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 فعاليات

المرأة
ملتقى فتيات الذخيرةملتقى فتيات الذخيرة
ملتقى فتيات الكعبانملتقى فتيات الكعبان

نادي حلبة لوسيل الرياضينادي حلبة لوسيل الرياضي 
نادي حلبة لوسيل الرياضياالتحاد القطري للرياضة للجميع

حديقة القرمةمركز فتيات الخور
YOGA IN DOHA مجمع ازادن السكني 23 - الوكيرمركز

معهد تدريب الشرطة - للعنصر وزارة الداخلية
النسائي

مدرسة موزة بنت محمد االعدادية للبناتوزارة التعليم والتعليم العالي
مركز كالود ناينمركز ابداع الفتاة

ممشى لوسيلملتقى فتيات سميسمة
YOGA IN DOHA الشرق بالزا - منطقة الهاللمركز

مدرسة موزة بنت محمد االعدادية للبناتاالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث 
مدرسة موزة بنت محمد االعدادية للبناتاالتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة

حديقة الخليفات للسيداتمركز الدانة للفتيات
لجنة رياضة المرآة القطريةمركز فتيات العزيزية

لجنة رياضة المرآة القطريةلجنة رياضة المرآة القطرية

فعاليات
المرأة

 فعاليات

الشمال
المكانالجهة

أمن الشمال - نادي الخوروزارة الداخلية
نادي الخور الرياضينادي الخور الرياضي

مجمع الخور التجاريمجمع الخور التجاري
مركز شباب الذخيرةمركز شباب الذخيرة
مركز شباب الكعبانمركز شباب الكعبان

مقر االتحاد - لوسيلاالتحاد القطري للرماية والقوس والسهم
نادي ام صالل الرياضينادي ام صالل الرياضي
نادي الشمال الرياضينادي الشمال الرياضي

فعاليات
الشمال

 فعاليات

الغرب
مكان الفعاليةاسم الجهة

أمن دخان - نادي الشحانيةوزارة الداخلية
النادي الرياضي - دخانقطر للبترول

نادي الريان الرياضينادي الريان الرياضي
نادي الشحانية الرياضينادي الشحانية الرياضي

قطر مولاالتحاد القطري لرفع االثقال والمبارزة

فعاليات
الغرب

 فعاليات

الجنوب
المكاناسم المؤسسة

أمن الجنوبوزارة الداخلية
النادي الرياضي - مسيعيدقطر للبترول

نادي الوكرة الرياضينادي الوكرة الرياضي
راس بوفنطاسشركة الكهرباء والماء القطرية

مجمع ازدان - الوكرةازدان القابضة
القرية الماراثونيةلجنة قطر لقوة التحمل

سوق الوكرةمركز شباب الوكرة 
شركة بيت الفيديو والمركز 

ملعب فريج الوكيرااللكتروني
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 فعاليات
أسباير

فعاليات                                         

كــتـارا
القوات المسلحة القطرية

وزارة التجارة والصناعة
وزارة البلدية والبيئة

مؤسسة حمد الطبية
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء 

والماء
الهالل األحمر القطري

االتحاد القطري لكرة القدم
شركة شل قطر

االتحاد القطري لرفع االثقال والمبارزة
االتحاد القطري للمالكمة والمصارعة

لجنة رياضة المرأة القطرية
االتحاد القطري للتايكوندو والجودو 

والكاراتية
االتحاد القطري للجولف 

االتحاد القطري للدراجات والترايثلون
االتحاد القطري للكرة الطائرة

االتحاد القطري للتنس واالسكواش 
والريشة الطائرة

االتحاد القطري لكرة السلة
االتحاد القطري للركبي
االتحاد القطري للجمباز

جمعية الصحة النفسية - وياك
مركز بداية - كتارا

شباب 22
علي بن علي
ميني جولف

فعاليات االتحاد
 القطري للرياضة

للجميع

حديقة اسباير

وزارة المواصالت واالتصاالت
الهيئة العامة للطيران المدني

هيئة تنظيم االتصاالت
كلية قطر لعلوم الطيران

شركة موانئ قطر
شركة سكك الحديد القطرية - الريل

شركة مواصالت - كروة
المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي
مركز الشفلح لالشخاص ذوي االعاقة

مركز بست باديز
مركز احسان لتمكين ورعاية كبار السن

مركز وفاق لالستشارات العائلية
دريمة لرعاية االيتام

مركز امان للحماية والتأهيل االجتماعي
مركز نماء لالنماء االجتماعي

مركز النور لرعاية المكفوفين
اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

مؤسسة الرعاية الصحية األولية
قطر غاز 

االتحاد القطري لكرة القدم
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

مؤسسة دوري نجوم قطر

 فعاليات
كورنيش الدوحة

Ooredoo
شركة وصيف

هيئة المناطق الحرة
االتحاد القطري لرفع االثقال والمبارزة

حديقة المتحف

مؤسسة قطر للتنمية والعلوم وتنمية 
المجتمع

جامعة حمد بن خليفة
فودافون

"إف 45"
أكاديمية باريس سان جيرمان

الجمعية القطرية للسكري

رايد ترايب

بيتبوكس
دوجباوند

سدرة للطب
االتحاد القطري للتنس

االتحاد القطري للشطرنج
دراجي قطر

مؤسسة قطر

المكاناسم المؤسسة

حديقة البدعالقوات المسلحة القطرية
جميع معسكرات القوات المسلحة

وزارة الداخلية

نادي قطر الرياضي
مستودعات الشرطة

إدارة البحث والمتابعة
إدارة شؤون المباني

إدارة االدلة والمعلومات
المؤسسات العقابية واالصالحية

حديقة بحيرة لقطيفيةوزارة البلدية والبيئة - مكتب لقطيفية
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

نادي الغرافة الرياضياالجتماعية

مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنينوزارة التعليم والتعليم العالي
مدرسة اليرموك االعداداية للبنين 

وزارة الصحةوزارة الصحة العامة
وزارة الصحةمؤسسة حمد الطبية

نادي المرخية الرياضياالمانة العامة لمجلس الوزراء
النادي الدبلوماسيوزارة الخارجية

نادي المرخية الرياضيوزارة العدل
مجلس الشوريمجلس الشوري

نادي قطر الرياضيالهيئة العامة للجمارك
الملعب الخاص بالوزارة - ابوهاموروزارة االوقاف والشؤون االسالمية

حديقة دحل الحماموزارة الثقافة والرياضة
ممشى لوسيلالمجلس االعلى للقضاء

مدرسة اليرموك االعداداية للبنين اللجنة االولمبية القطرية

اللؤلؤةهيئة اشغال العامة
تقاطع 6/5

نادي السد الرياضيالهيئة العامة لشؤون القاصرين
نادي قطر الرياضيوكالة االنباء القطرية الشركة القطرية للخدمات البريدية

جامعة قطرجهاز التخطيط واالحصاء قطر الخيرية
اللؤلؤةهيئة التقاعد والتأمينات االجتماعية

اللؤلؤة - بورتو ارابياشركة المتحدة للتنمية
حديقة القطيفيةشركة ناقالت

المدينة االسيوية - المنطقة الصناعيةابن عجيان للمشاريع
نادي السيلية الرياضينادي السيلية الرياضي

نادي قطر الرياضيالمنتدى الثقافي للجالية الهندية

النادي العربي الرياضيالمركز الرياضي الهندي
صالة تدريب االتحاد القطري لكرة الطاولة

السالم العالمية

arab international academy - alsaad
مجمع ذا جيت مول

qatar cricket ground - westbay
cambridge school - abu hamour

النادي االهلي الرياضيالنادي االهلي الرياضي
مجمع دوحة فيستفال سيتيمجمع دوحة فيستفال سيتي

نادي السد الرياضيالمكتب االلماني للصناعة والتجارة
الوعب - شارع الجساسيةكلية اي اف جي بالتعاون مع جامعة ابردين

نادي بي ام اي فتنسمستشفى العمادي
نادي المرخية الرياضيشركة ودام الغذائية

اللؤلؤة - دايناميك جيمالجمعية القطرية للسرطان
مجمع ازدان  - الغرافةازدان القابضة
جامعة قطرجامعة قطر

نادي مسيمير الرياضينادي مسيمير الرياضي
مجموعة دياركو العالمية

النادي العربي الرياضي
شركة المالحة القطرية

شركة قطر للحديد والصلب - قطر ستيل
شركة بتروتك

النادي العربي الرياضي
نادي المرخية الرياضينادي المرخية الرياضي

شركة حماية
نادي معيذر الرياضي أكاديمية الخبرة

نادي معيذر الرياضي
فندق هوليدي فيالفندق هوليدي فيال

مجمع مسبح حمداالتحاد القطري للسباحة

مبنى مطافي الدوحةلجنة الرياضات الشتوية القطرية
مجمع فيالجيو

مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنيناالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث  االتحاد القطري للرياضة المدرسية
نادي الدوحة للجولفاالتحاد القطري للجولف  نادي الدوحة للجولف

طريق مدينة لوسيلاالتحاد القطري للدراجات والترايثلون
حديقة لقطيفية

صالة االتحاداالتحاد القطري للكرة الطائرة
االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة 

مجمع خليفة الدولي للتنس واالسكواشالطائرة

االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة 
مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنينالطائرة

االكاديمية العربية الدولية مستشفى االهلي
شركة محمد ابراهيم الخليفي التجارية - 

مدرسة ابوبكر الصديق امالكو

مقر مركز نوفرمركز نوفر
نادي السد الرياضيبنك الدوحة ردكو لإلنشاءات - المانع

ممشى لوسيلشركة قطر للمواد األولية 
دوحة فيستفال سيتيالبنك الخليجي

الفعاليةاسم الجهة
مشياالمانة العامة لمجلس الوزراء

مشيوزارة المالية
مشيوزارة البلدية والبيئة 

تجديفديوان المحاسبة
مهرجان الدشة البحرياالتحاد القطري للرياضة للجميع

مهرجان الدشة البحرينادي الدوحة للرياضات البحرية
مشيمصرف قطر المركزي - القطاع المصرفي

مشيبنك قطر الوطني
مشيهيئة قطر لألسواق المالية

مشيهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
مشيهيئة المناطق الحرة

مشيوكالة االنباء القطرية
لجنة الرياضات الشتوية القطرية

XTORKدراجات هوائية

فعاليات
الشرق  فعاليات

الشرق

تبدأ الفعاليات الساعة ٧ صباحًا

االدارة العامة لمكافحة المخدارات 
وادارة الدراسات والشؤون الدولية 

الركن الرياضي
المجلس البلدي المركزي

شركة كيو ترمنلز إلدارة ميناء حمد
لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد
KEO inernational consultant

مؤسسة علي بن علي
مختبرات واشعة الخليج

شركة التعاضد
Caged sports
Ideal solution

شركة مدجلف لإلنشاءات
منتجات

الكتروسيتي
شركة الفردان العقارية

مركز بالنت الطبي
الجمعية القطرية للتوحد

Little Kickers
شركة قطر لالضافات البترولية المحدود

شركة صالح حمد المانع
Wonderloft ART – SAMBO event

حديقة البدعسباق البالونات - فعالية عامة

 حّمل التطبيق اآلن لإلطالع على
 الخريطة التفاعلية لجميع 

فعاليات اليوم الرياضي

فعاليات مؤسسة قطر موزعة على ) حديقة األكسجين - المنطقة 
الخضراء بالمدينة التعليمية - مركز الطالب (


