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فعاليات اليوم الوطني 88
المنطقة الشرقية



منتزه األمير فيصل 
بن فهد

الواجهة البحرية 
بالخبر

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

احتفاليــة وطــن تحــت شــعار الوطــن كلمــات تتــردد .. 
وأعمــال تتجــدد يتخللهــا اســتعراض عســكري مدنــي 
و أوبريــت الوطــن وعــروض الضــوء والليــزر وفنــون 
وااللعــاب  الجويــة  والعــروض  الشــعبية  المملكــة 

الناريــة .

احتفالية وطن

23 سبتمبر
2018



مجمع الراشد
التجاري

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

مســابقات لألطفــال والكبــار عن الوطــن وتقديم لوحة 
كبيــرة مــن الكيــك للــزوار تعبيــرا عن حــب الوطن وعرضة 

فنيــة مــن الفلكلــور الشــعبي و اوبريت وطني .

مجمع الراشد التجاري

23 سبتمبر
2018



الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

1
المفروشــة  الســكنية  والوحــدات  الفندقــي  القطــاع  مشــاركة 
وتقديــم  الوطنــي،  باليــوم  االحتفــاء  بمظاهــر  والمنتجعــات 

للــزوار. تشــجيعية  ومميــزات  العــروض 

مشاركة المتاحف الخاصة بمظاهر األحتفاء لليوم الوطني.2

فتح أبواب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في انطاع 3
بمحافظة النعيرية.

فتح أبواب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي )قصر عالي( في 4
محافظة قرية العليا.

المشاركة بمعرض تاريخ الدولة السعودية والبعد الحضاري 5
للمملكة والمنتجات األثرية.

المنظم



عروض جويه

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

عــروض جويــة تقدمهــا القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية  
الثامــن  الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  االماراتيــة  والفرســان 
والثمانــون فــي عــدة مناطــق بالمنطقــة الشــرقية وتبداء من 

 إلــى السادســة مســاًء .
ً
الســاعة مــن الرابعــة عصــرا

العروض الجوية

25 سبتمبر 2018
16:45

شاطئ نصف القمرالخبر - مركز اثراء

جسر الملك فهدكورنيش الخبر

الجبيل - الفناتيركورنيش الدمام

االحساء - العقير



مجمع الراشد
التجاري

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

استعراض للعرضة السعودية و مجموعة من 
الفعاليــات والمســرحيات واالناشــيد الوطنيــة 
وتوزيــع االعــام واالوشــحة الخضــراء  ) اوبريــت 

وطنــي عــن المملكــة (

مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية

23 سبتمبر
2018



احتفائيةجسر الملك فهد

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

تزييــن مبانــي المؤسســة والمبانــي الحكوميــة بالجســر 
و وضــع اعــام رســمية خضــراء علــى امتــداد الجســر و بــث 
عبارات التهنئة على لوحات االلكترونية ووسائل التواصل 

االجتماعــي وتوزيــع هدايــا تذكاريــة علــى المســافرين .

جسر الملك فهد

23 سبتمبر
2018



مطار الملك 
فهد

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

مســرح رئيســي خــاص بفعاليــات اليــوم الوطنــي وتوزيــع 
الهدايــا واالعــام علــى المســافرين واالطفــال ومســيرة 
الفرقــة  مســيرة  و  المطــار  صالــة  داخــل  وطنــي  كرنفــال 
الشــعبية تتجول داخل المطار واوبريت وطني مع لوحات 

فنيــة وتمثيليــة وطنيــة .

مطار الملك فهد الدولي

23 سبتمبر
2018



مسرح أمانة 
المنطقة 
الشرقية

أمسية شعرية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

امســية شــعرية خليجييــة نســائية لهــذه المناســبة 
الوطنيــة التــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا بالمنطقــة 

مــن حيــث المشــاركة الخليجيــة  .

أمسية شعرية خليجية نسائية

23 سبتمبر
2018

الشاعرة بشاير بنت نايف
) نوح الحمام (

الشاعرة نجاح المساعيد
الشاعرة بروين حبيب



أمسية شعريةالصالة الخضراء

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

احيــاء حفــل غنائــي يجمــع نجــوم الفــن 
السعودي الفنان راشد الماجد والفنان 
وليد الشامي  والفنان عايض بمناسبة 

اليــوم الوطنــي الثامن والثمانون .

حفات الهيئة العامة للثقافة

23 سبتمبر
2018

راشد الماجد

وليد الشامي

عايض



أمانة المنطقة الشرقية



مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي



مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي



منتزه الملك 
فهد

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

فرقة مســيرة الدراجات النارية و جدارية الرســم 
الحــر و حــرب االلــوان و العــاب كرنفــال وعــروض 

الســيارات المعدلــه والكاســيكية .

منتزه الملك فهد

23 سبتمبر
2018



مجمع دارين 
مول

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

مســرح اناشــيد وطنيــة - توزيــع اعــام وطنيــة 
وصور الملك وولي العهد وصور امير المنطقة 
الشــرقية ونائبــة - العرضــة النجديــة - شــخصيات 
باالعــام والبالونــات  المجمــع  تزيــن   - كرتونيــة 

واالضــاءات .

احتفائية مجمع دارين مول

23 سبتمبر
2018

مجمع 
دارين مول



مقر نادي 
االتفاق

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

نشــيد وطنــي بمشــاركة الجماهيــر - كلمــة فــي 
حــب الوطــن وعــرض تقديمــي فــي حــب الوطــن - 

عربــات متنقلــة ) ماكــوالت ومشــروبات (

احتفائية نادي االتفاق السعودي

23 سبتمبر
2018



طيران شراعي

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

20 -23 سبتمبر 
2018

شاطئ نصف القمركورنيش الخبر

الواجهة البحرية بالجبيل الصناعية

 
ً
رفع اعام المملكة العربية الســعودية عاليا
و صــور خــادم الحرمين الشــريفين حفظه الله 
وصــورة ولــي عهــده صاحــب الســمو المكــي 
االمير محمد بن سلمان صورة صاحب السمو 

الملكــي االميــر ســعود بــن نايف .

الطيران الشراعي



منتزه الملك 
عبدالله البيئي

احتفائية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

العرضــة الســعودية و األلعــاب الناريــة 
واكتســاء نافــورة منتــزة الملــك عبدالله 
مســرحية  وعــروض  األخضــر  باللــون 

والصغــار للكبــار  ومســابقات 

منتزه الملك عبدالله باالحساء

23 سبتمبر
2018



نادي االحساء 
االدبي

ندوه و محاضره

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

محاضرة عن العمل األنساني السعودي 
توحيــد  وتاريــخ  المملكــة  عــن  نــدوه  و 
وفعاليــات  اعاميــة  ومنصــه  المملكــة 
ومعــرض عــن منجــزات مؤســس المملكــة 

الســعودية.  العربيــة 

نادي االحساء االدبي

  25- 23
سبتمبر

2018



فعاليات محافظة االحساء

االنشطة والفعالياتاليومالمكانالجهه

الهيئة 
العامة 
للرياضة

مقابل 
حديقة

األستاذ 
الرياضي

 / 1 / 13
1440

مسيرة داخلية	 
منصة مواهب	 

مسرح	 
فرق شعبية	 

جامعة الملك 
فيصل

قاعة 
االحتفاالت 

الكبرى

 / 1 / 16
 1440

فلم اليوم الوطني	 
االوبريت الوطني	 
العرضة السعودية	 

جوائز الحضور	 
نادي 

االحساء 
لذوي

االحتياجات 
الخاصة

الساحة 
الخارجية

مقابل نادي 
العيون

 / 1 / 13
1440

قصيدة شعرية	 
فترة رياضية لذوي االحتياجات الخاصة	 

اوبريت وطني العطاء	 

منتجع 
ابوجريف 

االثري

المسرح 
الخارجي 
للمنتجع

 / 1 / 13 - 12
1440

مسابقات – فلكلور شعبي	 
اهازيج وطنية – اركان	 

المأكوالت	 
عروض الرول سكيت	 

ركن الطفل	 

القرية
12 - 13 / 1 / الدروازةالشعبية

1440

فلكلور شعبي	 
مسرح تفاعلي	 

ركن الطفل	 

منتجع
دروازة
النخيل

المسرح 
الخارجي
للمنتجع

 / 1 / 13
1440

اوبريت وطني لألطفال	 
فلكلور شعبي	 

فعاليات مسرحية ومسابقات	 

ارض
الحضارات

ارض 
الحضارات

 / 1 / 13
1440

اوبريت وطني	 
أمسية شعرية	 
معرض مصاحب	 

عروض سيارات- عربات اطعمة	 

معرض 
الفنون 

التشكيلية

حديقة 
قصر 

محيرس 
بالمبرز

 / 1 / 13
1440

معرض تشكيلي	 
رسم على االرض والجدران	 
معرض تصوير فوتوغرامي	 



مسرح البلدية 
والساحات 
المحيطة

احتفالية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

مســيرة ســيارات كاســيكية واســتعراض للخيــول 
ثقافيــة  ومســابقة  متنوعــة  رياضيــة  وانشــطة 
مســرح تفاعلــي وفــرق ترفيهيــة وعــروض مرئيــة 

عــن شــهداء الواجــب .

احتفال اهالي بقيق

23
 سبتمبر

محافظة بقيق2018



احتفاليةراس تنورة

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

برنامج حفل مسائي لألهالي واالعيان باالضافة 
إلى برامج موجهة لألطفال والشباب .

احتفال مسائي الهالي راس تنورة

23
 سبتمبر

محافظة راس تنورة2018



فعاليات مدينة الجبيل



فعاليات مدينة الجبيل



فعاليات محافظة حفر الباطن

االنشطة والفعالياتاليومالمكانالجهه

الشئون الصحية
المرافق 

الصحية بحفر 
الباطن

23
سبتمبر 

2018

حمات التبرع بالدم ابراز 
الخدمات الصحية التي 

تقدمها الدولة للمواطنين
ابراز اقوال الملك 	 

عبدالعزيز«طيب الله ثراه«
وخادم الحرمين الشرفين 	 

الملك
سلمان »ايده الله«	 

منفذ الرقعيقطاع حرس الحدود
23

سبتمبر 
2018

توزيع الهدايا التي ترمز 	 
لهذه المناسبة على جميع 

المسافرين



ساحة مركز 
الملك سلمان 

الحضاري

احتفالية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

اليــوم  بمناســبة  الســعودية  العرضــة  احتفــال 
الخفجــي  لشــعراء  وطنيــة  وامســية  الوطنــي 
وتتضمــن اوبريــت وطنــي و مســيرة وطن بشــراكة 
وهــواة  الطلبــة  وبعــض  الحكوميــة  القطاعــات 

. الكاســيكية  والســيارات  الهارلــي  الدراجــات 

احتفال اهالي الخفجي

23
 سبتمبر

محافظة الخفجي2018



محافظة قرية 
العليا

احتفالية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

عــروض فلكلوريــة وشــعبية والعــاب ترفيهيــة 
المركــز  وتجهيــز  الوطنــي  الشــعر  والقــاء 

. والتهانــي  التبريــكات  لتبــادل  الحضــاري 

احتفال اهالي محافظة قرية العليا

23
 سبتمبر

محافظة قرية العليا2018



فعاليات محافظة النعيرية

االنشطة والفعالياتاليومالمكانالجهه

النعيريةبلدية النعيرية
23

سبتمبر 
2018

عرض لوحات تهنئة على الشاشات التلفزيونية بهذه المناسبة	 
توزيع االعام الخضراء على المحتفلين	 

ادارة االوقاف 
والمساجد والدعوة 
واالرشاد بالنعيرية

مساجد 
محافظة
النعيرية

23
سبتمبر 

2018

عمل محاضرات وكلمات تحث الناس على الحرص على ممتلكات 	 
الوطن والحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف وبيان جهود بادنا 

في الدفاع عن االسام والمسلمين ومكافحة االرهاب

هيئة محافظة
النعيرية

المتنزهات
واالماكن 

العامة
واالسواق

23
سبتمبر 

2018

برامج توعية في تثقيفية المجتمع من خطر االفكار الضالة 	 
وتعظيم شعائر الله

 توعية الناس في اهمية االعتصام بحبل الله جميعا ونبذ الفرقة	 



ملعب بلدية 
البطحا

احتفالية

المنظمتاريخ العرضنوع الفعاليةالموقع

أوبريت وطني. - عروض شعبية. - عروض 
الخيالــة. - مســابقات والعــاب للجمهــور. - 

العرضة السعودية.

احتفال اهالي محافظة العديد

23
 سبتمبر

2018




