
 
 
 
 

ZvÔgxiæj wgjøvZ Kvwgj gv`&ivmv 
U½x, MvRxcyi 

 

dvwRj 1g el© 
AbjvBb K¬vm iæwUb-2020 

 
evi 1g wcÖqW I mgq : 9.00-10.00  †gvevBj b¤^i Ryg AvBwW  cvmIqvW© 

kwb-iwe Zvdmxi-2 gvI: gywbi Avng` Lvb 01711-588004 2817005523 123456 

†mvg-g½j 
Zvdmxi-1 gvI: mwdK Djøvn Avj gv`vbx 01832-097919 8652346132 015175 

Zvdmxi- 1 gvI: †gvnv¤§` Aveyj Kvjvg 01851057160 2922010224 1971 

eya-e„n: 
ivIqvwqDj evqvb-1 gvI: b~iæj nK 01915-378707 9658689630 123456 

AvKvB`-1 gvI: Avãyj KvBq~g 01953-789079 2944184693 55522264 

     
evi 2q wcÖqW I mgq : 10.00-11.00  †gvevBj b¤^i Ryg AvBwW  cvmIqvW© 

kwb-iwe 
nv`xm-1 gvI: kvnv`vZ †nvmvBb 01834-149622 2438432120 012345 

nv`xm-1 gvI: Avãyj KvBq~g 01953-789079 2944184693 55522264 
†mvg-g½j AvKvB`-2 gvI: eRjyi ingvb 01912-078231 5384530428 1960 
eya-e„n: evsjv-2 Rbve Aveyj Kvjvg AvRv` 01712-713338 8266045170 1wieMP 

 
 

          
           

 

  



 جدول ختم اجلامع الصحيح للبخاري
 احلصة األوىل

فضيلة الشيخ انئب مدير ادلدرسة  مولنا دمحم  يوم األحد 
 ميزان الرمحن

 
-10: الوقت 

 . صباحاً 11.00
 

ZOOM ID PASSWORD 

8808064958 1974 

-10: الوقت  مساحة الشيخ مولنا منري أمحد خان يوم اإلثنني
 . صباحاً 11.00

 
2817005523 123456 

-10: الوقت  فضيلة الشيخ مولنا دمحم أبو الكالم يوم الثالاثء
 . صباحاً 11.00

 
2922010224 1971 

-10: الوقت  فضيلة الشيخ مولنا بذل الرمحن  يوم األربعاء
 . صباحاً 11.00

 
5384530428 1960 

-10: الوقت  فضيلة الشيخ مولنا شهادت حسني  يوم اخلميس
 . صباحاً 11.00

 
2438432120 012345 

دمحم نور هللا ادلدين. د يوم السبت -10: الوقت  
 . صباحاً 11.00

 
9315593390 123456 

 جدول ختم اجلامع الصحيح للبخاري
 احلصة الثانية 

دمحم معظم حسني األزهري. د يوم األحذ   12.00-11: الوقت  

  ظهاًا 
 

ZOOM ID PASSWORD 

2862594395 1975 

دمحم سلمان. د يوم اإلثىيه  12.00-11: الوقت  

  ظهاًا 
 

9876021303 1980 

 12.00-11: الوقت  مولىا سعيذ الهحمه يوم الثالثاء

  ظهاًا 
 

5498426025 12345 

مولىا شفيق هللا المذوي/ فضيلة الشيخ  يوم األربعاء  12.00-11: الوقت  

  ظهاًا 
 

8652346132 015175 

 12.00-11: الوقت  مساحة الشيخ مولنا منري أمحد خان يوم الخميس

  ظهاًا 
 

2817005523 123456 

 12.00-11: الوقت  مولنا دمحمسعيد اإلسالم يوم السبت

  ظهاًا 
 

6170060991 1976 

 
 

 



 بسمميحرلا نمحرلا هللا      

 مدرسة تعمير الملة الكامل ، طنغي
 برنامج خاص بمناسبة ختم الجامع الصحيح للبخاري

 توزيع عناوين األبواب بين المحدثين
 فضلية الشيخ انئب مدير ادلدرسة دمحم ميزان الرمحن 

   136- 1/50كتاب الصالة ، كتاب مواقيت الصالة ، كتاب األذان ، كتاب اجلماعة واإلمامة ، كتاب صفة الصالة ،  إىل كتاب الوتر،
  فضيلة الشيخ دمحم شفيق هللا ادلدين 
  949-2/882.كتاب االستئذان  ، كتاب  الدعوات . كتاب األدب  

 مساحة الشيخ منري أمحد خان 
                   744-2/563.  كتاب ادلغازي ، كتاب التفسري 

 فضيلة الشيخ أبو دمحم بذل الرمحن ادلدين 
 1128-2/1057.كتاب األحكام إىل كتاب التوحيد 

 فضيلة الشيخ دمحم أبو الكالم 
  274- 151/ 1. كتاب التهجد ، إىل آخر كتاب الصوم 

 نور هللا ادلدين . فضيلة األستاذ د 
 50-1/14. كتاب احليض ، كتاب التيمم . كتاب العلم ، كتاب الوضوء ، كتاب الغسل 

 دمحم معظم حسني األزهري. د 
 كتاب احلدود ، كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة 150-13،136-1/7.بدء الوحي ، كتاب اإلميان ، كتاب االستسقاء إىل أبواب تقصري الصالة 

 1056-2/1001. ، كتاب الدايت ، كتاب استتابة ادلرتدين  إىل كتاب الفنت 
  فضيلة الشيخ دمحم سعيد الرمحن 

 972-949 ،805-2/744. كتاب الرقاق . كتاب فضائل القرآن ،كتاب النكاح ، كتاب الطالق 
  فضيلة الشيخ دمحم سعيد اإلسالم 

 847-2/805.  ، كتاب النفقات ، كتاب األطعمة إىل آخر كتاب ادلرضى 562-1/390كتاب اجلهاد والسري ، إىل آخر كتاب بنيان الكعبة 
 دمحم سلمان. فضلية األستاذ د 

 1001-973 ،  882-847/ 2. كتاب الطب ، كتاب اللباس ، كتاب احلوض ، إىل كتاب الفرائض 
  فضيلة الشيخ شهادت حسني. 

  390-1/274. كتاب البيوع ، كتاب السلم ، كتاب الشفعة ، إىل آخر كتاب الوصااي 
 
 

    
                                                             09/07/2020       

 

  


