین الخم�س

 خد�جة اللوسي فاطمة الزهراء لغرابل�ة األر�عاء �عد صالة الظهر

 هند تازي  فلسطین �طانة االثنین �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
من االثنین إلى 

 الجمعة
 مر�م المز�وي  فلسطین �طانة

 فاطمة بن عامر اللة لط�فة حي السالم الخم�س �عد صالة الظهر

 �عد صالة الظهر
 15األحد �ل 
 یوما

 غزالن بوشعرة دمحم السادس المعمورة

 نع�مة الواسیني دمحم السادس المعمورة الثالثاء �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 نضال الروداني دمحم السادس حي لفرو�ي السبت

 نع�مة بندادة دمحم السادس حي لفرو�ي الثالثاء �عد صالة الظهر

 حر�ة لحكي دمحم السادس سال الجدیدة الثالثاء �عد صالة الظهر

 حر�ة لحكي دمحم السادس سال الجدیدة األر�عاء الخم�س قبل صالة الظهر

 دمحم السادس سال الجدیدة الثالثاء �عد صالة الظهر
عائشة أبو عطاء 

 هللا
 فاتحة نظام دمحم السادس سال الجدیدة األحد �عد صالة الظهر

 القر�ة االثنین �عد صالة الظهر
مصعب بن 

 عمیر
 نع�مة الواسیني

 ناد�ة الدامر مكة الع�ایدة االثنین �عد صالة الظهر

ابتداء من الساعة العاشرة  االثنین الخم�س   أمینة اإلبراه�مي مكة الع�ایدة



 اسم المؤطر اسم المسجد عنوان المسجد یوم إلقاء الدرس التوقیت

 السبت األحد ص�احا

 أمینة اإلبراه�مي مكة الع�ایدة الخم�س الجمعة �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 ص�احا
 أمینة اإلبراه�مي مكة الع�ایدة السبت األحد

 تابر�كت الخم�س قبل صالة الظهر
موالي علي 

 الشر�ف
 ابتسام العثماني

ابتداء من الساعة التاسعة 
 ص�احا

من االثنین إلى 
  الخم�س

موالي علي 
 الشر�ف

 حنان مرزاق

 خد�جة بلب�ض نور الرحمان الش�خ لمفضل الثالثاء �عد صالة الظهر

 رشیدة بور�ع نور الرحمان الش�خ لمفضل الجمعة �عد صالة الظهر
ابتداء من الساعة العاشرة 

 والنصف ص�احا
االثنین الثالثاء 
 األر�عاء الخم�س

 رشیدة بور�ع نور الرحمان الش�خ لمفضل

ابتداء من الساعة العاشرة 
 والنصف زواال

 األحد
طر�ق 
 القن�طرة

یوسف بن 
 تاشفین

 لط�فة و�ور�عة

ابتداء من الساعة الثان�ة 
 عشرة والنصف زواال

 السبت
طر�ق 
 القن�طرة

یوسف بن 
 تاشفین

 لط�فة و�ور�عة

 الخم�س �عد صالة الظهر
طر�ق 
 القن�طرة

یوسف بن 
 تاشفین

 ال�قالي مل�كة

 الثالثاء األر�عاء �عد صالة الظهر
طر�ق 
 القن�طرة

یوسف بن 
 تاشفین

 خد�جة عبید

ابتداء من الساعة العاشرة 
 ص�احا

 األحد
طر�ق 
 القن�طرة

یوسف بن 
 تاشفین

 خد�جة عبید

 


