األستـــــــاذ

عنــوان الــدرس

االثنني

 28شعبان 1436

 15جوان 2015

نسيم بلحاج بسالم

قد أهلّكم شهر كريم

الثالاثء

 29شعبان 1436

 16جوان 2015

يونس عيسى بباز

الفوائد الص ّحية للصيام

األربعاء

 30شعبان 1436

 17جوان 2015

عمر الناصر بورورو

الصيام ..فقه وآداب ()01

اخلميس

 01رمضان 1436

 18جوان 2015

عمر الناصر بورورو

الصيام ..فقه وآداب ()02

اجلمعة

 02رمضان 1436

 19جوان 2015

عيسى سليمان الحاج موسى

وصايا إيمانيّة الغتنام شهر الصيام

السبت

 03رمضان 1436

 20جوان 2015

بشير إبراهيم بزين

حقيقة ال إله إال هللا ()01

األحد

 04رمضان 1436

 21جوان 2015

بشير إبراهيم بزين

حقيقة ال إله إال هللا ()02

االثنني

 05رمضان 1436

 22جوان 2015

أحمد ع العزيز الحاج سعيد

السكّري والصيام

الثالاثء

 06رمضان 1436

 23جوان 2015

عيسى محمد فخار

أخطاء في صالتنا  ..لنص ّححها

األربعاء

 07رمضان 1436

 24جوان 2015

عيسى محمد فخار

صالة الجماعةِ ..حكم ومقاصد

اخلميس

 08رمضان 1436

 25جوان 2015

سعيد محمد قصبي

سعادة الحقيقية ()01
هذا سبيلك لل ّ

اجلمعة

 09رمضان 1436

 26جوان 2015

سعيد محمد قصبي

سعادة الحقيقية ()02
هذا سبيلك لل ّ

السبت

 10رمضان 1436

 27جوان 2015

د .مصطفى صالح باجو

أحكام المتعاقدين ()01

األحد

 11رمضان 1436

 28جوان 2015

د .مصطفى صالح باجو

أحكام المتعاقدين ()02

االثنني

 12رمضان 1436

 29جوان 2015

د .باحمد محمد ارفيس

صوموا ..تص ّحوا

الثالاثء

 13رمضان 1436

 30جوان 2015

نسيم بلحاج بسالم

التوبة ..ضرورتها وشروطها

األربعاء

 14رمضان 1436

 01جويلية 2015

نسيم بلحاج بسالم

قصص من العائدين إلى هللا

اخلميس

 15رمضان 1436

 02جويلية 2015

خضير بكير بابا واعمر

اجلمعة

 16رمضان 1436

 03جويلية 2015

خضير بكير بابا واعمر

السبت

 17رمضان 1436

 04جويلية 2015

يونس الناصر حجاج

من دروس السيرة النبوية

األحد

 18رمضان 1436

 05جويلية 2015

يونس بلحاج بكوش

الدين النصيحة

االثنني

 19رمضان 1436

 06جويلية 2015

يونس بلحاج بكوش

صالح أبنائنا في ُحسن تربيتنا لهم

الثالاثء

 20رمضان 1436

 07جويلية 2015

صالح إسماعيل بليدي

أصلحوا ذات بينكم ()01

األربعاء

 21رمضان 1436

 08جويلية 2015

صالح إسماعيل بليدي

أصلحوا ذات بينكم ()02

اخلميس

 22رمضان 1436

 09جويلية 2015

د .حمو عيسى الشيهاني

الوالية والبراءة حقيقتها وأبعادها

اجلمعة

 23رمضان 1436

 10جويلية 2015

عيسى صالح موسى وابراهيم

اطلبوه من الـمهد إلى اللحد

السبت

 24رمضان 1436

 11جويلية 2015

إبراهيم بنوح مصباح

الحجاب الصوفي عفّة وأصالة وهويّة

األحد

 25رمضان 1436

 12جويلية 2015

إبراهيم بنوح مصباح

مظهر المسلم و َمخبَره دليل صالحه

االثنني

 26رمضان 1436

 13جويلية 2015

عمر إبراهيم بافولولو

ُحسن الظنّ باهلل

الثالاثء

 27رمضان 1436

 14جويلية 2015

د .محمد قاسم حدبون

أ َ ِطب مطعمك..

األربعاء

 28رمضان 1436

 15جويلية 2015

إبراهيم عمر بورورو

هل االختالف نعمة أم نقمة؟ ()01

اخلميس

 29رمضان 1436

 16جويلية 2015

يحي صالح طباخ

سـنن العيد وآدابه
ُ

اجلمعة

 30رمضان 1436

 17جويلية 2015

منصور سليمان نجار

السبت

 01شوال 1436

 18جويلية 2015

منصور سليمان نجار

األحد

 02شوال 1436

 19جويلية 2015

إبراهيم عمر بورورو

هل االختالف نعمة أم نقمة؟ ()02

االثنني

 03شوال 1436

 20جويلية 2015

سعيد محمد قصبي

تفرط فيها
غنائم رمضان ال ّ

الثالاثء

 04شوال 1436

 21جويلية 2015

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميالدي

الحصانة اإليمانيّة والعلميّة
من الغزو الفكري ()01
الحصانة اإليمانيّة والعلميّة
من الغزو الفكري ()02

حاجة المجتمع إلى العمل
االجتماعي ()01
حاجة المجتمع إلى العمل
االجتماعي ()02

حفل توزيع جوائز شهر رمضان المبارك

يبدأ الدرس ساعة قبل أذان المغرب ويدوم لمدّة أربعين ( )40دقيقة
ويسبقه مجلس تالوة جماعيّة لمدّة عشرين ( )20دقيقة

