
أحلى عيدية

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد



مـقـدمــة
فــي العيــد تكتمـــل فرحتنـــا و تزيـــن جمعـتنـــا 
و�نكـــــم أســــــــاس العـيــــــــد و #احـلى_عيـديه 
حطينــا بيــن أيـاديكــم كـتـيــب برنـامــج العـيــد 
بنشــاطاتـه المـنـوعــة و عروضــه المخـتـلـفـــة 

عشان تشاركون أحبابكم أجمل ا�وقات

وكل عام وأنتم بخير

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد



الفعاليات
الحــفــالت الغـنــــائـــيـــــة

العــــروض المسرحيـــــة

ا�لــــعــــــاب النــــــاريـــــــة

تفعـــيــــــالت العـــــيـــــــــد

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنقر على العناويــــن
للتنقل داخل الملف



#احلى_عيديه

مشتاقين تنطربون؟ جـيـنـاكـم بحفـالت غنائية 
�كبر نجوم الوطن العربي في أجواء يمالها  الفن 

و الطرب ا�صيل.

الحفـــــالت الغنائيـــة
أحلى طرب

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a



الحفالت الغنائية
أحلى طرب

أصالة نصري - أمـيـمـــة طـالـب

3مــــايو

4مــــايو

5مــــايو

6مــــايو

رمـــضـــان عبـــدهمـــحـــمـــد  مـــحـــمـــد 

أبهــــــا جــــــــدة

المــهــنــدس صـــــقـــــرمــاجــد  رابـــــح 

الدمـــــامجــــــــدة

فــــهــــــد الكبيــــســــــي - أنــــغــــام - راشــــد الفــــارس

القصيـــــم

الريــــاض

صـــــقـــــر عبـــدهرابـــــح  المــهــنــدسمـــحـــمـــد  مــاجــد 

جــــــــدة الريــــاض

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

الدمــــام

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a



أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

الحفالت الغنائية
أحلى طرب

6مــــايو

7مــــايو

الريــــاض

الريــــاض

الريــــاض

جــــــــدة

جــــــــدة

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a

عــــمــــرو ديــــاب دحوم الطالســي - موضي الشمراني - إبراهيم الحكمي

5مــــايو

حــــســــنــــي تــــامــــر 

علـــــــــي عبدالكريــــــم - عبــــــــادي الجـــــوهر - أميــــمة طـــــالبكـــــاظـــــــم الســــــاهـــــر



بالضحكـــة يكتمــــل عيدنـــا مــــع مسرحيـــــــات 
كوميدية تأخذنا الىعالم من الضحك المتواصل. 

العـــروض المسرحيـــة
أحلى ضحكة

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s aاحلى_عيديه#



العروض المسرحية في

عيد الفطر المبارك

21:00 4-5-6
مايــو

عسيـــــــــر
مســـرح جامعـــــة
الملــــــك خالــــــــد

مسرحية
ــة طــار بالـعـجَّ

21:00 4-5-6
مايــو

الريــــــاض
مســـرح بــــكــــــــر
الشـــــــــــــــــــــــــدي

مسرحية
الليلة الك�يرة

21:00 4-5-6
مايــو

جـــــــــــــــدة
مســـرح النــــــادي
ا�دبـــي الثقافـــــي

مسرحية
اللمبي في الجاهلية

مسرحية
حاللهم داللهم

4-5-6
مايــو

الدمـــــــام
مــــــــــســــــــــــــــرح
جــامــعــة أصــــالة 

21:00

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a



21:00
مايو4-5-6

عسيـــــــــر
مســـرح جامعـــــة
الملــــــك خالــــــــد

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a



21:00
مايو4-5-6

مســـرح النــــــادي
ا�دبـــي الثقافـــــي

جـــــــــــــــدة

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد



21:00
ــــرح مــــــــــســــــــــــ

جــامــعــة أصــــالة 

مايو4-5-6

الدمـــــــام

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a



21:00
مايو4-5-6

مســـرح بــــكــــــــر
الشـــــــــــــــــــــــــدي

الريــــــاض

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد



#احلى_عيديه

بتنور و تلون سمانا الجميلة في�13�مدينة 
حول المملكة.

ا�لــــعـــــــاب النــــاريـــــــــــة
أحلى بهـجــــــة

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a



مواقع مشاهدة ا�لعاب النارية لـــ

عيد الفطر المبارك

مستمــرة
جـــدة ارت بـــرومــيــنــــاد

أول أيـام العـيد

21:00
21:30 جــدة

جميــع
المدن

أيام  لـ

حي النهضة

نـجــران
ممشى الربوة

سكاكـــا

رياض بوليفارد
سيتي

الرياض

1- جدة أرت بروميناد
2- شارع الملك عبدالعزيز

جـــــــــدة

بـريــــدة
منتزه الملك

عبدا» الوطني

حديقة الملك فهد المركزية

المدينة المنورة

منتزه ا�مير حسام

البـاحـــة
حديقة السد

أبـــهــــــا
حديقة مقابل عرعر مول

عــرعــر

ممشى المغواة

حـــائــــل
شاطئ جازان - الممشى

ــازان جـــ
حديقة تبوك المركزية

حديقة الورود

تـبــــوك

الواجهة البحرية بالخبر

ــر الخــبـ

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a

https://goo.gl/maps/dV9Hso7TMNgCF1wT9
https://goo.gl/maps/pKDbJcjKFRAx1rMVA
https://goo.gl/maps/2mqzK5SBVwW1ktEJ9
https://goo.gl/maps/Tw88iHvwsMHQsW236
https://goo.gl/maps/Y47CSiB3NazJaMVLA
https://goo.gl/maps/su4HqBERpNjpW5hw8
https://goo.gl/maps/nnZiTqiM784HZD7A9
https://goo.gl/maps/mvCMS9fpKdzfxfix9
https://goo.gl/maps/AQoJfyKhSDeMp7Y59
https://goo.gl/maps/JsG8s1wCPYYp6Wr38
https://goo.gl/maps/XGuRZKwd9yNrtmka9
https://goo.gl/maps/wF5Vd1AztKaoBdW89
https://goo.gl/maps/e7aKxD28qU1AjKu39
https://goo.gl/maps/cCczKBGUCsjDvLgW9


عادة نحييها وموروث يجمعنــا و يجمــع 
الحـــي علــى المحبة والسعادة.

ُحَوامــــــــة العـيــــــــد
أحلى عادة

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s aاحلى_عيديه#



#احلى_عيديه

ل³طفال  وُصَوره  العيد  معاني  داخله  في 
أهديهم وخّلهم  يستمتعون في تلوينها.

كتـــــــــاب التلويــــــــــن
أحلى رسمة

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s a

أنقر هنا
لتحميل
الكتــاب

https://bit.ly/3K9JvLI


العيد يزين في زينته  والحين تقدر تطبعها 
وتعّلقها مع أهلك وأحبابك و تعّيد.

زينـــــــــة العيــــــــــد
أحلى بيت

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
إلى الصفحة الرئيسية 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s aاحلى_عيديه#

أنقر هنا
لتحميل
الزينــــة

https://bit.ly/3Ota5mD


شاركوا صوركـم في العيـد مع أحبـابكــم
وال تنسون تختارون الفلتر اللي يعجبكم.

كشخــــــة العيـــــــد
أحلى طّلة

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s aاحلى_عيديه#



أحلى ما في العيد ضحكاته اللي صممناها 
ــوها  لكم بسـتـكـرات تفـاعـلـيــة، شــاركــ

أصحابكم و عسى الفرحة تدوم.

ستيكــــرات تفاعليــــة
أحلى سالفة

2022Eid Program
بــرنامج العيـــد

أنـقــــر هـنــــا للـعـــودة 
الرئيسية  الصفحة  إلى 

للمزيد من الفعاليــات 
منـصــــــــــــــــــــة  زوروا 

           عيشــــــــــــها  
enjoy_saudi
e n j o y . s aاحلى_عيديه#

أنقر هنا
لتحميل
الستيكرات

https://topstickers.page.link/packs?hash=FdOh8SSv7j378Nyjx8WDZSp2AOuEmLwo5fQg7zXm

