
 

 الق اف لة الفقهية برنامج  

  اليوم االول 06  يونيو  2022 

 التوقيت التأطير الموضوع النشاط

 ورشات فقهٌة
 احكام الوضوء

 

 فتٌحة الناصري
 رجاء اشمنً

 حبٌبة ابو طاروق
 حنان قدامً

 30: 15الى 14:30من 

 ورشة تصحٌح التالوة
 سورة الفاتحة 

 

 فتٌحة الناصري
 رجاء اشمنً
 اروقحبٌبة ابو ط
 حنان قدامً 

 00 :16الى 30: 15من 

 المحاضرة
 مكانة االسرة فً االسالم 

 
 الهام عسمٌري   

 تنسٌق :فراح فتحً
 00 :17الى  00 :16من

 جلسة استماع
 

 قضاٌا واسئلة النساء
 

 فتٌحة الناصري
 رجاء اشمنً

 حبٌبة ابو طاروق
 حنان قدامً

 30 :17الى 00 :17من 

 ع االنشطةلجمٌ التنسٌق والتوثٌق 

 نعٌمة العرابً
 امٌنة اخرٌض

 هاجر العسري 
 عزٌزة جبال

 طٌلة النشاط

 2022يونيو07اليوم الثاني

 التاريخ والتوقيت التأطير الموضوع النشاط

 ورشات فقهٌة
احكام الغسل وتغسٌل 

 المٌت
 

 اسماء شرٌف
 ثورٌة كورسة
 شٌماء عداوي

 الهام طرادة

 30: 15الى 14:30من 

 لتالوةورشة تصحٌح ا
 سورة الفلق 

 

 اسماء شرٌف
 ثورٌة كورسة
 سعٌدة صدقً 
 شٌماء عداوي

 00 :16الى 30: 15من 

 المحاضرة
عوامل نجاح االسرة 

 المسلمة  
 

 دنٌا نزٌه      
 تنسٌق :سعٌدة صدقً

 00 :17الى  00 :16من

 جلسة استماع
 

 قضاٌا واسئلة النساء
 

 اسماء شرٌف
 ثورٌة كورسة

 30 :17الى 00 :17من 



 سعٌدة صدقً 
 عداويشٌماء 

 لجمٌع االنشطة التنسٌق والتوثٌق 

 نعٌمة العرابً
 امٌنة اخرٌض

 هاجر العسري 
 عزٌزة جبال

 طٌلة النشاط

 2022يونيو08اليوم الثالث

 التاريخ والتوقيت التأطير الموضوع النشاط

 ورشات فقهٌة
 احكام التٌمم

 

 اٌمان صدٌق
 فاطمة اسناي
 عائشة اقسبً

 مٌرفاطمة ن

 30: 15الى 14:30من 

 ورشة تصحٌح التالوة
 سورة الناس

 

 اٌمان صدٌق
 فاطمة اسناي
 عائشة اقسبً
 فاطمة نمٌر 

 00 :16الى 30: 15من 

 المحاضرة
المشاكل الزوجٌة اسباب و 

 حلول
 

 بشرى برادي
 تنسٌق: فاطمة الزهراء لوكٌل

 00 :17الى  00 :16من

 جلسة استماع
 

 قضاٌا واسئلة النساء
 

 اٌمان صدٌق
 فاطمة اسناي
 عائشة اقسبً

 فاطمة نمٌر

 30 :17الى 00 :17من 

 لجمٌع االنشطة التنسٌق والتوثٌق 

 نعٌمة العرابً
 امٌنة اخرٌض

 هاجر العسري 
 عزٌزة جبال

 طٌلة النشاط

 2022يونيو09اليوم االرابع

 التاريخ والتوقيت التأطير الموضوع النشاط

 ورشات فقهٌة
كام ملخص تطبٌقً ألح

 الصالة
 

 سعٌدة حسنً
 ابدلطٌفة الع

 فاطمة صدٌقً
 رببعة حجوبً

 30: 15الى 14:30من 

 ورشة تصحٌح التالوة
 سورة االخالص

 

 سعٌدة حسنً
 لطٌفة العبد

 فاطمة صدٌقً
 رببعة حجوبً

 00 :16الى 30: 15من 



 المحاضرة
لنجمع بٌن الرعاٌة 

 والتربٌة
 

 امٌنة ضٌف
 تنسٌق: مرٌم امقران

 00 :17الى  00 :16من

 جلسة استماع
 

 قضاٌا واسئلة النساء
 

 سعٌدة حسنً
 ابدلطٌفة الع

 فاطمة صدٌقً
 رببعة حجوبً

 30 :17الى 00 :17من 

 لجمٌع االنشطة التنسٌق والتوثٌق 

 نعٌمة العرابً
 امٌنة اخرٌض

 هاجر العسري 
 عزٌزة جبال

 طٌلة النشاط

10 يونيو لخامساليوم ا  

 الحف ل الختامي
 

بآٌات بٌنات من الذكر الحكٌم االفتتاح  ٭ 

 ٭ كلمة ترحٌبٌة

 ٭ وصلة من المدٌح والسماع

 ٭  مسابقة ترفٌهٌة

 ٭ قراءة قرآنٌة

 ٭ ارتسامات النساء

 ٭ وصلة من المدٌح والسماع

 ٭ توزٌع الجوائز

 ٭ قراءة قرآنٌة

 ٭ الختم بالدعاء

 اعداد وتنظٌم :

 رٌض نعٌمة العرابً, هاجرالعسري ,عزٌزة جبال ,امٌنة اخ

 

 

 



 

 


