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الرجال

فريق ذخر الرياضي مع شباب 

مركز محمد بن + قرية العائلة  

راشد للتواصل الثقافي 

مركز محمد في  فطورالحضاري 

 في بعد صالة التراويح - ديوا

مركز البرشاء المجتمعي

 مدينة فطور في- موانئ دبي 

جميرا

مركز البرشاء سحور في -  أسواق

المجتمعي
موضوع ديني على برنامج زوم

النساء

مركز الشيخ محمد بن راشد 

للتواصل الثقافي الحضاري  

مركز محمد بن راشد في  فطور

للتواصل الثقافي الحضاري 

- وصانا الرسول  أمي سناء 

منفرده

مدينة فطور في - موانئ دبي 

جميرا
 أمي صبيحةزوارة أمي فهيمةزوارة
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 رمضان16 رمضان15 رمضان14 رمضان13 رمضان12 رمضان11 رمضان10التاريخ الهجري

مطعم الغواص إفطار في فطوردبي القابضةالرجال
مركز  فطور في اسعاف دبي

البرشاء المجتمعي
فطور- فرجان دبي 

 اليوم Vioators فريق الدراجات

مركز البرشاء الرياضي في 

مشاركة اآلباء مع  +المجتمعي 

يوم اليتيم في  - شؤون القصر

مزرعة سليمان السويدي

فطوردبي القابضة النساء
 أمي فاطمة علي رضا و زوارة

عائشة سعيد

 مركز فطور في-  اسعاف دبي

البرشاء المجتمعي
مركز البرشاء المجتمعي في بازارمركز البرشاء المجتمعي في بازار مركز البرشاء المجتمعي فيبازارفطور-  فرجان دبي
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الرجال

 دائرة الشؤون محاضرة مع 

 في اإلسالمية والعمل الخيري

بعد مركز البرشاء المجتمعي 

صالة التراويح

 مبنى فطور في- جمارك دبي 

جمارك دبي

مجلس  في المجلس الرمضاني

(م11:30- م 9:00)  أم سقيم

مركز سحور في -  وزارة المالية

البرشاء المجتمعي
موضوع ديني على برنامج زوم

 أمي رحيمةزوارةالنساء
 مبنى فطور في- جمارك دبي 

جمارك دبي

 في بعد صالة التراويح- ديوا  

مجلس المزهر

مركز سحور في -  وزارة المالية

البرشاء المجتمعي

موضوع ديني / العمل عن بعد 

على برنامج زوم
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 رمضان30 رمضان29 رمضان28 رمضان27 رمضان26 رمضان25 رمضان24التاريخ الهجري

الرجال

مركز فطور في متحف اللوفر 

محاضرة +   البرشاء المجتمعي

 دائرة الشؤون اإلسالمية مع 

مركز  في والعمل الخيري

بعد صالة البرشاء المجتمعي 

 دائرة الشؤون محاضرة مع 

 في اإلسالمية والعمل الخيري

بعد مركز البرشاء المجتمعي 

صالة التراويح

مركز البرشاء فطور في  كارفور

المجتمعي

مركز فطور في جمعية اإلتحاد 

البرشاء المجتمعي
موضوع ديني على برنامج زوم

النساء
فطور في مركز متحف اللوفر 

البرشاء المجتمعي

 قرية افطار في مطعم الغواص

العائلة

 مركز البرشاء في فطور كارفور

المجتمعي
شركة دو

موضوع ديني / العمل عن بعد 

على برنامج زوم
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(2022)الفترة المسائية - جدول فعاليات رمضان 

قد يكون هناك بعض التغيرات في الجدول: مالحظة


