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ب ـ مواقع السنة و الفقه
ج ـ مواقع الموسوعات
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"الــــــــــــــــــــعـــــــــائـــــــــــلـــــــة الكتـــــــــــــانية و أصھارھا "
الموقع االلكتروني
االسم و الفرع
الفـرع األول
-Kettani_Hamza@hotmail.com
الدكتور حمزة الكتاني)بن الطيب(

-Aec_kettani@hotmail.com
- -http://fondationkettani.org
aelkettani@menara.ma
oumamaelkettani@yahoo.fr
dafir@ensias.madafir05@gmail.com
kettani.malika@caramail.com
ali_kettani@hotmail.com
alikettani@gmail.com
drtimou@hotmail.com
kettaniothmane@gmail.com
mlazraq@yahoo.fr
okoussama@yahoo.fr
oussamak@hotmail.com
sksoueda@gmail.com
aichak@gmail.com
ali.kettani@esdata.ma
j.elkettani@gmail.com
kettani_fatima@yahoo.fr
mehdi.elkettani@gmail.com

أ .عبد ﷲ الكامل بن الطيب الكتاني
أ .أمامة بنت عبد اللطيف الكتاني
د.محمد ظافر بن عمر الكتـــــــاني
د .مليكة بنــــــــت حمزة الكتاني
د.محمد علي بن حــمزة الكتاني
د .عثمان بن حــــــمزة الكتاني
د.سكينة بنت عبد ﷲ الكامل الكتاني

أ .أسامة بن عبد ﷲ الكامل الكتاني
د .سعدى بنت عبد ﷲ الكامل الكتاني
عائشة بنت عبد ﷲ الكامل الكتاني
عبد العالي بن محمد بن علي الكتاني
 جعفر بن الطيب الكتاني فاطمة الزھراء بنت النفس الزكية الكتاني -المھدي بن جعفر الكتاني

الفرع الثاني
akettani@matra.comـ

ـ عبد الفتاح بن عبد الرحمن الكتاني

الفرع الثالث
mmkettani@gmail.com
elkettani_abdelhaye@yahoo.fr
majdaelkettani@hotmail.fr
majdalkettani@gmail.com
elmehdi.elkettani@gmail.com
said.elkettani@gmail.com
elkettani154@hotmail.com
zeineb.elkettani@gmail.com
melkettani78@yahoo.fr
elkettani.widad@gmail.com
karima.3dpharma@menara.ma
badriaelkettani@yahoo.com

محمد المحسن بن أحمد الكتاني
 عبد الحي الكتاني ماجدة الكتاني ماجدة الكتاني المھدي الكتاني سعيد الكتاني سيدي حميد الكتانيزينب الكتاني
 الكتاني توفيق وداد الكتاني كريمة الكتاني بدرية بنت عبد الرحمن بن إدريس الكتاني3

الموقع االلكتروني

االسم و الفرع

melkettani78@yahoo.fr
elkettani_abdelhaye@yahoo.fr
ghita_tweety@hotmail.com
zelkettani@hotmail.com

 محمد توفيق بنعبد الرحمن بن إدريس الكتاني عبد الحي بن عبد الرحمن بن إدريس الكتاني غيثة بنت عبد الحي بن عبد الرحمن الكتاني زھير بن عبد الرحمن بن إدريس الكتاني إدريس بن حميد بن عبد الرحمن الكتاني حسناء بنت عبد الرحمن بن إدريس الكتانيـ المھدي بن عبد ﷲ بن إدريس الكتاني
ـ ھشام بن عبد ﷲ بن إدريس الكتاني
ـ حميد بن جعفر بن محمد رشيد الكتاني
ـ حميد بن جعفر بن محمد رشيد الكتاني
ـ زينب بنت عبد العلي بن إدريس الكتاني
ـ نادية بنت عبد العلي بن إدريس الكتاني
ـ ثورية بنت مصطفى بن محمد الكتاني
ـ آسية بنت أحمد الكتاني
ـ حميد بن أحمد الكتاني

luke_skywalker_007@hotmail.com

hasnaa_el_kettani@hotmail.com

elkettani@ma.ibm.com
k2h74@hotmail.com
ketani@hotmail.fr
ali.kettani@yahoo.fr
elkettani.zineb@gmail.com
elkettani.nadia@gmail.com
elkettani_souraya@hotmail.com

assiaelkettani@gmail.com
shalkattani@gmail.com
chrrif1@hotmaill.com

ـ عمر بن حميد بن أحمد الكتاني

the_dezigner@hotmail.com
minoucha83@hotmail.com
mouleyahmed@hotmail.com
ourss77@hotmail.com
zeineb.elkettani@gmail.com
sephiroth_a@hotmail.com
said.elkettani@gmail.com
elmehdi.elkettani@gmail.com

ـ سلمى بنت حميد بن أحمد الكتاني
ـ أمينة بنت حميد بن أحمد الكتاني
ـ أحمد بن حميد بن أحمد الكتاني
ـ ھشام بن ابو بكر بن أحمد الكتاني
زينب بنت محمد المحسن بن أحمد الكتاني
ـ محمد علي بن محمد المحسن بن أحمد الكتاني
ـ سعيد بن أحمد الكتاني
ـ المھدي الكتاني

الفرع الرابع
ahmed2_driss@yahoo.fr
- cemi.org@planet.tn

 -أحمد إدريس)الكتاني ()تونس(

الفرع السادس
kettaniyazid@yahoo.fr
youneskettani@hotmail.com
drisskettani@hotmail.com
kettani86@gmail.com

اليزيد الكتاني
يونس الكتاني
اإلدريسي الكتاني
خليل الكتاني )الذھبي (

الفرع الثامن
 -fouadkettani@iam.net.mafouadkettani@menara.ma

ـ د .فؤاد بن عبد الكبير الكتاني

الفرع التاسع
s-kettani@ksg.ma
mounir-kettani@hotmail.com
mounira_kettani@hotmail.fr

سعد بن علي الكتانيـ منير بن إدريس الكتاني
 منيرة بنت إدريس الكتاني4

الموقع االلكتروني

االسم و الفرع

malikakettani@hotmail.com
cobadre@yahoo.fr

 مليكة بنت إدريس الكتاني -بدر الدين بن رشيد الكتاني

الفرع الحادي عشر
ـ حسين بن علي الكتاني
ـ الغالي بن أحمد الكتاني
ـ فاطمة بنت علي الكتاني
ـ لؤي بن جعفر الكتاني
ـ مليكة بنت المنتصر الكتاني
ـ منى بنت محمد عبد الرحمان الكتاني
ـ يوسف بن أحمد الكتاني
ـ أحمد بن الزمزمي الكتاني
ـ حمزة بن علي الكتاني
 انتصار بنت المنتصر الكتانيـ أسامة بن الناصر الكتاني

houssain.kettani@gmail.com
kettanighali@hotmail.com
louey_elkettani@yahoo.fr
malikakettani@hotmail.com
mouna.kettani@gmail.com
youssefket@yahoo.fr
agr_kettani@hotmail.
hamza.kettani@gmail.com
i_kettani@yahoo.com
oussamaket@gmail.com

الفرع الثالث عشر
mustelkettani@yahoo.fr
kettanisaid@hotmail.com
kettanisaid@gmail.com
echerif-jaouad@msn.com
med.mailing@gmail.com
azdikettani@yahoo.fr
zinkett@hotmail.com

ـ د.مصطفى بن أحمد الكتاني
ـ د .سعيد بن أحمد الكتاني
ـ محمد جواد الشريف الكتاني
ـ عثمان بن عبد الغني الكتاني
ـ عز الدين الكتاني اإلدريسي
ـ زين بنت أحمد الكتاني

الفرع السـادس عشر
Ahemd.kettani@menara.ma
Ket-youssef@hotmail.com

ـ أحمد بن محمد الكـتاني
ـ يوسف بن أحمد الكتاني
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 2ـ المـــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــــــــــتانــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة
المؤسسة العلمية الكتانية

http://fondationkettani.org/

موقع الطريقة الكتانية

/http://www.kettania.ma

منتدى السادة الكتانيين

http://alkettanien.ahlamontada.com/index.htm

تفسير القرآن الكريم –الشيخ المنتصر
الكتاني

http://pupr.edu/msa/fiqh.html
)البحرين = عبد الرؤوف األزھري (

منتديات روض الرياحين )الشيخ موالي
الطيب الكتاني( البحرين

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=22742&pag
e=3#p134461

منتديات روض الرياحين )الشيخ موالي
الطيب الكتاني( البحرين

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=22764&pag
e=1#p134467

منتدى األصلين)الشيخ موالي الطيب
الكتاني( البحرين

http://www.aslein.net/showthread.php?t=9960
السيد سعيد الفودة )األردن (

منتدى الحوار اإلسالمي
السعودية )جدة (

http://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=14469&highl
ight=%C7%E1%DF%CA%C7%E4%ED

مولد حضر فيه الشيخ محمد المنتصر
الكتاني رحمه ﷲ تعالى موقع عالمي

http://www.youtube.com/watch?v=m2TCBtL4ujU&fea
ture=related

منتديات روض الرياحين )موقع في
شبكة عن آل الكتاني ( ـ فلسطين

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid= 15337&pn
o=0#p85271

صوت رائع لسبيع قصيدة البردة النبوية
الشريفة

http://www.youtube.com/watch?v=hW9qHvbmlq4&fea
ture=related

صفحة الشيخ المنتصر الكتاني
موقع عالمي السعودية

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecvie
w&sid=1210&read=0

قطعة من قصيدة البردة ـ موقع عالمي

http://www.youtube.com/watch?v=qrkncnjbzdq²
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 ـ مواقع متنوعة3

 مواقع للقرآن الكريم- أ
المــــــــــــــــــــــوقع اإللكترونــــــــــــي
http://www.quranexplorer.com
http://quran.muslim-web.com/
http://www.quranflash.com/
http://www.mp3quran.net/ajm.html
http://www.mp3quran.net/akdr.html
http://www.mp3quran.net/shatri.html
http://www.mp3quran.net/saber.html
http://www.mp3quran.net/qari.html
http://www.mp3quran.net/koshi.html
http://www.mp3quran.net/qht.html
http://www.mp3quran.net/s_gmd.html
http://www.mp3quran.net/shur.html
http://www.mp3quran.net/shl.html
http://www.mp3quran.net/basit_mjwd.html
http://www.mp3quran.net/basit_warsh.html
http://www.mp3quran.net/s_bud.html
http://www.mp3quran.net/minsh.html
http://www.mp3quran.net/ayyub.html
http://www.mp3quran.net/jbrl.html
http://www.mp3quran.net/hthfi.html
http://www.mp3quran.net/a_jbr.html
http://www.mp3quran.net/twfeeq.html
http://www.mp3quran.net/jhn.html
http://www.mp3quran.net/sds.html
http://www.mp3quran.net/soufi_klf.html
http://www.mp3quran.net/qtm.html
http://www.mp3quran.net/
http://tvquran.com
http://www.qquran.com/qu.php
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االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم
القرآن الكريم
القرآن الكريم
القرآن الكريم
القرآن الكريم أحمد العجمي
" إبراھيم األخضر
" أبو بكر الشاطري
" أحمد صابر
( " ياسين ) رواية ورش
" العيون الكوشي
" خالد القحطاني
" سعد الغامدي
" سعود الشريم
" سھل ياسين
" عبد الباسط عبد الصمد
("عبد الباسط عبد الصمد)ورش
" صالح البدير
" محمد صديق المنشاوي
" محمد أيوب
" محمد جبريل
" علي الحذيفي
" علي جابر
" توفيق الصايغ
" عبد ﷲ عواد الجھني
"عبد الرحمن السديس
" عبد الرشيد صوفي
" ناصر القطامي
مجموعة المقرئين
القرآن الكريم موقع جيد
موقع القرآن الكريم

ب  -مواقع السنة و الفقه
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ـ ملف كامل لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم

الدرر السنية )موسوعة(
ملتقى أھل الحديث
مجلة الفقه و القانون
تعلم مناسك الحج
الرابطة المحمدية للعلماء
المرشد اإلسالمي
الشبكة االسالمية
تفسير القرآن الكريم
موقع تفسير القرآن الكريم
موقع الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي
موقع الشيخ عائض القرني
جميع حلقات تفسير القرآن ييشيخ محمد
متولى )بالصوت(وعددھا 1050حلقة

المــــــــــــــــــــــوقع اإللكترونــــــــــــي
http://www.rasoulallah.net/
http://www.dorar.net/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80833
http://alex4all.com
_http://www.islamonline.net/servlet/satellite?c=articleA
C&cid=1196785991013&pagen...
www.arrabita.ma
http://www.islam-guide.com/fr/
http://www.islamweb.net
&http://quran.muslim-web.com/sura.htm?aya=0002
http://tanzil.info/
http://abdelkafy.com/ar81/
http://algarne.com/
http://elsharaway.com/

ج – مواقع الموسوعات
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المــــــــــــــــــــــوقع اإللكترونــــــــــــي

الموسوعة العربية العالمية

http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=start&P
ageID=043405_3&ImgNo=0434050_1
http://www.islampedia.com/MIE2/MainInter/default.htm
/http://www.islamport.com

الموسوعة اإلسالمية المعاصرة
الموسوعة الشاملة
موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن
الكريم
Encyclopedia en Français
Encyclopedia en arabe

http://www.55a.net/
http://fr.wikipedia.org
http://ar.wikipedia.org
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