أنشطة مركز المنار

AL-MANAR CENTRE’S ACTIVITIES

Arabic Class for Brothers
أمسية الجمعة
Mondays – after ‘Ishaa
متنوعة“ بعد صالة المغرب
”دروس
ّ
Qur’an Class for Brothers
Tuesdays – after ‘Ishaa & Daily after Fajr »سلسلة «قبسات من الهدي النبوي:الجمعة األولى
 محاضرة للشيخ أحمد علي:الجمعة الثانية
Children’s Oasis for Qur’an & Arabic
For Children (4-10 Yrs old)
 محاضرة للشيخ صهيب الشريف:الجمعة الثالثة
Saturdays 9:30am – 3:30pm
 محاضرة للشيخ خالد الشهراني:الجمعة الرابعة
After School Qur’an Classes
حلقة النساء الناطقات باللغة العربية
For children & youth (4-16Yrs) Mon-Thu (5-6:30pm)
أيّام األحد بعد صالة الظهر
R.I.S.E. Youth Programme
For brothers (11-16Yrs)
واحة األطفال للغة العربية والقرآن الكريم
Saturdays (5pm-6:30pm)
) سنوات10-4( لتعليم األطفال
Arabic Class for Sisters
عصراً من ك ّل يوم سبت3,30 – ً  صباحا9,30
Tuesdays (12:30pm-2:30pm)
حلقات تعليم القرآن الكريم لألطفال والناشئة
Reverts Classes & Social Gatherings
 عصراً أيام ااإلثنين إلى الخميس6:30-5
Women: Tuesdays @ 6pm
Men: Thursdays @ 7pm
)تصحيح تالوة القرآن الكريم (للرجال
“As-Sakeenah” Circle
For Girls (11+ Yrs old) Every Friday @ 7pm  وبعد العشاء ك ّل ثالثاء،حلقة يومية بعد صالة الفجر
Ladies Circle
دروس "القرآن تدبّر وعمل" للشيخ خالد الشهراني
Every Wednesday @ 11:00am
ك ّل يوم أحد – بعد صالة العشاء

Mid-Term School Holiday Progs. برامج فترة اإلجازة المدرسية
SISTERS “CHARITY DISH” AT AL-MANAR CENTRE

Monday 17th Feb. (1 pm-6 pm)

برنامج األعمال اليدوية
Hands Crafts Prog.
 سنة11-8 للفتيان والفتيات
Boys & girls 8-11 Yrs old
Mon. 17/2/2020 اإلثنين
ً  ظهرا4 pm – 6 pm

سوق "الطبق الخيري" لألخوات – مركز المنار
) مسا ًء6 - ً ظهرا1( 2020 /2 /17 اإلثنين

برنامج بذور الخير
Seeds of Goodness Prog.
For children 4 -7 لألطفال
Mon. 17/2/2020 اإلثنين
ً  عصرا1 pm – 3 pm

!مهارات كرة القدم
Football Skills!
For boys 6-10 للبنين
Mon.17/2/2020 اإلثنين
10 am- 12 pm

YOUTHMANIA – MILKSHAKE NIGHT
Brothers only (13-18 Yrs old)
Sisters only (13-18 Yrs old)
SUNDAY 16TH FEB. (7PM-10PM)
WEDNESDAY 19TH FEB. (7PM-10PM)
à la carte: Pizza, Chicken strips or burger meal & Oreo, Snickers or Ferrero milkshake!
LET’S CREATE INFOGRAPHICS TOGETHER!
An exciting educational prog. (with an à la carte food menu & drinks!)
Sat. 15th Feb. (5pm-8pm)
Pre-registration is mandatory for all progs. via WhatsApp: 0745 400 8803 التسجيل المسبق لجميع البرامج ضروري عبر الواتساب
For sisters (9-16 Yrs) & brothers (9-11 Yrs)
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