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بطولة منتخبات الناشئين
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منتخبات الرجال

مهرجان الــبـراعــــم

دوري االشـــــبال

دوري الناشئين

دوري الشباب
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134ب 12مهرجان الــبـراعــــم

دوري االشـــــبال

دوري الناشئين

  مجلس التعاون3×3

6دوري الشباب
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دوري االشـــــبال

2دوري الناشئين

6دوري الشباب

all star

البطولة العربية لالندية

المنتخبات

دوري رجــــــال

السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميس
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3ب 67مهرجان الــبـراعــــم

2دوري االشـــــبال

45دوري الناشئين

12دوري الشباب

336دوري رجــــــال

30
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تدريبات للمنتخب
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الثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد
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مهرجان الــبـراعــــم

دوري االشـــــبال

دوري الناشئين

دوري الشباب

88913دوري رجــــــال

40 للناشئين3×3بطولة 

 للرجال3×3بطولة 
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12345678910111213141516171819202122232425262728

49ب 8مهرجان الــبـراعــــم

قرعة455دوري االشـــــبال

4456كأس االتحاد للقطريين

قرعة345دوري الشباب

477889دوري رجــــــال

3040  مجلس التعاون3×3

اليوم الرياضى للدولة
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ختام5ب 10مهرجان الــبـراعــــم

نهائى3كأس1كأسدوري االشـــــبال

6899كأس االتحاد للقطريين

نهائي3كأس2كأس1كأسكأس الشباب

99دوري الرجال

قرعة45قرعة  قطر وكأس سمو االمير

نهائى23كأس قطر للرجال

المنتخبات
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نهائى112333كأس سمو االمير
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بطولة االندية الخليجية

اختبار منتصف الفصل الدراسي 

11 -1الثاني للصفوف  

4

23

55

اجازة نهاية الفصل 

الدراسي

النشاط

9

النشاط

1

12 - 10اختبار نهاية الفصل الدراسي االول لصفوف 

9 - 1اختبارات نهاية الفصل الدراسى االول 

اجازة نهاية الفصل الدراسي

2017شهر فبراير 

النشاط

السعودية/ للمنتخبات

7

رمضان

1

البحرين - 37بطولة االندية الخليجية 

2017شهر مارس 

2017شهر يناير 

2017شهر مايو 

23

3×3

6

3

النشاط

7

تدريبات للمنتخب

اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

اختبار منتصف الفصل 

 1الدراسي الثاني للصفوف  

-11

2017شهر ابريل 

النشاط

2كأس


