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لنغّني للوطن، ونحتفي به بإبراز كنوزنا الثقافية من شمالها لجنوبها ومن
شرقها لغربها، ولنعبر عن حبنا له بإظهار مشاعرنا واعتزازنا وفخرنا بانتمائنا

لثقافتنا وهويتنا الوطنية.

ُنرّحب بكم جميًعا لالحتفال باليوم الوطني في مركز "إثراء"!

Let's sing for Saudi, and celebrate it by highlighting our cultural
treasures from its north to its south and from its east to its 
west. Let's express our love by showing our feelings, pride in 
belonging to our culture and national identity.
We welcome you all to celebrate Saudi National Day at Ithra!

September ٢٤ - ٢١, 2022 16:00 - 23:00

١6:00 - ٢١٢3:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/ithra-national-day/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/ithra-national-day/


September ٢٤ - ٢١, 2022Theater
المسرح٢١ - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م ١٨:00 - ١٨:٤٥

٢١:30 - ٢٢:١٥

Sing-along for Saudi 

احتفالّية تفاعلّية وطنّية، يكون الجمهور فيها هو الفنان وبطل الحفلة، ليغني 
مجموعة من األغاني الوطنّية الخالدة، برفقة المايسترو، والفرقة الموسيقّية، 
ومقدم الفعالّية. ما بين الفخر، واالنتماء، والحب، واالعتزاز، ستنقلنا األغنيات 

بصوتكم إلى لحظات استثنائّية، وتجربة ال تنسى!

This year’s Saudi National Day is unlike any other! Join the 
immersive experience where the audience is the star act, 
the maestro and the orchestra—bringing a one-of-a-kind 
performance to life! Welcome to a celebration of national pride, 
love and belonging!

حفل نغني للوطن

!Book your ticket nowاحجز تذكرتك اآلن!

Lush Garden
حدائق إثراء

The Parade of Harmony

مسيرة بهيجة تحتفي باليوم الوطني السعودي في إثراء، وتعكس صوًرا فنية 
من مختلف مناطق المملكة مصحوبة بمجموعة من المعزوفات العسكرية 

الخاصة بالجيش السعودي  

The Parade of Harmony brings joy to Ithra while celebrating 
Saudi National Day. It reflects artistic forms from various 
regions of the Kingdom, accompanied by a group of military 
musicians of the Saudi army.

مسيرة التناغم

September ٢٤ - ٢١, 2022
١٨:30 - ٢١١٨:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

٢0:00 - ٢0:30

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/sing-along-saudi-arabic/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/sing-along-saudi-arabic/
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regions of the Kingdom, accompanied by a group of military 
musicians of the Saudi army.

مسيرة التناغم

September ٢٤ - ٢١, 2022
١٨:30 - ٢١١٨:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

٢0:00 - ٢0:30

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/parade-harmony/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/parade-harmony/


Cinema
السينما

Spotlight on Saudi Cinema

يحتفي مركز "إثراء" بالتجربة السينمائية المحلية الواعدة ضمن احتفاالت 
اليوم الوطني، من خالل عرض مجموعة من األفالم القصيرة التي أخرجها 

وأنتجها صّناع أفالم سعوديين، حيث ستتاح الفرصة للعائالت لمشاهدة 
مجموعة مختارة من األفالم الخاصة بالعائلة واألطفال إلى جانب العروض 

الموجهة لفئة الشباب.

Ithra will celebrate the brilliant work of Saudi cinema by 
screening a collection of short films directed and produced by 
Saudi filmmakers. Families will have the opportunity to watch a 
selection of family and children's films, as well as films
for youth.

أضواء على السينما السعودية

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:30 - ٢١١٧:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

  فترات متعددة
Multiple Sessions

Ithra Tower - Level 3
برج إثراء - طابق 3

A Picture of Home

يقدم استديو إثراء للزوار تجربة فريدة  مليئة بروح االنتماء واالعتزاز، تمكنهم 
من التقاط صور تذكارية مع خلفية من اختيارهم ألحد معالم المملكة مرتدين 

األزياء التقليدية  الخاصة بتلك  المناطق.

Ithra Studios offers visitors a unique experience filled with the 
spirit of belonging and pride. Visitors can take souvenir souvenir 
photos against a background of one of the Kingdom's landmarks, 
while wearing the traditional costumes of those regions.

صورة في الوطن

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:30 - ٢١١6:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

  فترات متعددة
Multiple Sessions

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/spotlight-saudi-cinema/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/spotlight-saudi-cinema/
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https://www.ithra.com/ar/programme/2022/picture-home/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/parade-harmony/


Children's Museum
متحف الطفل

We Make, We Play, and We Sing!

يقدم متحف الطفل أنشطة متنوعة يسلط من خاللها  الضوء على عدد من 
العناصر الثقافية التي تشتهر بها مناطق المملكة المختلفة، حيث سيمضي 
زّوارنا الصغار وقًتا ممتًعا مليًئا بالكثير من األنشطة واأللعاب التفاعلية في 

جو احتفالي بهيج.

The Children’s Museum offers a variety of activities that 
highlight several cultural elements that are famous in the 
different regions of the Kingdom. Our young visitors will have 
a fun time filled with many interactive activities and games in a 
festive atmosphere!

نصنع، نلعب ونغني!

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:30 - ٢١١6:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

  فترات متعددة
Multiple Sessions

Children’s Oasis Experiences

تكتمل فصول قصة االنتماء والوحدة في واحة الطفل، حيث يحتفل زوار 
المركز الصغار بهذا الوطن المعطاء.

A story of belonging and unity is shared in the Children's Oasis, 
where our young visitors can celebrate this generous country.

تجارب واحة الطفل

Children's Oasis
واحة الطفل

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:00 - ٢١١٧:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

  فترات متعددة
Multiple Sessions

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/we-make-we-play-and-we-sing/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/we-make-we-play-and-we-sing/
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  فترات متعددة
Multiple Sessions

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/childrens-oasis-experiences/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/childrens-oasis-experiences/


Saudi Coffee Experience

تجربة حسية متكاملة تأخذ الزوار في رحلة يتعرفون من خاللها على "القهوة 
السعودية"، رمز الكرم األبرز الذي اشتهر به سكان الجزيرة العربية منذ القدم 

ليستكشفوا النكهات والطقوس الخاصة التي ميزت مختلف المناطق 
وشكلت جزًءا من هويتها.

The Saudi Coffee Experience is a complete sensory experience 
that takes visitors on a journey to explore the flavors and 
special rituals of Saudi Coffee—which varies between regions 
and shapes a part of their identity. It is a unique and simple 
generosity for which the Arabian Peninsula inhabitants have 
been known since ancient times.

تجربة القهوة السعودية

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢١ - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

Cultural Oasis
واحة المعرفة ١٧:00 - ٢3:00Energy Exhibit

معرض الطاقة

The 92-Year Journey to Prosperity 

مجموعة من التحديات والتجارب العلمية، تأخذ الزوار في محطات متعددة 
تستعرض مراحل ازدهار المملكة وصواًل إلى المستقبل الباهر.

حيث سيتعرف الزوار قصة الرجل الذي حمل الخريطة في رأسه وبين عينيه، 
لتنتهي الرحلة بإطالق مروحياتنا نحو السماء مستشرفين مستقبل صناعة 

الطائرات السعودية.

This journey takes visitors on a trip to reflect on the stages of 
the Kingdom's prosperity towards a brilliant future through a 
set of challenges and scientific experiments. Visitors will start 
their journey by learning the story of the man who set the map 
between his eyes, and by the end, they will watch our helicopters 
honor the future of the Saudi aviation industry.

رحلة 92 عام من االزدهار

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:00 - ٢١١6:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/saudi-coffee-experience/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/saudi-coffee-experience/
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https://www.ithra.com/ar/programme/2022/92-year-journey-energy-exhibit/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/92-year-journey/


Energy Exhibit
معرض الطاقة

Science Street

أنتم على موعد مع "شارع العلوم" لالحتفاء بالعلم والطاقة وإشباع 
فضولكم، عن طريق عرض تفاعلي ملئ بحقائق ومفاجآت وتجارب علمية 

ستبهركم وتثري لحظاتكم السعيدة. التفوتوا فرصة الحضور مع العائلة 
واألصدقاء في مسرح الرنين بمعرض الطاقة!

Join us at Science Street to celebrate science and energy and 
quench your curiosity through an interactive show filled with 
facts, surprises and scientific experiments that will amaze you. 
Do not miss the opportunity to attend with family and friends at 
the Energize Theater at the Energy Exhibit!

شارع العلوم

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:30 - ٢١١٧:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

  فترات متعددة
Multiple Sessions

Say It in Your Dialect

بين األلغاز واألسئلة وعدادّي الزمن والنقاط، تقضي العائلة وقًتا مميًزا يعزز 
روح المنافسة، ويثري الحصيلة اللغوّية والثقافّية الخاصة بلهجات مناطق 

المملكة المختلفة، من خالل مسابقة تفاعلّية مسلية في مكتبة إثراء.

With puzzles, questions, time counters and points, families 
will spend an amazing time at the Ithra Library competing and 
learning the linguistic and cultural aspects of dialects of the 
different regions of the Kingdom.

قولها بلهجتك

Library - Level 2
المكتبة - الطابق ٢

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:00 - ٢١١6:30 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

  فترات متعددة
Multiple Sessions

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/science-street-energy-exhibit/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/science-street-energy-exhibit/
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https://www.ithra.com/ar/programme/2022/say-it-your-dialect/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/say-it-your-dialect/


Museum - Gallery 2
المتحف - معرض ٢

Traditional Saudi Art

تجربة تفاعلية تستعرض التنوع الحضاري والثقافي الذي تشتهر به المملكة 
العربية السعودية، والذي استطاعت الحفاظ عليه على الرغم من قدرتها على 

مواكبة التطور بشتى أنواعه، من خالل تسليط الضوء على مختلف الفنون 
التقليدية  كالنحت والتطريز وصناعة النسيج والمجوهرات في جو مفعم 

بشعور االنتماء لهوية وتراث هذا الوطن.

The Traditional Saudi Art interactive experience showcases the 
civilizational and cultural diversity that the Kingdom of Saudi 
Arabia is famous for. It has managed to preserve its diversity 
by shedding light on various traditional arts such as sculpture, 
embroidery, embroidery, textiles and jewelry-making and jewelry 
making, in an atmosphere full of a sense of belonging to the 
identity and heritage of this country.

الفنون التقليدية السعودية

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:30 - ٢١١6:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

Food Experiences
تجارب الطعام

ال تفوتوا فرصة االستمتاع بالمذاقات والنكهات
المتنوعة التي تقدمها عربات الطعام!

Don’t miss out on the diverse
flavors offered by our food trucks!

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/traditional-saudi-art/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/traditional-saudi-art/


Museum - Gallery 2
المتحف - معرض ٢

Traditional Saudi Art

تجربة تفاعلية تستعرض التنوع الحضاري والثقافي الذي تشتهر به المملكة 
العربية السعودية، والذي استطاعت الحفاظ عليه على الرغم من قدرتها على 

مواكبة التطور بشتى أنواعه، من خالل تسليط الضوء على مختلف الفنون 
التقليدية  كالنحت والتطريز وصناعة النسيج والمجوهرات في جو مفعم 

بشعور االنتماء لهوية وتراث هذا الوطن.

The Traditional Saudi Art interactive experience showcases the 
civilizational and cultural diversity that the Kingdom of Saudi 
Arabia is famous for. It has managed to preserve its diversity 
by shedding light on various traditional arts such as sculpture, 
embroidery, embroidery, textiles and jewelry-making and jewelry 
making, in an atmosphere full of a sense of belonging to the 
identity and heritage of this country.

الفنون التقليدية السعودية

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢3:30 - ٢١١6:00 - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

Food Experiences
تجارب الطعام

ال تفوتوا فرصة االستمتاع بالمذاقات والنكهات
المتنوعة التي تقدمها عربات الطعام!

Don’t miss out on the diverse
flavors offered by our food trucks!

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/food-experience/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/food-experience/


Ewan
إيوان

With Chef Rakan Aloraifi
Flavors of Saudi

المذاق السعودي
مع الشيف راكان العريفي

4:00 - ١٢:00 PM
٤:00 - ١٢:00 مساءً

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢١ - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

ألحان خالدة

سامري عنيزة

فن البستة

فنون من رجال ألمع

العرضة السعودية 

٢٤ سبتمبر

٢١ - ٢٤ سبتمبر

٢١، ٢٢، ٢٤ سبتمبر

٢١ - ٢٤ سبتمبر

٢3 سبتمبر

البالزا

حدائق إثراء

حدائق إثراء

حدائق إثراء

حدائق إثراء

الوقتالبرنامج المكانالتاريخ
ProgramTime DateLocation

Enjoy these musical performances!

استمتعوا بالعروض الموسيقية!

September ٢٤

September 21 - ٢٤

September 21, 22, ٢٤

September 21 - ٢٤

September 23

Plaza

Lush Garden

Lush Garden

Lush Garden

Lush Garden

Timeless Melodies

Samri Unaizah

Besta Performance

 Performances from
Rijal Almaa

The Saudi Ardah

٢٢:30 - ٢3:١0

١٧:00 - ٢3:30

١٧:00 - ٢3:30

١٧:00 - ٢3:30

١٧:00 - ٢3:30

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/chef-rakan-aloraifi/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/traditional-saudi-art/
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إيوان

With Chef Rakan Aloraifi
Flavors of Saudi

المذاق السعودي
مع الشيف راكان العريفي

4:00 - ١٢:00 PM
٤:00 - ١٢:00 مساءً

September ٢٤ - ٢١, 2022
٢١ - ٢٤ سبتمبر ٢0٢٢م

ألحان خالدة

سامري عنيزة

فن البستة

فنون من رجال ألمع

العرضة السعودية 

٢٤ سبتمبر

٢١ - ٢٤ سبتمبر

٢١، ٢٢، ٢٤ سبتمبر

٢١ - ٢٤ سبتمبر

٢3 سبتمبر

البالزا

حدائق إثراء

حدائق إثراء

حدائق إثراء

حدائق إثراء

الوقتالبرنامج المكانالتاريخ
ProgramTime DateLocation

Enjoy these musical performances!

استمتعوا بالعروض الموسيقية!

September ٢٤

September 21 - ٢٤

September 21, 22, ٢٤

September 21 - ٢٤

September 23

Plaza

Lush Garden

Lush Garden

Lush Garden

Lush Garden

Timeless Melodies

Samri Unaizah

Besta Performance

 Performances from
Rijal Almaa

The Saudi Ardah

٢٢:30 - ٢3:١0

١٧:00 - ٢3:30

١٧:00 - ٢3:30

١٧:00 - ٢3:30

١٧:00 - ٢3:30

https://www.ithra.com/ar/programme/2022/saudi-performances/
https://www.ithra.com/en/programme/2022/saudi-performances/


معرض الهجرة

معرض أماكن

أرامكوراما

 شطر المسجد

معرض رحالت لشبه الجزيرة العربية

القاعـة الكـبرى

معرض األرشيف

معرض رحالت

معرض فنون

المكانالمعرض
ExhibitLocation

Visit the Ithra Museum!
زوروا متحف إثراء!

Great Hall

 Archive Exhibit

Rehlaat Gallery

Funoon Gallery

Hijrah Exhibit

Amakin Exhibition

Aramcorama

Art of Orientation

Arabian Peninsula in our Rehlaat Gallery

معرض كنوز
Kunooz Gallery

خصم 20%
لحاملي عضوية إثراء
ّـــــز) (الفــــــــن والتـــــــمي

20% discount
for Art & Premium
Ithra members

October 11 - 15, 2022Theater
المسرح١١ - ١٥ أكتوبر 2022م

https://www.ithra.com/ar/about-us/museum/
https://www.ithra.com/en/about-us/museum/


معرض الهجرة

معرض أماكن

أرامكوراما

 شطر المسجد

معرض رحالت لشبه الجزيرة العربية

القاعـة الكـبرى

معرض األرشيف

معرض رحالت

معرض فنون

المكانالمعرض
ExhibitLocation

Visit the Ithra Museum!
زوروا متحف إثراء!

Great Hall

 Archive Exhibit

Rehlaat Gallery

Funoon Gallery

Hijrah Exhibit

Amakin Exhibition

Aramcorama

Art of Orientation

Arabian Peninsula in our Rehlaat Gallery

معرض كنوز
Kunooz Gallery

خصم 20%
لحاملي عضوية إثراء
ّـــــز) (الفــــــــن والتـــــــمي

20% discount
for Art & Premium
Ithra members

October 11 - 15, 2022Theater
المسرح١١ - ١٥ أكتوبر 2022م



Join the Ithra community 
          

 membership benefits
& enjoy exclusive

انضم إىل مجتمع إثراء

العضوية الحصرية 
واستمتع بمزايا

Packages start from

SAR

  الباقات تبدأ من 

٩٩
ريال سعودي

 

 92السعودي  اليوم الوطني روزنامة فعاليات 
   م   2022سبتمبر  23-22  الخميس والجمعه 
 سايتك    –مركز الشرقية   املوقع :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 موقع الفعالية أوقات العرض  الفعالية
 متجولة في بهو املركز  مساء  10 – 4 العرضة السعودية

اللوحات  مجموعة من  يتضمن : وطنيالاألوبريت  
 ة تقدم لزوار املركز الوطنية الغنائي

 مساء    6:00 – 6:30
 مساء   8:00– 7:30
 مساء   9:00 – 8:30
 مساء   10:00 – 9:30

 املسرح 

 متحف املستقبل
التمممممماري    أ مممممممممممممممممالممممممة  الة رونيممممممة تحمممممما    يتضمممممممممممممن لوحممممممات 
املمزد مر  والقو    املممملمةممممممة والمتمنممميممممممة  السممممممممممممعمودي ورليممممممة 

  املتجدد  ومستقبل الدار .

 قاعة املعارض  مساء  10 – 4

     عبر عن حبك لوطنك برسمة الة رونية

 مساء  10 – 4
 بهو املركز 

 
 لوحة السلسلة الوطنية

 املميز    360التصوير بتقنية 

https://www.ithra.com/ar/membership/
https://www.ithra.com/ar/membership/
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بُكِل صوِر البهجة، تحتفل األحساء بيوم الوطن 92  
أوتار ُتعزف، وألحاٌن ُتردد .. 
وسماء مضيئة بألواِن الفرح !

فنون شعبية .. عروض مسرحية 
وحفالت غنائية ..

 أمسيات أدبية وشعرية َنظم أبياتها الفخر 
بهذا الوطن!

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

األحساء تبتهج
بيوم الوطن

شاركنا البهجة
و#احتفل_في_األحساء ! 



#هي_لنا_دار

عروض القوات الجوية الملكية السعودية 

القوات الجوية الملكية السعودية 

2022 ������ 19 -  18 - 17

א���	 - א
�� - א�����

����� א���כ ���א��� א�����

��א 04:45  

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

الهيئة العامة للترفيه

#احتفل_في_األحساء

https://goo.gl/maps/D2aR7LZWHXSC7UXy9


إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

األحساء تبتهج بيوم الوطن ..  
شاركنا البهجة

و#احتفل_في_األحساء ! 

غني للوطن .. 
وأعزف ِبحبه أعذب لحن .. 

#احتفل_في_األحساء 



#هي_لنا_دار

األلعاب النارية
الهيئة العامة للترفيه

2022 ������ 23

א�����

����	 א��כ ���א�� א�����

09:00 ��א��

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/uzyn177dVrUTtrsx7


#هي_لنا_دار

حفل غنائي - رابح صقر
الهيئة العامة للترفيه

2022 ������ 23

א�����

 א���א�����
����� א���� ���א��� �	 

10:00 ��א��

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط لشراء التذكرة

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/CVHGVbJxYzsqsCuS8
https://al-ahsa.platinumlist.net/ar/event-tickets/84648/rabeh-saqer-concert-in-alhasa


#هي_لنا_دار

عروض ثالثية األبعاد 
هيئة التراث

2022 ������ 24 - 23 - 22

א���� - א����� - א����


� �	א��

��א��04:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/1w71So28FCbCN6HZ8


#هي_لنا_دار

فعاليات سوق الحرفيين 
هيئة التراث

2022 ������ 24 - 23 - 22

א���� - א����� - א����


��	���� א��

��א��07:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/QXVoEFv9Lg8ZxpWQ6


#هي_لنا_دار

فعاليات ثقافية وطنية
هيئة التراث

2022 ������ 24 - 23 - 22

א���� - א����� - א����


��	� ���

��א��04:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/FHQTHJZykGeuSAz97


إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

األحساء تبتهج بيوم الوطن ..  
شاركنا البهجة

و#احتفل_في_األحساء ! 

استمتع .. ووثق وشارك !

#احتفل_في_األحساء 



#هي_لنا_دار

سكة الفن
أمانة األحساء

2022 ������ 22- 21

א���א� - א�����


�	� א��	א�

��א��05:00  - 11:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

جمعية الثقافة والفنونتعليم األحساء

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/yj4b4ekJUJmLEaHL9


#هي_لنا_دار

مسيرة وطن
أمانة األحساء

2022 ������ 22

א�����

��� ��� ���

��א��08:00  - 09:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/4qFv528kM24RJy9z7


#هي_لنا_دار

االحتفال الرسمي باليوم الوطني 92
أمانة األحساء

2022 ������ 24 -23

א����� - א����

����� א��	כ ���א�	
 א����

��א��06:00  - 12:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/rUvrSoj57nMfHCk3A


#هي_لنا_دار

األصبوحة الشعرية
جامعة الملك فيصل

2022 ������ 25

א���

��א��א��� - 	א
� א����א�� א�כ�

א10:00 ��א��

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/AqHptSF5FedJRB8e8


#هي_لنا_دار

المنتدى الحواري الطالبي (وطننا أمانة)

جامعة الملك فيصل

2022 ������ 26

א�����

���א�א��� - ��א�� 	
�� א

א11:00 ��א��

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/UN6zjrNRUHWkS5Et6


#هي_لنا_دار

برنامج كن جزء من القصة
جامعة الملك فيصل

2022 ������ 29 - 26

 - א����א���
א	

א��א��� - א��כ��� א���כ���

��א��05:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/hF4fsDjCUpCuMA9P9


#هي_لنا_دار

حفل الجامعة الرسمي
جامعة الملك فيصل

2022 ������ 27

א����א�

��א��א��	 - �א�	 א�
��א� א�כ�

��א��08:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/Uy4hRgLo1iWsk1sU7


#هي_لنا_دار

معرض نحن لها كفو
جامعة الملك فيصل

2022������ 29 - 27

א���א� - א�����


��א��א��� - �א�� א����א�� א�כ

��א��10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/RaKPQyS9BeUkvzrj6


إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

األحساء تبتهج بيوم الوطن ..  
شاركنا البهجة

و#احتفل_في_األحساء ! 

األحساء تحتفل بـ 92  عاًما 
من المجد والرخاء 

واالزدهار ..

#احتفل_في_األحساء 



#هي_لنا_دار

فعاليات عائلية
غرفة األحساء

2022 ������ 23

א�����

��� �א���

��א��07:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/Y1ziZffekTzY4e2W7


#هي_لنا_دار

الفلكلور الشعبي
جمعية الثقافة والفنون - األحساء

2022 ������ 22

א�����

���א����� א���

��א��05:00  - 07:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/V4WB5Wa3bZMaVarn7


#هي_لنا_دار

فعاليات فنية 
جمعية الثقافة والفنون - األحساء

2022 ������ 22

א�����

����� ���

��א�	05:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/Ku4imBaL13hpVwKs7


#هي_لنا_دار

فعاليات فنية وعائلية
جمعية الثقافة والفنون - األحساء

2022 ������ 24 - 23 - 22

א���� א����� - א����

�
����� א��	

��א��05:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/HECg4cmmAbhuBXxY8


#هي_لنا_دار

فعاليات فنية 
جمعية الثقافة والفنون - األحساء

2022 ������ 24 - 23 - 22

א���� א����� - א����


�א� �	�� א��	�

��א��05:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/e4zt6HWsFnj3t28w6


#هي_لنا_دار

مسابقة األفالم الوطنية القصيرة
جمعية الثقافة والفنون - األحساء

2022 ������ 24

א����

 - א���א���
����� א���א�� 	א�

��א��09:00  - 10:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/YqTBHhZ5GcGxU53FA


إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

األحساء تبتهج بيوم الوطن ..  
شاركنا البهجة

و#احتفل_في_األحساء ! 

كن جزء من هذه الفرحة .. 
وشاركنا فرحة االحتفال 

بيوم الوطن .. 

#احتفل_في_األحساء 



#هي_لنا_دار

أوبريت وطني (شموخ النخيل)
نادي األحساء األدبي

2022 ������ 23

א�����

�א�	 א�
�א א����

12:00 -  06:00���א

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/FNUG2NEEyTXiFTx99


#هي_لنا_دار

ألعاب و مسابقات و مسيرة طالب وطنية 

اإلدارة العامة للتعليم باألحساء

2022 ������ 26

א�����

����� א���כ 
��א�� א�����

��א��04:00  - 09:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/nkcxEPDHbTW2JwNz6


#هي_لنا_دار

مرسم حر وطني 
اإلدارة العامة للتعليم باألحساء

2022 ������ 27

א����א�

������� א���כ 	�
א��� א��

��א��04:00  - 09:00

اضغط لإلنتقال إلى إحــداثيات المــوقــع

اضغط للعودة

#احتفل_في_األحساء

إمارة املنطقة الشرقية
محافظة األحساء

https://goo.gl/maps/nkcxEPDHbTW2JwNz6













