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  الخميسالخميس  األربعــاءاألربعــاء  الثالثاءالثالثاء  اإلثنيناإلثنين الساعة

  

  األحداألحد  السبتالسبت  الجمعـــةالجمعـــة

00.60 تتــــــــــــــــاح اإلرســــــــال /  الســـالم الملـــــكي اف افتتــــــــــــــــاح اإلرســــــــال      /       الســـالم الملـــــكي           

06.05 

ــــــــــــــــن قــــــراءة جـــــماعية للحـــــــــــــــــــــــــــــــزب الراتــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــ

ــرآن الكريـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قــــــراءة جـــــماعية للحـــــــــــــــــــــــــــــــزب الراتــــــــــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكريـــــــــــــــــم
 أمداح نبوية أمداح نبوية 06.30

منبر الجمعة   ضيف الصباح أمداح نبوية 06.45  أمداح نبوية 

 األخبـــــــار المفـــــــــصلة األخبـــــــــــــــــــــــــار المفــــــــــــــــــــــــصلة 07.00

07.10 

ــــــــــــــــاح سعيـــــــــــــــــــــــــــد صبــــــــ  صبــاح سعيـد  

قـــــــــــــــــــــــرآن 

 كـــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــم

 ضيف الصباح 

 
قـــــــــــــــــــــــرآن 

 كـــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــم

 أمداح نبوية 

.0009  المسيرة القرآنية المسيرة القرآنية 

 جمعة مباركة قبل الظاهرة 10.00

 أمداح نبوية

 ملتقى األطفال
قراءات قرآنية مع 

 الناشئة

 طفل يقرأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن كريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00  قرآن كريم 

 زاد الــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج   أمداح نبوية 12.30

13.00 
ـــــــــــــــــــــمرتــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف الــــــــــــــــــــــــــــــ

 الــــــــــــــــــــــــــــــــكامــــــــــــــل

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرتـــ

 الــــــــــــــــــــــــــــــــكامــــــــــــــل

13.30 
 مناسك الحج

 )تاشلحيت(

مناسك الحج 

 )تاريفيت(

 مناسك الحج

 )تامزيغت(

 مناسك الحج

)بالفرنسية(   

النقـــــــل المباشــــــر 

لوقائــع صــــــــالة 

 الجمعــــــة

نةطريقك إلى الج  
السيرة النبوية 

 بالفرنسية

 أمداح نبوية أمداح نبوية 13.45

14.00 
المــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــل 

ـيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيالـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــمــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المـــــــــــــــــــــــــــــــسلســــــل الـــــــــــــــتــــــــــــمثيــــــــــــلي

14.30 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الدروس الحديثية 

إلذاعة محمد السادس 

 للقرآن الكريم

 الدرس البياني 

-د26-البث األول  

 طفل يقرأ قرآن كريم
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15.00 
ـــــل الـــــــــــــــخيــــــــــــــــــــــــرات مــــــــــــــــــن أداء دالئــــــــــــــــــــــــــ

ــحسن نورشمـــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــوعة األصــــــــــــــــــــالة بـــــــــــــــرئاسة م  

ـــــــــــــــخيــــــــــــــــــــــــرات دالئـــــــــــــــــــــــــــــــل ال

مــــــــــــــــــن أداء 

مـــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــوعة 

 األصــــــــــــــــــــالة بـــــــــــــــرئاسة مــحسن نورش

15.  قرآن كريم قرآن كريم 20

ــــــــــــذكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــــــــــــــتمـــــــــــــــــــعمـــــــــــــ 15.55  مـــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــــــــــــــتمـــــــــــــــــــع 

 غذاء الروح وطني الغالي 16.00
أنت أيها المسلم 

 الصغير

ر/سفراء األنوا  

 لباب الشهاب
 غذاء الروح

 سفراء األنوار/

 لباب الشهاب
 ملتقى األطفال

 

 إعادة
16.20 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن 

ــــــــمـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قرآن كريم

 إشراقات 17.00
في محراب القرآن 

 الكريم
 تعالوا نقرأ القرآن

-مباشر -  
 حنين األرواح نظرات في العقيدة قيم و أذكار

 قرآن كريم قرآن كريم 18.00

 أصوات شجية 18.30
جواهر من القرآن 

 الكريم
في رياض تجويد  أصوات شجية ثم استقاموا

 القرآن الكريم
ءة في كتابقرا  

قراءات قرآنية 

الناشئة مع  

  -مفردات من القرآن الكريم  مـــــــــــــفردات مــــــــــــن الــــــــــــقرآن الكريم  18.45

 يسألونك يسألونك 19.00
الدروس الحسنية 

ةالرمضاني  

ـــــمقـــــــــراءة جـــــماعية للحزب الراتب من القــــــــرآن الكريــــ 20.00  قـــــــــراءة جـــــماعية للحزب الراتب من القــــــــرآن الكريـــــــــم 

ــــــــــــــــــــــكم خـــــــــــــــــــــــذوا عـــــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــناســـــــــــــــــــــــكــــــ 20.30  
ـــــــــذوا عـــــــــــــــــــــــــــــــــني خــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــــــــناســـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــكم
 قرآن كريم  قرآن كريم 

ــــعمـــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــــــــــــــتمـــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــــــــــــــتمـــــــــــــــــــع  

21.00 

الدروس الحديثية 

إلذاعة محمد السادس 

 للقرآن الكريم

 الدرس التفاعلي 

د52-2إعادة  

الدروس الحديثية  أمداح نبوية

محمد السادس إلذاعة 

 للقرآن الكريم

رس البياني الد  

د26-2إعادة  

 الدروس الحديثية

إلذاعة محمد السادس 

 للقرآن الكريم

 الدرس التفاعلي 

د52-البث األول  

 

الدروس الحديثية 

إلذاعة محمد 

السادس للقرآن 

 الكريم

 الدرس التفاعلي

د52-1إعادة  

 محافل السماع

 قطوف دانية

 من

 الشعر اإلسالمي

 قرآن كريم 
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رواححنين األ 22.00  إشراقات 
في محراب القرآن 

 الكريم
 أمداح نبوية

 جل ترى المعاني

 

 قيم و أذكار
نظرات في 

 العقيدة

 قرآن كريم قرآن كريم 22.30

23.00 
السيرة النبوية 

 بالفرنسية

في رياض تجويد 

 القرآن الكريم

جواهر من القرآن 

 الكريم
 وطني الغالي

الدروس الحديثية 

إلذاعة محمد 

لقرآن السادس ل

 الكريم

 الدرس البياني 

د26-1إعادة  

 سفراء األنوار/

 لباب الشهاب
 23. 15 

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداح 
ـةنــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــ  

23.  قرآن كريم قرآن كريم 30

 أصوات شجية قراءة في كتاب 00.00
 سفراء األنوار/

 لباب الشهاب
 أصوات شجية طريقك إلى الجنة

 جل ترى المعاني

 محافل السماع

00.  أمداح نبوية أمداح نبوية 15

ـــــــــفاسسلـــــــــــــــــــــــــــــــــوة األنــــــــــــــــــــــ 00.30  
سلـــــــــــــــــــــــــــــــــوة 

قــــــــرآن  األنـــــــــــــــــــــــــــــــفاس

 كـــــــريـــــــم
 قــــــــرآن كـــــــريـــــــم قــــــــرآن كـــــــريـــــــم 01.00

 أمداح نبوية أمداح نبوية أمداح نبوية 01.30

ـــــــــــــــــــسيرة القـــــــــــــــــــرآنـــــــــــــيــــــــــــــــــة   )إعادة(المـــ 02.00  
المــــــــــــــــــــــسيرة القـــــــــــــــــــرآنـــــــــــــيــــــــــــــــــة   

 )إعادة(

ثـــــــــــــــــيلي المــــــــــــــــــــسلسل التـــــــــــــــــــــــم  03.00  المــــــــــــــــــــسلسل التـــــــــــــــــــــــمثـــــــــــــــــيلي    )إعادة(   

ادة()إع   المـــــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــــف الـــــــــــــــــــمرتـــــــــــــــــــل الكامــــــــــــــــــــــل       03.30  المصـــــــــــــــحف المـــــــــــــــرتل الكامــــــــل    )إعادة( 

كريمالــــــــــــــــقــــــــــــراءة الـــــــــــــجماعية للحــــــــــــــزب الراتــــــــــــــب من القــــــــــــــرآن ال 04.00 لقرآن الكريمالقــــــــراءة الجماعية للحزب الراتب من ا   

 أمداح نبوية أمداح نبوية 04.20

05.00 
 القـــــرآن الكريم و التفســــير/التالوة للقارئ عبد الرحمن بنموسىى

 و التفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير للمـــــــــــــــــــــكي الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــري

ريم و التفسير/التالوة للقارئ عبد الرحمن بنموسىىالقرآن الك  

 و التفسير للمكي الناصري

 أمداح نبوية أمداح نبوية 05.30

 


