
الىمهالىمه

2016/11/292016/12/04
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و 

الفلوكلور العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ  

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

الثقافً أبوظبً  مركز

2016/11/292016/12/04  10:00 ٓ  10:00 َ
ثبٔٛهاِب  هٚػ 

االرؾبك

ِؼوٗ فٕٟ ٠ٙلف اٌٝ رؼي٠ي ا٠ٌٛٙخ 

ا١ٌٕٛٛخ، ٚاؽ١بء ْٚٔو اٌزواس، فٟ 

كٌٚخ اإلِبهاد ث١ٓ أثٕبء اٌٛٛٓ 

اه اٌلٌٚخ ّٚ .ٚاٌّم١ّ١ٓ ٚى

أثٛظجٟ ِٛيٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/11/292016/12/04  10:00 ٓ  10:00 َ
ِؼوٗ  ٌٛؽبد 

45ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ 

ِؼوٗ ٠ؾزٛٞ أػّبي وجبه اٌفٕب١ٔٓ 

اٌزْى١١ٍ١ٓ اإلِبهار١١ٓ، ف١ّب ػجو وً 

ُِٕٙ ِٓ فالي ٌٛؽبرٗ ػٓ هإ٠زٗ 

اٌْق١ٖخ ّٚؼٛهٖ ٔؾٛ االرؾبك ٚػٍُ 

كٌٚخ اإلِبهاد، ٌزؤو١ل أ١ّ٘خ 

االؽزفبالد ثٙنٖ إٌّبٍجخ ا١ٌٕٛٛخ 

.اٌزٟ رّضً ل١ّخ ؽم١م١خ ٌىً فٕبْ

ٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ
ِل٠ٕخ اٌؼ١ٓ 

اٌجٛاكٞ ِٛي

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  أبوظبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  أبوظبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/292016/12/29

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي ٌْق١ٖبد 

ثؤبِظ ّؼج١خ اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ 

إٌَغ اإلِبهارٟ

أثٛظجٟ ِٛيٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/12/042016/12/04  08:00 َ1900/01/00
أٚثو٠ذ ٔٛه 

االرؾبك
اٌَّوػ إٌٟٛٛٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخاٚث١و٠ذ ٔٛه االرؾبك

2016/11/242016/11/25  05:00 َ1900/01/00
َِوؽ١خ فوٚىْ 

ٍِّىخ اٌضٍظ

َِوؽ١خ ٍِّىخ اٌضٍظ ِٓ افواط 

األٍزبم ِجبهن ِبّٟ اػلاك االٍبم 

عّبي اٌٖمو ثطٌٛخ اٌفٕبٔخ ١٘فبء 

ؽ١َٓ

اٌَّوػ إٌّٟٛٛووخ ٍجٛد ١ٌذ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  أبوظبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

اهٚوَزوا أٚهٚثبَ 10:00 َ 08:00 2016/12/012016/12/01
ػوٗ ١ٍِٛمٟ ألٚوَزوا ٌفولخ ِٓ 

أّٙو ١ٍِٛمٟ االرؾبك ا٢ٚهٚثٟ

ِىزت االرؾبك األٚهٚثٟ 

 ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

اٌَّوػ إٌٟٛٛ

الظل مسرحَ 09:00َ 2016/11/302016/11/3005:00

 اإلمارات التراث عن قصة عرض ٌتم

 األطفال من مجموعة قبل من

التمثٌل فً والموهوبٌن

 الموهوبٌن من مجموعة

اإلماراتٌة

-  المعرفً الثقافً المركز

ابوظبً

النهمةَ 09:00َ 2016/12/022016/12/0205:00

 قٌام قصة ٌمثل صامت تمثٌلً مشهد

 البٌئة من لوحة خالل من االتحاد

 حً موسٌقً عزف ٌصاحبه  البحرٌة،

االمارات، اوركسترا عازفً قبل من

الدار عٌال

الموهوبٌن من مجموعة
-  المعرفً الثقافً المركز

ابوظبً

 والمأكوالت للمنتجات مفتوح سوقتراثي وطنيَ 09:00َ 2016/11/292016/12/0405:00

الشعبٌة التراثٌة
الثقافً ابوظبً مركزأبوظبً المنتجة األسر مشروع

2016/11/302016/11/3005:00 َ09:00 َ
 أطفال مسرح

"إماراتً أحبك"

 من مسرحٌة لعرض األطفال تدرٌب

مسبقا تدرٌبهم ٌتم األطفال وتمثٌل تألٌف
الثقافً ابوظبً مركزعربً بٌت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  أبوظبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

الثقافً ابوظبً مركزعربً بٌتوالكبار لألطفال القصص تروي حكواتٌةحكواتً عرضَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0405:00

الوطن حب كلماتَ 09:00َ 2016/12/032016/12/0305:00
 وأداء تألٌف من واشعار قصص قراءة

مسبقا تدرٌبهم ٌتم ، األطفال
الثقافً ابوظبً مركزعربً بٌت

الثقافً ابوظبً مركزعربً بٌتالعربٌة باللغة والكبار لالطفال كتبكتب معرضَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0405:00

االتحاد لوحةَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0405:00

 برسمها ٌشارك األلوان مع ضخمة لوحة

 علٌها وٌكتبون والحضور الزوار جمٌع

العٌد اتجاه ومشارعرهم امنٌاتهم

الثقافً ابوظبً مركزعربً بٌت

2016/12/022016/12/0204:00 َ08:00 َ

اإلؽزفبي اٌوٍّٟ 

ثفؼب١ٌبد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

اإلؽزفبي اٌوٍّٟ ثفؼب١ٌبد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ إلِبهح أثٛظجٟ
ِووي أثٛظجٟ ٌٍّؼبهٗأعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟ

2016/12/022016/12/0304:00 َ08:00 َ
اؽزفبالد عي٠وح 

اٌّبه٠خ

اؽزفبالد عي٠وح اٌّبه٠خ ثب١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ
عي٠وح اٌّبه٠خأعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  أبوظبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/12/022016/12/0202:00 َ06:00 َ
اؽزفبالد ٠بً 

اٌزوف١ٙ١خ

اؽزفبالد ٠بً اٌزوف١ٙ١خ

ثب١ٌَٛ إٌٟٛٛ
ؽٍجخ ِوٍٝ ٠بًأعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟ

2016/12/022016/12/0304:00 َ05:00 َ
ػوٗ فوٍبْ 

اإلِبهاد
وٛه١ِٔ أثٛظجٟاٌمٛاد اٌٍَّؾخػوٗ عٛٞ فٟ ٍّبء أثٛظجٟ

ِٙوعبْ اٌّؼطبَْ 11:00َ 2016/11/272016/12/0404:00

 

٠ٍَٜ اٌّٙوعبْ اٌٚٛء ػٍٝ اٌزواس 

اإلِبهارٟ اٌغٕٟ اٌنٞ ٠ؼٍُ األع١بي 

٠َٚزؼوٗ صمبفزٙب فٟ وبفخ أّىبٌٙب 

اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌّطبػُ ٚاٌّؤوٛالد 

اٌزم١ٍل٠خ ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌَّبثمبد 

اٌزم١ٍل٠خ

ّبٛئ اٌجط١ٓاٌٙالي األؽّو االِبهارٟ

2016/12/012017/01/0105:00 َ11:00 َ
ِٙوعبْ ىا٠ل 

اٌزواصٟ

فؼب١ٌبد ِٙوعبْ ىا٠ل اٌزواصٟ ٠ٙلف 

ٌالؽزفبء ثّئٌٍ االرؾبك اٌّغفٛه ٌٗ 

ا١ٌْـ ىا٠ل ثٓ ٍٍطبْ آي ١ٙٔبْ، 

١ٛت هللا صواٖ ٚاٌنٞ ٠زٛط اٌّٙوعبْ 

اٍّٗ ٚاهصٗ، ٚرٕطٍك ٘نٖ االؽزفبالد 

ثّْبهوخ

١٘ئخ أثٛظجٟ ١ٌٍَبؽخ 

ٚاٌضمبفخ ثبٌْواوخ ِغ ٚىاهح 

ّئْٚ اٌوئبٍخ ٚاٌٍغٕخ 

إٌّظّخ ٌّٙوعبْ ا١ٌْـ 

ىا٠ل اٌزواصٟ ٚوناٌه وبفخ 

اٌْووبء االٍزوار١غ١ٓ ِٓ 

اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ

- ِٙوعبْ ىا٠ل اٌزواصٟ

اٌٛصجخ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  أبوظبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

١َِوح اإلرؾبكَ 09:15َ 2016/12/052016/12/0509:00

١َِوح اإلرؾبك ٠ْبهن ف١ٙب أثٕبء 

اٌمجبئً رٕطٍك ِٓ ِٙوعبْ ىا٠ل 

اٌزواصٟ فٟ ِٕطمخ  اٌٛصجخ

أعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟ
- ِٙوعبْ ىا٠ل اٌزواصٟ

اٌٛصجخ

2016/12/022016/12/0209:00 َ09:15 َ
ػوٚٗ األٌؼبة 

إٌبه٠خ
اٌىٛه١ِٔ  أثٛظجٟأعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟػوٚٗ ِجٙوح ٌألػبة إٌبه٠خ

2016/12/022016/12/0209:00 َ09:15 َ
ػوٚٗ األٌؼبة 

إٌبه٠خ
أعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟػوٚٗ ِجٙوح ٌألػبة إٌبه٠خ

اٍزبك ٘ياع ثٓ ىا٠ل

ِل٠ٕخ اٌؼ١ٓ
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2016/11/2727/11/201610:00 ٓ12:00 َ
افززبػ ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ 

45

.. هلٖبد ّؼج١خ-اٌَالَ إٌٟٛٛ 

ٚهُ ١ٕٛٚخ ٌالٛفبي َِبثمخ اثؾش 

...فٟ ماوورٟ ػٓ ٕٟٚٛ

ثٍل٠خ إٌّطمخ - اٌّلاهً اٌؾى١ِٛٗ 

عّؼ١خ كٌّب -كٌّب -اٌغوث١خ 

- اٌزؼب١ٔٚخاٌْوٛخ اٌّغزّؼ١خ

١٘ئخ اٌْئْٚ -ِئٍَخ ىا٠ل اٌؼ١ٍب ا 

االٍال١ِخ ٚاالٚلبف ١٘ئخ ا١ٌَبؽخ 

ِووي رُ اٌّزىبًِ- ٚاٌزواس

لبػخ االفواػ

2016/11/282016/11/2808:00 ٓ12:00 َ
ثطبلخ رٕٙئخ ١ٕٛٚخ 

ٌٍّئٍَبد ٚاٌّغزّغ 

اٌّؾٍٟ

٠مَٛ فو٠ك اٌّووي ثزٛى٠غ ثطبلبد 

رٕٙئخ ٌٍغٙبد اٌؾى١ِٛخ ثّٕبٍجخ ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ ٚا٠ٚب ٍٛف ٠مَٛ اٌفو٠ك 

ثي٠بهح ثؼ٘ ا٘بٌٟ إٌّطمٗ ٚرمل٠ُ 

اٌزٕٙئخ ٌُٙ

ِووي كٌّب اٌضمبفٟ
اٌّئٍَبد اٌؾى١ِٛخ 

ِٕبىي اٌّٛا١ٕٛٓ

2016/11/202016/11/2907:00 ٓ02:00 َ
َِبثمخ اعًّ 

ِغَُ ٌَبه٠خ ػٍُ

رمل٠ُ افًٚ ِغَُ ٌَبه٠خ ػٍُ كٌٚخ 

االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح
اٌّووي اٌضمبفِٟووي كٌّب اٌضمبفٟ

2016/11/282016/11/2805:00 َ08:00 َ

اهثؼ ِغ 

ٕٕبك٠ك أٌٛاْ 

اٌؼٍُ

اٌَّبثمخ ػجبهٖ ػٓ ٕٕبك٠ك ِغٍمٗ 

ثبٌٛاْ اٌؼٍُ ٚوً ٕٕلٚق ٠ؾز٠ٛٗ 

غوٗ ِٓ االكٚاد اٌزواص١ٗ ٍٚئاي 

ػٓ اٌغوٗ

اٌؾل٠مخ اٌؼبِِٗووي كٌّب اٌضمبفٟ

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث مشكز دلما  الثقافي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث مشكز دلما  الثقافي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

اٌمو٠خ اٌزواص١خَ 08:00َ 28/11/20162016/11/2905:00

إٌَغ  (لو٠خ اٌطفً)اٌمو٠خ اٌزواص١ٗ 

االوالد اٌْؼج١خ   رؼ١ٍُ االكٚاد 

اٍئٍخ رواص١ٗ- اٌزواص١ٗ

اٌؾل٠مخ اٌؼبِِٗووي كٌّب اٌضمبفٟ

2016/11/292016/11/2910:00 ٓ11:00 ٓ
لوائزٟ ػٓ 

ٕٟٚٛ ٚأغبىارٗ

ثؤبِظ رؼو٠فٟ ػٓ اُ٘ أغبىاد 

كٌٚخ االِبهاد
اٌّووي اٌضمبفِٟووي كٌّب اٌضمبفٟ

2016/11/292016/11/2910:00 ٓ11:00 ٓ
ِؾبٙوح ٠َٛ 

ا١ٌْٙل
ِؾبٙوح ٠َٛ ا١ٌْٙل

-كٌّب -ٌل٠خ إٌّطمخ اٌغوث١خ 

١٘ئخ اٌْئْٚ االٍال١ِخ 

ٚاالٚلبف

لبػخ اٌجٍل٠خ



الىمهالىمه

2016/11/292016/12/0306:00 َ08:00 َ

ِجبكهح ِْبهوخ 

اٌّٛا١ٕٛٓ اؽزفبالد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

ى٠بهح اٌمجبئً فٟ اِبوٓ اؽزفبالرُٙ 

ٚ ِْبهوزُٙ االؽزفبي ٚ رمل٠ُ 

اٌٙل٠ب ٌُٙ

اٌّووي اٌضمبفٟ إٌّطمخ 

اٌغوث١خ
إٌّطمخ اٌغوث١خ

ؽبفٍخ االرؾبكَ 06:00َ 2016/11/292016/12/0304:00

رق١ٖٔ ؽبفٍخ ِي٠ٕخ ثّظب٘و 

االؽزفبي ثبالرؾبك رزٕمً ث١ٓ 

االؽ١بء اٌَى١ٕخ رمَٛ ثزٛى٠غ اػالَ 

ٚ اعٕلح اؽزفبالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ 

ثٙب اٌيٜ اٌقبٕخ ٌٍّوأح ٚ اٌوعً 

اإلِبهارٟ ِغ اكٚاد رواص١خ ؽ١ش 

ٌٍز٠ٖٛو ثٙب

اٌّووي اٌضمبفٟ إٌّطمخ 

اٌغوث١خ
إٌّطمخ اٌغوث١خ

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث المىطقت الغشبيت

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث المىطقت الغشبيت

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/292016/12/0305:00 َ08:00 َ
 )ٔبكٞ اٌطفً ٌالثزىبه 

(ٛفٍٟ ٠جلع ٛفٍٟ ِجزىو

اٌووٓ )٠ُٚ إٌبكٞ ػٍٝ ػلح أهوبْ

- اٌفٕٟ ٠ُٚ هٍُ ػٍٝ اٌٛعٖٛ 

َِبثمبد ٌألٛفبي - علاه٠خ اٌز٠ٍٛٓ 

- ػٓ أفًٚ ػًّ فٕٟ ١ٌٍَٛ إٌٟٛٛ 

اٌووٓ اٌزوف١ٟٙ ٠ُٚ َِوػ ػوائٌ 

-ّق١ٖبد وور١ٔٛخ أصٕبء اٌفؼب١ٌبد - 

- ٚهّخ ػًّ ػٓ االرؾبك -  ؽىٛارٟ 

هوٓ االثزىبه ٠ُٚ - َِوػ ػوائٌ

ٕٕغ ِغَّبد ثبٌٍٖٖبي اٚ اٌٛهق 

ثؤبِظ ٌُ؟ ٠ُٚ ػوٗ - اٚ اٌوًِ 

- اٍواه اٌفٚبء - عَُ االَٔبْ 

رؾلٞ هثٛربد - االٍزٛك٠ٛ االماػٟ 

ِٙوعبْ اٌؼٍَٛ- ا١ٌٍغٛ 

اٌّووي اٌضمبفٟ إٌّطمخ 

اٌغوث١خ
اٌّووي اٌضمبفٟ

2016/11/282016/11/2807:00 َ08:00 َ
ٔوٍُ اٌجَّخ ٌزجمٟ 

اٌجّٖخ

االؽزفبي ثب١ٌَٛ إٌٟٛٛ ِغ اال٠زبَ ٚ 

اٌؾبالد اإلَٔب١ٔخ ثّْبهوخ اٌغّٙٛه 

اٌؼبَ ثبٌؾل٠مخ اٌؼبِخ ١ٌٛا

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌٙالي 

ثٍل٠خ - األؽّو االِبهارٟ 

إٌّطمخ اٌغوث١خ

اٌّووي اٌضمبفٟ
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2016/11/292016/12/0106:00 َ08:00 َ
وؤفبي اٌغب١ٌبد 

اٌْؼجٟ ٚ َِبثمبد

كػٛح اٌغب١ٌبد اٌؼوث١خ ٚا٠ٛ١ٍ٢خ 

ٚغ١وّ٘ب ٌّْبهوخ فٟ اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

 ْٚٔو صمبفخ إٌٟٛٛ  ٌزجبكي اٌضمبفبد

ٚ رًّْ َِبثمبد رواص١خ - االِبهاد 

صمبف١خ ٚ روف١ٙ١خ ٚ ِٙوعبْ 

اٌّؤوٛالد اٌْؼج١خ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ ِلاهً اٌغب١ٌبد 

ٔٛاكٞ اٌغب١ٌبد

اٌّووي اٌضمبفٟ

2016/11/292016/11/2910:00 ٓ
ػوٗ اٌق١ٛي ٚ 

ا١ٌٍّٛمٟ اٌؼَىو٠خ

٠زُ ػًّ ػوٗ ِٓ ٍجؼخ ف١ٛي ٠ؾٍّٛا 

ٕٛه ١ّٛؿ اإلِبهاد ٚ ػٍُ اإلِبهاد 

ٚ ثؼل مٌه ٠زُ ػيف اٌَالَ إٌٟٛٛ

اٌّووي اٌضمبفٟ ٚىاهح 

اٌلاف١ٍخ
اٌّووي اٌضمبفٟ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 
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2016/11/282016/12/02
10:00 ٓ   

6:00 َ

2:00 َ   

9:00 َ
ِؾبٙو اٌغوث١خ

هوٓ ) ٠ُٚ اٌّؾٚو ػلح أهوبْ 

اٌزواس اإلِبهارٟ ث١ذ ّؼو ٚ ػوٗ 

اٌؼبكاد اإلِبهار١خ ِغ ّالد ٚ اغبٟٔ 

ّؼج١خ ٚ أٌؼبة ّؼج١خ ، ٚ ػلح أهوبْ 

أفوٜ رُٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌغٙبد 

ٌؼوٗ ١َِوح  أغبىاد ٚ اثزىبهد 

فلِبد اٌلٚائو اٌؾى١ِٛخ ٚ اٌقبٕخ 

هوٓ )ثبٌّٕطمخ اٌغوث١خ رؾذ ػٕٛاْ

اثلاع ٚاثزىبه اٌّئٍَبد فٟ رط٠ٛو 

، ٚ َِوػ فبهعٟ (اٌقلِبد

(ٌؼوٚٗ اٌىؤفبي ٚ اٌَّبثمبد 

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ثٍل٠خ 

إٌّطمخ اٌغوث١خ ِٚغٌٍ 

اثٛظجٟ ٌٍزؼ١ٍُ ِٚووي رؼ١ٍُ 

- اٌلفبع اٌّلٟٔ - اٌىجبه 

ِووي - َِزْف١بد اٌغوث١خ 

- ىا٠ل ٌٍوػب٠خ ٚ اٌزؤ١ً٘ 

- ِئٍَخ اٌوػب٠خ اإلَٔب١ٔخ 

ّوٛخ - اٌْوٛخ اٌّغزّؼ١خ 

١٘ئخ اإلِبهاد - ِل٠ٕخ ىا٠ل 

١٘ئخ اٌٙالي األؽّو - ٠ٌٍٛٙخ 

-اٌز١ّٕخ األٍو٠خ - االِبهارٟ 

١٘ئخ -  ٌّّ ٌٍطبلخ 

اٌْئْٛٚ اإلٍال١ِخ ٚ األٚلبف

اٌّووي اٌضمبفٟ

2016/11/292016/11/2911:00 ٓ
اإلِبهاد ِٕبهح اٌؼطبء 

ٚ اٌز١ّي ٚ االثزىبه

ػوٗ ف١ٍُ ٌّٕغياد اٌلٌٚخ ٚا٠ٚب 

ػوٗ األػّبي اٌزط٠ٛو٠خ ٚاٌو٠بك٠خ 

- اٌؼًّ اإلَٔبٟٔ  )ٚاإلثزىبه٠خ 

ٚىاهح - اٌزطٛه اٌؼّوأٟ 

، ٚ ػوٗ ٌٍّٛا٘ت  (اٌـ...اٌَؼبكح

اإلِبهار١خ فٟ ِقزٍف 

اٌّغــــــــــبالد ، فمواد ِزٕٛػخ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ
اٌّووي اٌضمبفٟ



الىمهالىمه
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إجٛؽخ ّؼو٠خَ 2016/11/292016/11/2912:00
كػٛح ػلك ِٓ ّؼواء اٌلٌٚخ ٚ إٌّطمخ 

اٌغوث١خ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ
اٌّووي اٌضمبفٟ

2016/11/292016/12/04
10:00 ٓ   

6:00 َ

2:00 َ   

9:00 َ
ّو٠ٜ اإلٔغبىاد

٠ُٚ ِؼوٗ ٌٖٛه اإلِبهاد ػٍٝ 

ّىً ّو٠ٜ ١ٍّٕبئٟ ٠َوك ِٓ فالٌٗ 

ربه٠ـ أغبىاد اإلِبهاد ِٕن ل١بَ 

اإلرؾبك ؽزٝ ا٢ْ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ
اٌّووي اٌضمبفٟ

اٌؾفً غٕبئَٟ 10:00َ 2016/12/022016/12/0307:00
ؽفً ػٍٝ َِوػ ثبٌّووي ٠ُٚ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌفمواد اٌغٕبئ١خ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئخ 

اٌؼبِخ ١ٌٍَبؽخ ٚ اٌضمبفخ

اٌّووي اٌضمبفٟ

2016/12/012016/12/0110:00 ٓ
االؽزفبي فٟ ِٕفن 

اٌغ٠ٛفبد

االؽزفبي ثّٕفن اٌغ٠ٛفبد ِٓ فالي 

رٛى٠غ اٌٙلا٠ب ٚ اٌٛهٚك ِغ فمواد 

روف١ٙ١خ ٌألٛفبي ٚ ػوٗ ف١ٍُ 

ٌّٕغياد اٌلٌٚخ  ػٍٝ ّبّبد 

ػوٗ ٕبٌخ إٌٛٛي ٚ اٌّغبكهح

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ
ِٕفن اٌغ٠ٛفبد

2016/11/292016/12/0406:30 َ 07:00 َ
الموسٌقى و الفلوكلور 

العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚ 

اٌٖل٠مخ  ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ 

ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ



الىمهالىمه
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أعٕلح  فؼب١ٌبد اِبهح أثٛظجٟػوٚٗ ِجٙوح ٌألػبة إٌبه٠خػوٚٗ األٌؼبة إٌبه٠خَ 09:15َ 2016/12/022016/12/0209:00
ااٌّووي اٌضمبفٟ ثبٌّٕطمخ 

اٌغوث١خ



الىمهالىمه

2016/11/292016/11/29
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ 

ٚ رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ 

٠زوكْٚ أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب 

ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ   

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

اٌَزٟ ٚٚن

فؼب١ٌبد اٌَزٟ ٚٚنَ 10:00َ 2016/11/292016/12/0405:00

فؼب١ٌبد ِزؼلكح رزّٚٓ

 (وؤفبي اٌْؼٛة) فؼب١ٌخ ١َِوح 

 فؼب١ٌخ عّؼ١بد اٌلٚي اٌّْبهوخ

اإلٍزؼواٙبد اٌؾ١خ

فْٕٛ اٌوٍُ

اٌَزٟ ٚٚنٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/11/292016/12/04

05:45 َ

06:30 َ

08:30 َ

09:30 َ

06:15 َ

 07:00 َ

08:30

10:00 َ

الموسٌقى و الفلوكلور 

العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ   

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

اٌَزٟ ٚٚن

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة دبي

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه
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2016/12/012016/12/01
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ 

ٚ رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ 

٠زوكْٚ أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب 

ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚ 

اٌٖل٠مخ  ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ 

ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

اٌَزٟ ٚٚن

ثبٔٛهاِب  هٚػ االرؾبكَ 10:00  ٓ 10:00  2016/11/292016/12/04

ِؼوٗ فٕٟ ٠ٙلف اٌٝ رؼي٠ي 

ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ، ٚاؽ١بء ْٚٔو 

اٌزواس، فٟ كٌٚخ اإلِبهاد ث١ٓ 

اه  ّٚ أثٕبء اٌٛٛٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ ٚى

.اٌلٌٚخ

كثٟ ف١َزفبي ١ٍزٟٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

 ِل٠ٕخ اٌؼٍَُ 10:00  ٓ 10:00  2016/11/292016/12/04

٠ش رقٖٔ اٌغبٔت األوجو ِٕٙب 

ٌألٍو ٚاألٛفبي، ٚرُٚ ػلكاً 

وج١واً ِٓ اٌفؼب١ٌبد

ِوكف ١ٍزٟ ٍٕزوٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

اهٚوَزوا أٚهٚثبَ 10:00 َ 08:00 2016/12/022016/12/02

ػوٗ ١ٍِٛمٟ ألٚوَزوا ٌفولخ 

ِٓ أّٙو ١ٍِٛمٟ االرؾبك 

ا٢ٚهٚثٟ

ِىزت االرؾبك األٚهٚثٟ 

 ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

٠ؾلك الؽمب



الىمهالىمه
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2016/11/302016/12/03

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي 

ٌْق١ٖبد ثؤبِظ ّؼج١خ 

اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ إٌَغ 

اإلِبهارٟ

ِووي اٌزَٛقٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/12/012016/12/0108:00 َ10:00 َ
ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  

اٌغٕبئ١خ

ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  ٌٍّطوث١ٓ 

االِبهار١١ٓ اٌْجبة
فَز١فبي ١ٍزٌٟغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/012016/12/0108:00 َ10:00 َ
ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  

اٌغٕبئ١خ

ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  ٌٍّطوث١ٓ 

االِبهار١١ٓ اٌْجبة
ِٛي االِبهادٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/012016/12/0108:00 َ10:00 َ
ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  

اٌغٕبئ١خ

ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  ٌٍّطوث١ٓ 

االِبهار١١ٓ اٌْجبة
ما ث١زٌِغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/012016/12/0108:00 َ10:00 َ
ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  

اٌغٕبئ١خ

ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  ٌٍّطوث١ٓ 

االِبهار١١ٓ اٌْجبة
ِوكف ١ٍزٟ ٍٕزوٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/012016/12/0108:00 َ10:00 َ
ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  

اٌغٕبئ١خ

ؽفالد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ  ٌٍّطوث١ٓ 

االِبهار١١ٓ اٌْجبة
ِووي ٚاثٓ ثطٌٛٛٗغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/022016/12/0209:00 َ10:00 َ
  اٌؾفً اٌوئ١َٟ ثب١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ ٌالِبهح كثٟ

اٌؾفٍٗ اٌوئ١َٗ ١ٌٍَٛ إٌٟٛٛ 

ٚرغّغ اٌّئصو٠ٓ 

ٌالؽزفبي ثب١ٌَٛ إٌٟٛٛ

كثٟ ِٛيٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

ؽفالد اٌمو٠ٗ اٌؼب١ٌّخَ 10:00َ 2016/12/022016/12/0204:00
ؽفالد غٕبئ١خ ٌٍّطوث١١ٓ 

١ٌٚل اثوا١ُ٘ ِٚؾّل إٌّٙبٌٟ
ٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

َِوػ اٌمو٠ٗ 

اٌؼب١ٌّخ
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االٌؼبة إٌبه٠خَ 10:00َ 2016/12/022016/12/0208:30
ػوٚٗ االٌؼبة إٌبه٠خ ثّٕبٍجخ 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ
ما ث١زٌِغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/012016/12/0304:00 َ10:00 َ
ػوٚٗ اٌفوق اٌْؼج١ٗ 

االِبهار١خ ٚاٌق١ٍغ١خ

ػوٚٗ اٌفوق اٌْؼج١ٗ االِبهار١خ 

ٚاٌق١ٍغ١خ  فٟ اٌّواوي اٌزغبه٠خ
ِواوي اٌزَٛقٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

2016/12/012016/12/06

اٌَّوؽ١ٗ 

: االٍزؼوا١ٙٗ

االِبهاد اهٗ اٌَالَ

ٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌََِٛوػ اٌمو٠ٗ اٌؼب١ٌّٗ
َِوػ اٌمو٠ٗ 

اٌؼب١ٌّخ

2016/12/012016/12/0206:00 َ10:00 َ
فؼب١ٌبد اثزبْٚ ١ٌٍَٛ 

إٌٟٛٛ
أة ربْٚ ِوكفٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛفؼب١ٌبد اثزبْٚ ١ٌٍَٛ إٌٟٛٛ

ٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛػوٚٗ ّؼج١ٗ اٌىورْٛ ِغ عٍٛثّٛؼج١ٗ اٌىورَْٛ 10:00َ 04:00 2016/12/012016/12/06
َِوػ اٌمو٠ٗ 

اٌؼب١ٌّخ

2016/11/272016/12/0610:00 ٓ10:00 َ
فؼب١ٌبد رواص١ٗ ١ٌٍَٛ 

إٌٟٛٛ
اٌفَز١فبي ٍى٠ٛوٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛفؼب١ٌبد رواص١ٗ ١ٌٍَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/272016/12/0610:00 ٓ10:00 َ
فؼب١ٌبد رواص١ٗ ١ٌٍَٛ 

إٌٟٛٛ
ف١َز١فبي ١ٍزٌٟغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛفؼب١ٌبد رواص١ٗ ١ٌٍَٛ إٌٟٛٛ

2016/12/012016/12/0310:00 ٓ10:00 َ
ػوٚٗ اٌٖمٛه 

اٌزوف١ٙ١ٗ ١ٌٍَٛ إٌٟٛٛ

ػوٚٗ اٌٖمٛه اٌزوف١ٙ١ٗ ١ٌٍَٛ 

إٌٟٛٛ
ف١َز١فبي ١ٍزٌٟغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

ػو١ٙٓ فٟ ا١ٌَٛ
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2016/12/022016/12/0206:00 َ10:00 َ

ػوٗ اٌٚٛء 

ٚاٌٖٛد ػٍٟ ا١ٌْٕل 

إٌٟٛٛ

ػوٗ اٌٚٛء ٚاٌٖٛد ػٍٟ 

ا١ٌْٕل إٌٟٛٛ
ف١َز١فبي ١ٍزٌٟغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

رٛل١ذ اٌؾل٠مخرٛل١ذ اٌؾل٠مخ2016/12/012016/12/03
اٌٛعٙبد اٌؼبئ١ٍخ فٟ 

اٌؾلائك اٌؼبِخ

اٌٛعٙبد اٌؼبئ١ٍخ فٟ اٌؾلائك 

اٌؼبِخ
ٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

- اٌمو٠ٗ اٌؼب١ٌّٗ 

ّبهع ا١ٌْـ ِؾّل 

ثٓ ىا٠ل

رٛل١ذ اٌؾل٠مخرٛل١ذ اٌؾل٠مخ2016/12/012016/12/03
اٌٛعٙبد اٌؼبئ١ٍخ فٟ 

اٌؾلائك اٌؼبِخ

اٌٛعٙبد اٌؼبئ١ٍخ فٟ اٌؾلائك 

اٌؼبِخ
ٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

- كثٟ ثبهوٌ  

ّبهع كثٟ اثٛظجٟ

رٛل١ذ اٌؾل٠مخرٛل١ذ اٌؾل٠مخ2016/12/012016/12/03
اٌٛعٙبد اٌؼبئ١ٍخ فٟ 

اٌؾلائك اٌؼبِخ

اٌٛعٙبد اٌؼبئ١ٍخ فٟ اٌؾلائك 

اٌؼبِخ
ٌغٕخ فؼب١ٌبد اؽزفبالد ا١ٌَٛ

- ػبٌُ اٞ اَ عٟ  

ّبهع ا١ٌْـ ِؾّل 

ثٓ ىا٠ل
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2016/11/292016/12/04
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و الفلوكلور 

العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ  ٚٚىاهح 

اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ
اٌْبهلخ- ١ِغب ِٛي 

2016/12/012016/12/01
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ ٚ 

رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ ٠زوكْٚ 

أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ  ٚٚىاهح 

اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ
اٌْبهلخ- ١ِغب ِٛي 

ِل٠ٕخ  اٌؼٍَُ 10:00  ٓ 10:00  2016/11/292016/12/04

رٙلف اٌمو٠خ اٌٝ اثواى ػٍُ اٌلٌٚخ 

ووِي ٌٍٛؽلح ٚكالٌخ اٌلٌٚخ ٚهفغ 

ِىبٔزٗ فٟ اٌّؾبفً اٌل١ٌٚخ ٚرؼي٠ي 

.هٚػ اٌٛالء ٚاالٔزّبء ٌٍٛٛٓ ٚاٌم١بكح 

اٌْبهلخ- ١ِغب ِٛي ٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/12/042016/12/04

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي 

ٌْق١ٖبد ثؤبِظ ّؼج١خ 

اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ إٌَغ 

اإلِبهارٟ

اٌْبهلخ- ١ِغب ِٛي ٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/11/29--  08:00 َ
ؽفً أطالق فؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ
ؽفً أطالق فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

اماسة الشاسقت

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت
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2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َ
فؼب١ٌبد أغبىاد كٌٚخ 

ّّٚٛؿ ّؼت

 شاشة الى الداخل من تحوٌلها ٌتم خٌمة

 وبعد ماقبل الدولة انجازات فٌها تعرض

االتحاد

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

هوٓ ثَٛاػلٔب ٔجَٕٟ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03

هوٓ ٠ُٚ ِغّٛػخ ِٓ ّجبة 

االِبهاد إؾبة اٌّْبه٠غ 

اٌّزٍٛطخ ٚاٌٖغ١وح ٚإؾبة 

االٍو إٌّزغخ

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َ
 دولة إنجازات فعالٌات

شعب وشموخ

 شاشة الى الداخل من تحوٌلها ٌتم خٌمة

 وبعد ماقبل الدولة انجازات فٌها تعرض

االتحاد

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

نبنً بسواعدنا ركنَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03

 االمارات شباب من مجموعة ٌضم ركن

 والصغٌرة المتوسطة المشارٌع اصحاب

المنتجة االسر واصحاب

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/292016/12/0106:00 َ08:00 َ
 وطنٌة مسرحٌة

" الخٌر إمارات"

 الفكرة

 حقبة عن تتحدث غنائٌه  لوحات

 الوقت الى الستٌنٌات  من االمارات

 الحالً

 الشاعر:    وزهٌرٌات والقاء اشعار

 (رمضان مطر)

لوحات 3:  اللوحات عدد

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ
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االبداع محور فعالٌاتَ 10:00 َ 04:00 2016/11/292016/12/03

 التعلٌمٌة الورش من مجموعة ٌضم ركن

 الطفل مهارات وتطوٌر لنمو والفنٌة

 من مجموعة خالل من والحركٌة الذهنٌة

 الفئة من فنٌة وورش التعلٌمٌة االلعاب

سنة 13- سنوات 4 العمرٌة

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/292016/12/03 04:00 َ 10:00 َ

 الفرق بمشاركة حفل

 والشعراء الحربٌة

 والفلكور والرقصات

االماراتٌة الوطنٌة

 واهازٌج شعبٌة رقصات عن عباره

 فقرات ضمن اإلمارات تراث تحاكً

الطالبات من مجموعه فٌها شارك إبداعٌة

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

عراقتنا تراثناَ 10:00 َ 04:00 2016/11/292016/12/03

 عن دولة  وزوار االبناء ٌعرف ركن

 ٌضم حٌث واالجدادنا االبائنا تراث

 الشعبٌة والفرق الحرفٌٌن من مجموعة

االماراتٌة الشعبٌة والمأكوالت

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

"الوطن علم" حكاٌة اوبرٌتاوبرٌتَ 09:00َ 2016/12/032016/12/0308:00
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ
ِل٠ٕخ اٌؼٍُ

هوٓ ثَٛاػلٔب ٔجَٕٟ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َ
ٚهّخ ػًّ ف١ٕخ فبٕخ 

ثب١ٌَٛ إٌٟٛٛ

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

هوٓ اٌؾٕبءَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ



الىمهالىمه
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2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َ
عٛالد ١ٍبؽ١خ فٟ 

اٌؾل٠مخ

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

اٌوٍُ ػٍٝ اٌغلاه٠خَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

ِٕطمخ االٌؼبةَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

اٌَؾت ا١ٌِٟٛ ٌٍيٚاه--َ 10:00 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

ثؤبِظ اٌَّوػ ا١ٌَِٟٛ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َ
ػوٚٗ اٌولٖبد 

اٌْؼج١خ

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

١َِوح عٛاٌخَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َ
ِْبهوبد اٌغٙبد 

اٌؾى١ِٛخ

ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

هوٓ األٌؼبة اٌْؼج١خَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

هوٓ ٚاؽخ اإلثلاعَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

١ٍّٕب ِٓ ثالكَٞ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ
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2016/11/292016/12/03 04:30 َ 10:00 َI Love Sharjah
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

ٚص١مخ اٌٛالءَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

َِوػ اٌؼوائٌَ 10:00 َ 04:30 2016/11/292016/12/03
ٌغٕخ أِبهح اٌْبهلخ ٌفؼب١ٌبد 

ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ
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2016/11/292016/12/0404:00 َ20:00
علاه٠ـخ عوافـ١زٟ 

ـٌ ٠ب ٚٛٓ  ) (ّبِ

هٍُ ػٍٝ علاه اٌّجٕٝ اٌٛاعٙخ 

األِب١ِخ أِبَ اٌغّٙٛه اٌقبهعٟ  

ثؼٕٛاْ ّبِـ ٠ب ٚٛٓ ٌّلح ١ِٛ٠ٓ 

ثبّواف فٕب١ٔٓ رْى١١ٍ١ٓ    ٚرمَٛ 

 (هإ٠خ ػغّبْ أٚأفجبه ػغّبْ )

ثزغط١خ اٌؾلس ١ِٛ٠بً ْٚٔوٖ فٟ ِٛالغ 

اٌزٛإً االعزّبػٟ

ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟ

علاه اٌّجٕٝ اٌٛاعٙخ 

األِب١ِخ ٌٍّووي ِمبثً 

اٌْبهع اٌؼبَ

وؤفبي اٌَؼبكح12:30ٓ 2016/12/032016/12/0309:30

ؽبفٍخ ِىْٛفخ ِي٠ٕخ ثْؼبه اٌٛىاهح 

ٚػٍُ االِبهاد ّٚؼبه هٚػ رؾًّ 

ِغّٛػخ ِٓ ٍٛجخ اٌّلاهً ٠ٍٛؽْٛ 

ثؤػالَ اٌلٌٚخ ِغ أغبٟٔ ا١ٌٕٛٛخ

ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ كائوح اٌز١ّٕخ 

ا١ٌَبؽ١خ

ِٓ ِزؾف ػغّبْ اٌٝ 

اٌّووي اٌضمبفٟ ػغّبْ

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  عجمان

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  عجمان

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/292016/12/0416:30 8:30 َ
ِٙوعبْ ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

ػجبهح ػٓ لو٠خ ِٖغوح فٟ اٌَبؽخ 

- اٌقبهع١خ ِمَّخ ٌووٓ األى٠بء 

ٚهوٓ - ٚهوٓ أّغبي ٠ل٠ٚخ 

هوٓ ٌٍٛهُ - ٌٍّؤوٛالد اٌْؼج١خ 

ِؼوٗ اٌٖٛه - اٌقبٕخ ثبٌمواءح 

- ٚهُ فْٕٛ صمبف١خ - اٌفزٛغواف١خ 

- هوٓ أٌؼبة اٌىزو١ٔٚخ ٌٍالٛفبي 

َِٚوػ فبهعٟ ٌٍَّبثمبد 

ٚاٌؼوٚٗ اٌَّوؽ١خ ٚاٍزؼواٗ 

اٌفوق اٌّْبهوخ

اٌّووي اٌضمبفٟ ِغ اٌغٙبد 

اٌقبهع١خ
ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟ

2016/12/042016/12/04

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي ٌْق١ٖبد 

ثؤبِظ ّؼج١خ اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ 

إٌَغ اإلِبهارٟ

ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/11/292016/12/04
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و الفلوكلور 

العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ

 ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  عجمان

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/12/032016/12/03
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ ٚ 

رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ ٠زوكْٚ 

أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚ 

اٌٖل٠مخ  ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ 

ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟ

2016/12/012016/12/02  05:00 َ  07:00 َ
َِوؽ١خ عي٠وح 

ٛوىاْ

َِوؽ١خ عي٠وح ٛوىاْ ِٓ افواط  

األٍزبم ػّو ػجل اٌوؽّٓ
ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟاٌَّوػ اٌؾل٠ش

2016/12/012016/12/03

ِؼوٗ ٌٛؽبد ف١ٕخ 

فٟ ؽت اٌٛٛٓ 

ٚاٌمبكح

ِؼوٗ ٌٛؽبد ف١ٕخ  فٟ ؽت اٌٛٛٓ 

ٚاٌمبكح

األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍّغٌٍ 

اٌزٕف١نٞ
ِٕطمخ اٌيٚاهء

2016/11/232016/12/02
وجٌَٛخ اٌيِٓ فٟ 

ِزؾف ػغّبْ
ِزؾف ػغّبْكائوح اٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خ

2016/12/012016/12/02
وٍٕب "ِٙوعبْ 

"اإلِبهاد
 وٛه١ِٔ ػغّبْكائوح اٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خ لو٠خ رواص١خ ػٍٝ وٛه١ِٔ ػغّبْ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  عجمان

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

كائوح اٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خاٌْبؽٕبد اٌّزٕمٍخ2016/12/012016/12/02

2016/11/26--

" ٍجبق ا١ٌو 

ثؾٚٛه " اٌزغل٠ف

ؽبوُ اإلِبهح

كائوح ا١ٌّٕبء ٚاٌغّبهن
 ِبه٠ٕب ػغّبْ

(اٌقٛه ) 

2016/11/27--
١َِوح اؽزفب١ٌخ ِٓ 

كٚاه اٌغبِؼخ
كٚاه اٌغبِؼخكائوح اٌجٍل٠خ ٚاٌزقط١ٜ

فؼب١ٌبد ؽل٠مخ اٌؼ2016/11/272016/12/02ٍُ

ػوٚٗ َِوؽ١خ 

اٌَٛق اٌْؼجٟ

ٍبؽخ اٌمواءح

ٍبؽخ اإلثزىبه

ٍبؽخ اٌوٍُ

ِؼوٗ اٌزّو٠٘

ؽل٠مخ اٌؼٍُكائوح اٌجٍل٠خ ٚاٌزقط١ٜ

ؽبفٍخ اٌمواءح2016/11/272016/12/02
 عٌٛخ ؽٌٛخ اإلِبهح ٚلواءح لٖخ 

ٌألٛفبي
 عٌٛخ ؽٌٛخ اإلِبهحكائوح اٌجٍل٠خ ٚاٌزقط١ٜ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة  عجمان

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/24

فؼب١ٌبد ِىزت 

إٌّبِخ

(اٌّزؾف) 

ٕٚٛي هاػٟ اٌؾفً 

اٌَٛق اٌْؼجٟ

ِؼوٗ ِٖبؽت 

فمواد ِزٕٛػخ

ِىزت إٌّبِخكائوح اٌجٍل٠خ ٚاٌزقط١ٜ

فؼب١ٌبد ؽل٠مخ اٌؼ2016/12/01ٍُ

ٕٚٛي هاػٟ اٌؾفً 

اٍزمجبي 

اٌَالَ إٌٟٛٛ 

اٍلاي اٌَزبه ػٓ إٌٖت اٌزنوبهٞ 

وٍّخ ٚاٌل ا١ٌْٙل 

ل١ٖلح 

ر١ٍَُ اٍو اٌْٙلاء ٍٚبَ ٍّٛ اٌؾبوُ  

 ؽل٠مخ اٌؼٍُكائوح اٌجٍل٠خ ٚاٌزقط١ٜ



الىمهالىمه

2016/11/292016/12/04
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

ا١ٌٍّٛمٝ ٚ 

اٌفٍٛوٍٛه اٌؼبٌّٟ

فوق فٍٛوٍٛه٠خ ٚ ١ٍِٛم١خ رملَ  

ػوٚٗ رّضً صمبفزٙب

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ  

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

ِووي  أَ اٌم٠ٛ١ٓ  اٌضمبفٟ

2016/11/302016/11/30
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ ٚ 

رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ ٠زوكْٚ 

أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ  

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

ِووي  أَ اٌم٠ٛ١ٓ  اٌضمبفٟ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓهٍُ اٌؼٍُ ػٍٝ ٚعٗ االٛفبياٌوٍُ ػٍٝ اٌٛعَٖٛ 09:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
علاه٠خ اٌز٠ٍٛٓ 

ٌألٛفبي

ٌٛؽخ ٠وٍُ ف١ٙب االٛفبي ّؼبهاد ؽت 

اٌٛٛٓ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٍئٍخ ٚ اعٛثخَِبثمخ االٛفبيَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة أم القيويه

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة أم القيويه

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
اٌٛهّخ االثزىبه٠خ 

ٌألٛفب ي

ٚهّخ رْى١ً ِغَّبد اثزىبه٠خ ِٓ 

اٌغجٌ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓ

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
روو١ت اٌجبىي 

ٚا١ٌٍغٛ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓروو١ت اٌجبىي ػٍٝ ّىً ِؼبٌُ اِبهار١خ

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
َِبثمخ اعًّ ىٞ 

اِبهارٟ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ِٓالثٌ االٛفبي اٌزواص١خ

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
اٌْق١ٖبد 

اٌىور٠ٕٛخ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓكِٝ ٌالٛفبي

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
ػوٚٗ اٌفوق 

اٌْؼج١خ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓفٍىٍٛه ػبٌّٟ

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
ِؼوٗ االٍو 

إٌّزغخ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓث١غ إٌّزٛعبد إٌّي١ٌخ ٚ االّغبي ا١ٌل٠ٚخ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة أم القيويه

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓٛجـ ٚ ث١غ اوالد ّؼج١خاوالد ّؼج١خَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
ػوٗ افالَ ِٓ 

االِبهد
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓافالَ ٚصبل١خ ػٓ االِبهاد

اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓػوٚٗ ِله١ٍخ ِملِخ ِٓ اٌّلاهًػوٚٗ اٌّلاهًَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌؼبة روف١ٙ١خ ٌالٛفبياٌؼبة االٛفبيَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

2016/11/302016/12/0405:00 َ09:00 َ
ِؼوٗ هٍِٛبد 

ٍٛجخ اٌّلاهً
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ِٓؼوٗ هٍُ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة أم القيويه

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ

ِؼوٗ ِٕزغبد 

اٌّئٍََبد 

االٕالؽ١خ ٚ 

اٌؼمبث١خ

اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ِٓؼوٗ ث١غ ِٕزغبد

2016/11/302016/12/0305:00 َ09:00 َ
ٚهُ اّغبي ٠ل٠ٚخ 

ٌالٛفبي
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓرْى١ً ػٍُ االِبهاد ثمٖٖبد اٌٛهق

2016/11/302016/12/0405:00 َ09:00 َ
ِؼوٗ 

اٌّٖٛه١٠ٓ اٌٙٛاٖ
اٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ٓاٌّووي اٌضمبفٟ ثؤَ اٌم٠ٛ١ِٓؼوٗ ٕٛه ِٓ كٌٚخ االِبهاد



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة أم القيويه

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/302016/11/3011:00:ٓ
٠َٛ ا١ٌْٙل فٟ 

١ِلاْ اٌْٙلاء

ٕٚٛي هاػٟ اٌؾفً ٕبؽت - 1 . 

اٌَّٛ ا١ٌْـ ٍؼٛك ثٓ هاّل اٌّؼال

آ٠بد ِٓ اٌنوو اٌؾى١ُ - 2

كل١مخ ّٕذ ػٍٝ أهٚاػ اٌْٙلاء- 3

وٍّخ ػٚٛ اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ - 4

ػٍٟ عبٍُ ثّٕبٍجخ : اإلرؾبكٞ ٍؼبكح 

٠َٛ ا١ٌْٙل 

أٔب عٕلٞ " ٠ٖبؽت اٌفؼب١ٌخ ١ْٔل - 5

٠ملِٙب ٍٛجخ اٌّلاهً ِغ أهرلاء " 

– اٌجو٠خ )ىٞ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ 

 (اٌَّبٔلح – اٌغ٠ٛخ – اٌجؾو٠خ 

ثّْبهوخ اٌفولخ ا١ٌٍّٛم١خ ٌْوٛخ 

هأً اٌق١ّخ

رمل٠ُ كهع ا١ٌْٙل ألٍو اٌْٙلاء - 6

ِٓ اإلِبهح 

افززبػ ا١ٌّلاْ- 7

/ ثٍل٠خ أَ اٌم٠ٛ١ٓ: اإلّواف

اٌم١بكح : اٌغٙبد اٌّْبهوخ

اٌؼبِخ ٌْوٛخ أَ اٌم٠ٛ١ٓ ، 

اإلكاهح اٌؼبِخ ٌإللبِخ 

ّٚئْٚ األعبٔت، ِٕطمخ أَ 

اٌم٠ٛ١ٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ، كائوح 

، األّغبي ٚاٌقلِبد اٌؼبِخ

.كائوح اٌزقط١ٜ ٚاٌَّبؽخ

١ِلاْ ا١ٌْـ ِؾّل ثٓ 

هاّل اٌّؼٍٝ



الىمهالىمه
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2016/11/292016/11/2910:30 ٓ----

االؽزفبي 

اٌوئ١َٟ ثب١ٌَٛ 

  فٟ 45إٌٛٛـٟ 

لبػخ ا١ٌْـ ف١ٍفخ

ٕٚٛي هاػٟ اٌؾفً ٕبؽت . 1

اٌَّٛ ا١ٌْـ ٍؼٛك ثٓ هاّل اٌّؼال

فولخ ّوٛخ هأً )اٌَالَ إٌٟٛٛ . 2

(اٌق١ّخ

وٍّخ رمل١ّ٠خ ػٓ اٌؼ١ل إٌٟٛٛ . 3

ـ ِو٠ُ ِجبهن (ػو٠ف اٌؾفً )

اٌىٍّخ اٌوئ١َ١خ ٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٠ٍُم١ٙب . 4

ػٚٛ ِٓ ِغٌٍ أَ اٌم٠ٛ١ٓ ٌٍْجبة 

(وٍضُ ٛؾْٕٛ)

ِغ ػوٗ  (١َِوح ٚٛٓ)أٚثو٠ذ . 5

وٍّخ ١ٌٍْـ ىا٠ل ١ٛت هللا صواٖ 

-  ؽفظٗ هللا - ٚا١ٌْـ ف١ٍفخ ثٓ ىا٠ل 

ٕٚبؽت اٌَّٛ ا١ٌْـ ٍؼٛك ثٓ 

ٍال٠ل ِٖبؽت "هاّل اٌّؼال 

"ٌألٚثو٠ذ

" ٌٛؽخ هٚاك اٌؼًّ االرؾبكٞ . 6

 )ٌٛؽخ ػبِخ ٌوػبح إٌّبٍجخ  . 7

 (ٍال٠ل 

ِٕطمخ أَ اٌم٠ٛ١ٓ : اإلّواف 

اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌم١بكح : اٌغٙبد اٌّْبهوخ 

اٌؼبِخ ٌْوٛخ أَ اٌم٠ٛ١ٓ ، 

ثٍل٠خ أَ اٌم٠ٛ١ٓ ، ِغٌٍ 

١ٍلاد أَ اٌم٠ٛ١ٓ ، كائوح 

األّغبي ، اٌّووي اٌضمبفٟ ، 

َِوػ أَ اٌم٠ٛ١ٓ كائوح 

. اٌزقط١ٜ ٚاٌَّبؽخ

وٛه١ِٔ أَ اٌم٠ٛ١ٓ
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2016/11/282016/12/0305:00 َ

اؽزفبالد 

اٌغّٙٛه  ػٍٝ 

ِّْٝ اٌج١ذ 

ِزٛؽل

َِوػ ِغٙي ٌؼوٗ فمواد - 1 

. اٌغب١ٌبد

األٌؼبة إٌبه٠خ- 2

اٌمو٠ـخ اٌزواص١ـخ- 3

اكاهح اٌز١ّٕخ :  اإلّواف 

ا١ٌَبؽ١خ فٟ كائوح اٌز١ّٕخ 

.اإللزٖبك٠خ

كائوح : اٌغٙبد اٌّْبهوخ

ثٍل٠خ أَ اٌم٠ٛ١ٓ ،ِغٌٍ أَ 

اٌم٠ٛ١ٓ ٌٍْجبة ، كائوح 

األّغبي ، ٚىاهح اٌٖؾخ، 

اٌم١بكح اٌؼبِخ ٌْوٛخ أَ 

اٌم٠ٛ١ٓ ، ِٕطمخ أَ اٌم٠ٛ١ٓ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ،اكاهح اٌلفبع اٌّلٟٔ

وٛه١ِٔ أَ اٌم٠ٛ١ٓ

2016/11/282016/12/0305:00 َ10:00 َ

اؽزفبالد 

اٌغّٙٛه فٟ 

ِٕطمخ اٌواػفخ

َِبثمبد-1 

األٍو إٌّزغخ- 2

ّق١ٖبد وور١ٔٛخ- 3

ِطبػُ ِزؾووخ - 4

أوالد ّؼج١خ-5

أٌؼبة أٛفبي-6

ف١ّخ اٌٖؾخ ـ فؾٕٛبد ِغب١ٔخ-7

ِمٙٝ ِٚطجـ أَ اٌم٠ٛ١ٓ اٌْؼجٟ-8

ِغٌٍ ١ٍلاد :  اإلّواف 

أػّبي أَ اٌم٠ٛ١ٓ

كائوح : اٌغٙبد اٌّْبهوخ

ثٍل٠خ أ َ اٌم٠ٛ١ٓ ، كائوح 

األّغبي ، اكاهح اٌلفبع 

اٌّلٟٔ، اٌم١بكح اٌؼبِخ ٌْوٛخ 

أَ اٌم٠ٛ١ٓ ، ِٕطمخ أَ اٌم٠ٛ١ٓ 

اٌطج١خ

ِٕطمخ اٌواػفخ
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2016/11/252016/12/0304:00 َ10:00 َ
اؽزفبالد ؽٖٓ 

فٍظ اٌّؼال

َِبثمبد ثوػب٠خ ثٍل٠خ فٍظ اٌّؼال-1 

األٍو إٌّزغخ- 2

وؤفـبي- 3

لو٠خ رواص١ـخ-4

أٌؼبة أٛفبي-6

فوق ّؼج١خ-7

١َِوح اإلرؾبك-8

ٌٛؽبد ف١ٕخ هالٖخ ٌٍّلهاً-9

كائوح ا٢صبه :  اإلّواف 

ٚاٌزواس

ثٍل٠خ فٍظ : اٌغٙبد اٌّْبهوخ

اٌّؼال ، كائوح األّغبي 

ٚاٌقلِبد اٌؼبِخ ، اكاهح 

اٌلفبع اٌّلٟٔ، اٌم١بكح اٌؼبِخ 

ٌْوٛخ أَ اٌم٠ٛ١ٓ ،ِٕطمخ أَ 

اٌم٠ٛ١ٓ اٌطج١خ

فٍظ اٌّؼٍٝ



الىمهالىمه

ٌقرأ وطنًَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03

 خالل من القراءة على تشجع مبادرة

 كتب على ٌحتوي 45 مجسم عمل

اإلمارات دولة عن متنوعة

الثقافً الخٌمة رأس مركزالثقافً الخٌمة رأس مركز

الثقافً الخٌمة رأس مركزالمسلحة القواتعسكرٌة لمدرعات عرضعسكرٌة مدرعاتَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03

شعب أسعد مدٌنةَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03

 معالم على تحتوي مصغرة مدٌنة تصمٌم

ً مقسمة الدولة إلمارات شهٌرة  داخلٌا

 ومسرح بالدولة إمارة كل عن ألركان

 إضافة االحتفاالت فعالٌات علٌه تعرض

واالكالت لالطفال المعرفة واحة إلى

الثقافً الخٌمة رأس مركزالثقافً الخٌمة رأس مركز

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة سأس الخيمت

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت
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2016/11/302016/12/03  05:00 َ 09:00 َ
 السبع)بحرٌة رحلة

(دانات

 وترفٌه مرح فٌها آخر نوع من رحلة   

 خور مٌاه فً ٌبحر مسبوقة، غٌر واثارة

 رأس إمارة معالم لمشاهدة الخٌمة رأس

 التً التقلٌدٌة المراكب جانب الى الخٌمة

أرجائه مختلف فً تنتشر

الخٌمة رأس خورالخٌمة برأس الصٌادٌن جمعٌة

المركز مسرحالتعلٌمٌة الخٌمة رأس منطقةوطنٌة وتمثٌلٌة استعراضٌة عروضأوبرٌت عروضَ 09:00 َ 05:00  2016/11/292016/12/03

الثقافً الخٌمة رأس مركزاإلمارات سٌنماقصٌرة إماراتٌة أفالم عرضسٌنمائٌة عروضَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03

جوٌة عروضَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03
 محملة شراعٌة لطائرات عروض

الدولة بأعالم
الثقافً الخٌمة رأس مركزللطٌران الجزٌرة نادي

شعبٌة عروضَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03

 لجمعٌات الشعبٌة للفنون عروض

-الندبة- الحربٌة فن-الرواح فن) اإلمارة

(الخ.. العٌالة

الثقافً الخٌمة رأس مركزالعام النفع جمعٌات

الثقافً الخٌمة رأس مركزالخٌمة رأس مكتبةووطنٌة ثقافٌة للجمهور مسابقات تقدٌمثقافٌة مسابقاتَ 09:00 َ 05:00  2016/11/292016/12/03
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الجالٌات عروضَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03

 شعبٌة ولوحات فلكلورٌة فنٌة عروض

 الثقافٌة الهوٌة جوانب خاللها من تجسد

العالم لدول

الثقافً الخٌمة رأس مركزوالعربٌة اآلسٌوٌة الجالٌات

2016/11/302016/12/03  05:00 َ 09:00 َ
 المعرفة واحة

لألطفال

-ابتكر) أقسام ضمن منوعة فعالٌات

 الشخصٌات مع (أقرإ-ابدع- اكتشف

الكرتونٌة

 عبدهللا+  الخٌمة رأس مركز

المنصوري
الثقافً الخٌمة رأس مركز

2016/11/302016/12/03  05:00 َ 09:00 َ
 العسكرٌة عروض

الموسٌقٌة
الثقافً الخٌمة رأس مركزالخٌمة رأس شرطةوطنٌة العسكرٌة الموسٌقٌة عرض تقدٌم

2016/11/302016/12/03  05:00 َ 09:00 َ
 بحرٌة جولة

برمائً بالباص

 ٍٛت اٌجبٓ اٌجوِبئٟ ِي٠ٓ ثؤٌٛاْ ػٍُ 

اإلِبهاد ّٚؼبه هٚػ االرؾبك ٠ٖطؾت 

.ىٚاه اٌفؼب١ٌخ ثغٌٛخ فٟ فٛه هأً اٌق١ّخ

 ١٘ئخ اٌطوق ٚاٌّٛإالد ثلثٟ  

(RTA )
الثقافً الخٌمة رأس مركز
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ابتكارٌة مسابقةَ 09:00 َ 05:00  2016/11/292016/12/03

ٟ٘ ػجبهح ػٓ َِبثمخ ١ٕٛٚخ اثزىبه٠خ فٟ 

ِغبي اإلثلاع ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚهثطٙب ثب١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ، ٚرٙلف اٌٝ رْغغ اٌْجبة ٚاٌطالة 

ػٍٝ ر١ُّٖ ِْبه٠غ ِجزىوح ٚرز١ؼ فوٕخ 

اٛالق اٌؼٕبْ إلثلاػبرُٙ ٚاثزىبهارُٙ ٔؾٛ 

١ٕبغخ َِزمجً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚمٌه رّب١ّبً ِغ 

 ٚاالٍزوار١غ١خ 2021هإ٠خ اإلِبهاد 

ا١ٌٕٛٛخ ٌالثزىبه، ؽ١ش ١ٍزُ اػلاك ِؼب١٠و 

. ػب١ٌّخ ثبإلٙبفخ اٌٝ رْى١ً ٌغٕخ رم١١ُ

فوٕخ اٌّْبهوخ وؤفواك أٚ وفو٠ك ِىْٛ ِٓ 

 أفواك وؾل أل3ٖٝ

ِووي هأً اٌق١ّخ اٌضمبفِٟووي هأً اٌق١ّخ اٌضمبفٟ

مناطٌدَ 09:00 َ 05:00  2016/11/302016/12/03
 ثؼًّ ِٕب١ٛل وج١وح اٌؾغُ ِي٠ٕخ         

 ثؤٌْٛ ػٍُ اإلِبهاد ٚ ٚٙؼٙب فٟ فٛه هأً

اٌق١ّخ

فٛه هأً اٌق١ّخِووي هأً اٌق١ّخ اٌضمبفٟ

2016/11/302016/12/03  05:00 َ 09:00 َ
 روح شعار

D3 االتحاد

 ػًّ ِغَُ  هٚػ االرؾبك  ٠ٚٚغ فٟ       

 ٍٜٚ ِل٠ٕخ أٍؼل ّؼت ووِي أٍبٍٟ ٌٙب

 ٚفٟ فزبَ اٌفؼب١ٌبد ٠زُ ػوٗ أفالَ ِٓ

 اإلِبهاد أٚ أغبٟٔ ١ٕٛٚخ ِٖٛهح ػٍٝ ٘نا

 اٌّغَُ ِٖبؽجخ ِؼٗ ػوٚٗ ٌألٌؼبة

.إٌبه٠خ

الثقافً الخٌمة رأس مركزِووي هأً اٌق١ّخ اٌضمبفٟ
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2016/11/302016/12/03  05:00 َ 09:00 َ
 فلكلورٌة عروض

لألطفال

رمل٠ُ ػوٚٗ فٍىٛه٠خ  ِْبثخ ٌؼوٚٗ 

ك٠ئٟ ا١ٌْٙوح اٌزٟ رىْٛ ػجو اٌْبؽبٔبد 

اٌّفزٛؽخ ِي٠ٕخ ثطو٠مخ رٍفذ أزجبٖ اٌغّٙٛه 

٠ٚزُ رمل٠ُ ٘نٖ اٌؼوٚٗ فٟ ّٛاهع اإلِبهح 

.اٌوئ١َ١خ ١ٌَٛ ٚاؽل

١ِلاْ اٌضمبفخِووي هأً اٌق١ّخ اٌضمبفٟ

2016/11/292016/12/04
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و 

الفلوكلور العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها 

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ 

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

ِووي اٌضمبفٟ هأً 

اٌق١ّخ

2016/12/032016/12/03

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي ٌْق١ٖبد 

ثؤبِظ ّؼج١خ اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ 

إٌَغ اإلِبهارٟ

ِووي هأً اٌق١ّخ اٌضمبفٟٚىاهح اٌضمبفخ ٚر١ّٕخ اٌّؼوفخ

2016/12/042016/12/04
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ ٚ 

رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ ٠زوكْٚ 

أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ 

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

ِووي اٌضمبفٟ هأً 

اٌق١ّخ

           



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة سأس الخيمت

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

العلم سارٌةٓ 2016/11/0310:30

 صاحب بحضور الدولة علم رفع فعالٌة

 ولً وسمو الخٌمة رأس حاكم السمو

القواسم كورنٌش على العهد

 الوطنً الٌوم فعالٌات لجنة

 الخٌمة برأس

   الثقافً والمركز
القواسم كورنٌش

التراثٌة القرٌةَ 11:00َ 2016/11/1005:00

 تارٌخ من تبدأ تراثٌة قرٌة

 على 3/12/2016 إلى 10/11/2016

 من العدٌد تحتضن القواسم كورنٌش

 الشعبٌة والمأكوالت الٌدوٌة الحرف

 برامج ، ومسابقات عالمٌة ومطاعم

ومطربٌن القرٌة من مباشرة

القواسم كورنٌش45 الوطنً الٌوم احتفاالت لجنة

 2016/11/254:00 َ 08:00 َ

 أهالً احتفاالت

 بالٌوم الخٌمة رأس

45 الوطنً

 السمو صاحب وحضور رعاٌة تحت

 الوطنً بمناسبةالٌوم الخٌمة رأس حاكم

 ٌقام الخٌمة راس اهالً ومشاركة

 مؤسسة صالة فً اإلماراتً العرس

 لألعمال نهٌان آل زاٌد بن خلٌفة الشٌخ

والنساء للرجال اإلنسانٌة

45 الوطنً الٌوم احتفاالت لجنة

           



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة سأس الخيمت

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

45 الوطنً الٌوم احتفاالت لجنةالشهٌد ٌوم2016/11/30

 2016/12/0108:00 َ
 ٌا فخرك أوبرٌت

وطن

 السمو صاحب وحضور رعاٌة تحت

 الوطنً بمناسبةالٌوم الخٌمة رأس حاكم

 بمشاركة وطن ٌا فخرك أوبرٌت ٌقام

 عٌضة والفنانٌن المطربٌن من العدٌد

 ، عبدالواحد فؤاد ، ،عرٌب المنهالً

 الشاعر ، غلوم حبٌب ، أحمد سمٌرة

 ، ناصر خالد الملحن ، الخوار علً

العامري محمد واالخراج

جلفار أبراج مقابل45 الوطنً الٌوم احتفاالت لجنة

           



الىمهالىمه

29/11/201604/012/201604:0009:00
وؤفبي االٛفبي 

اٌؼبٌّٟ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّهلٖبد ػب١ٌّخ ِزٕٛػخ ٌالٛفبي

ٚاؽخ اٌطفً اٌضمبف١خ29/11/201604/012/201604:0009:00
لَُ ٌالٛفبي فبٓ ثبٌزضم١ف 

اٌزىٌٕٛٛعٟ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

29/11/201604/012/201604:0009:00
هلٖبد االٛفبي 

اٌْؼج١خ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّهلٖبد ِزٕٛػخ ٌألٛفبي

29/11/201604/012/201604:0009:00
اثلع ٚ اثزىو ثزؾلٞ 

(روو١ت ِمطغ)ا١ٌٍغٛ 

روو١ت اٌمطغ ٚرْى١ٍٙب ٌزى٠ٛٓ ّىً 

ِؼ١ٓ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

29/11/201604/012/201604:0009:00
اٌؾىٛارٟ ِؼوفزٟ 

ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚ اٌؾل٠ش

لٖٔ رَوك ٌالٛفبي ٚرؼوفُٙ 

ثّبٟٙ ٚؽبٙو االِبهاد
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

أٚثو٠ذ ؽّبح ا29/11/201604/012/201604:0009:00ٌٓٛٛ
أٚثو٠ذ ػٓ ؽّبح اٌٛٛٓ رٙلف 

ثغوً ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ
َِوػ ِووي اٌفغ١وحعبهٞ اٌؼًّ

اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّػوٚٗ ِمبٛغ ف١ل٠ٛ ػٓ االِبهاد١ٍّٕب االرؾبك29/11/201604/012/201604:0009:00

29/11/201604/012/201604:0009:00
ِؼوٗ ٕٛه ؽّبح 

اٌٛٛٓ

ِؼوٗ ٌٛؽبد ف١ٕخ ػٓ اٌْٙلاء 

ٚأغبىارُٙ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّػجبهح ػٓ فموح اٌّْبٖ اٌؼَىو٠خػوٚٗ ؽّبح ا29/11/201604/012/201604:0009:00ٌٓٛٛ

29/11/201604/012/201604:0009:00

ِؼوٗ اٌْبّبد 

ىا٠ل ربه٠ـ "اٌنو١خ 

"اٌفقو

رْغ١ً ػلح ّبّبد ٚافالَ ل١ٖوح 

ػٓ ا١ٌْـ ىا٠ل
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

29/11/20162016/04/1204:0009:00
ٍِزمٝ هٚاك اٌزٛإً 

االعزّبػٟ

اٍزٚبفخ اؽل هٚاك اٌزٛإً 

االعزّبػٟ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

29/11/201604/012/201604:0009:00

١َِوٖ اٍزؼوا١ٙخ 

ثغٙبى 

"AIRBORD"

١َِوح ثؤعٙيح اٌوثٛد رؾًّ ػٍُ 

االِبهاد
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

29/11/201604/012/201604:0009:00
َِبثمخ أفًٚ رطج١ك 

ٚ ٌؼجخ ١ٕٛٚخ

رٕي٠ً ثؼ٘ اٌزطج١مبد ِٓ اٌٙٛارف 

اٌنو١خ اٌقبٕخ ثالٌؼبة ا١ٌٕٛٛخ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

اٌمواءح اٌنو١خ اٌّّزؼخ29/11/201604/012/201604:0009:00
ػجبهح ػٓ اٌمواءح االٌىزو١ٔٚخ ػٓ 

ٛو٠ك االعٙيح اٌٍٛؽ١خ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

29/11/201604/012/201604:0009:00
اٍزْواف "اٚثو٠ذ 

"اٌَّزمجً
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّاٚثو٠ذ ػٓ ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ

29/11/201604/012/201604:0009:00
ِٙوعبْ ٕٕبػخ 

َِزمجً ٚٛٓ

ػوٚٗ ِزٕٛػخ ػٓ ٕٕبػخ 

اٌَّزمجً ٚاالٔغبىاد
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

29/11/201604/012/201604:0009:00
َِبثمخ ٌْٛ َِجبهن 

اٌفٚبئٟ
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّر٠ٍٛٓ اٌّغَّبد ثؤٌٛاْ ػٍُ االِبهاد

29/11/201604/012/201604:0009:00

لجخ اٌفٚبء 

ِْب٘لح )اٌزفبػٍٟ

اٌفٚبء ثبٌٕظبهاد 

(االٌىزو١ٔٚخ

ػوٚٗ افالَ ثطوق اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌّؼبٕوح
اٌّووي اٌضمبفٟعبهٞ اٌؼًّ

2016/11/2904/012/2016
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و الفلوكلور 

العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚ 

اٌٖل٠مخ  ٚٚىاهح اٌضمبفخ  

ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

ِووي  اٌفغ١وح  اٌضمبفٟ

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/12/012016/12/01

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي ٌْق١ٖبد 

ثؤبِظ ّؼج١خ اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ 

إٌَغ اإلِبهارٟ

ٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ
ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟ

2016/12/022016/12/02
06:30 َ

08:00 َ

07:00 َ

08:30 َ
١َِوح اٌْؼٛة

١َِوح وؤفب١ٌخ رمبَ ِٓ فوق 

فٍٛوٍٛه٠خ ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ ٚ 

رؼيف ثآالد ٠َِٛم١خ ٚ ٠زوكْٚ 

أى٠بء رم١ٍل٠خ ٚ ثؼٚٙب ِجزووخ

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚ 

اٌٖل٠مخ  ٚٚىاهح اٌضمبفخ  

ٚ ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

ِووي اٌفغ١وح اٌضمبفٟ

فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛص 2016/11/272016/11/2909:30

ػوٚٗ ػَىو٠خ ٚػوٚٗ ّؼج١خ 

رٕفن٘ب اٌّلاهً ٚفوق فْٕٛ ّؼج١خ 

ٚأوالد ّؼج١خ  ٚف١ّخ َِبثمبد 

اإلرؾبك ٚ ػو٠ِ رواصٟ ٚفؼب١ٌبد 

أفوٜ

اٌلائوح اٌّب١ٌخ

كائوح اٌٖٕبػخ ٚإللزٖبك

ِغٌٍ هػب٠خ اٌزؼ١ٍُ

كائوح اٌؾىِٛخ 

االٌىزو١ٔٚخ

ِىزت اٌفغ١وح ٌإلؽٖبء

اٌل٠ٛاْ األ١ِوٞ ، 

ثغٛاه ِجٕٝ اٌلائوح 

اٌّب١ٌخ

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

ف١ّخ ١ٙبفخص 01:00ص 2016/11/272016/11/2709:00
 3روو١ت ف١ّخ رواص١خ ١ٌٍٚبفخ ٌّلح 

أ٠بَ

١٘ئخ اٌفغ١وح ١ٌٍَبؽخ 

ٚا٢صبه
َِغل اٌجل٠خ

ؽفً ا١ٌٙئخص 01:00ص 2016/11/282016/11/2809:00

اؽزفبي ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ ٚأوجو ّبّخ ٠زُ 

ٕٕبػزٙب فٟ اٌمو٠خ اٌزواص١خ ٚاٌزٟ 

ٍزٕطٍك ِٓ ١ِٕبء ِوثؼ اٌٝ ١ِٕبء 

اٌفغ١وح رزّٚٓ َِبثمبد ٚٚهُ 

صمبف١خ ٚرواص١خ

١٘ئخ اٌفغ١وح ١ٌٍَبؽخ 

ٚا٢صبه
وٛه١ِٔ اٌفغ١وح

ص 2016/11/282016/11/2809:30
١َِوح ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ 

اٌو١ٍّخ

١َِوح ا١ٌَٛ إٌٟٛٛ اٌو١ٍّخ 

ثّْبهوخ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ  ٚاٌّؾ١ٍخ 

ٚاإلرؾبك٠خ ٚاٌّلاهً ٚاألفواك

ِووي ٚىاهح اٌضمبفخ 

ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ فٟ 

اٌفغ١وح

ِٓ ِجٕٝ اٌل٠ٛاْ 

األ١ِوٞ ٚؽزٝ ِمو 

ِووي ٚىاهح اٌضمبفخ

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/11/282016/11/29

ػوٗ ِلهٍٟ

ٚفولخ اٌْؾٛػ 

ٚاٚثو٠ذ ػٓ ٠َٛ 

ا١ٌْٙل

ػوٗ وبًِ ِملَ ِٓ ِلهٍخ اٌل٠به 

ػٓ ٠َٛ ا١ٌْٙل

ػوٗ ِلهٍخ ٍىّىُ ٌٍزؼ١ٍُ 

األٍبٍٟ ٌٍج١ٕٓ  فوؽخ ٚٛٓ

ػوٗ فولخ اٌْؾٛػ ِٓ عّؼ١خ 

اٌْؾٛػ ٌٍضمبفخ ٚاٌزواس فٟ هأً 

اٌق١ّخ

ػوٗ ِلهٍخ اٌجؾو

١ِٕبء اٌفغ١وح

عّبهن اٌفغ١وح
ث١ٓ ١ِٕبء اٌفغ١وح 

ٚعّبهن اٌفغ١وح

فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ إٌٟٛٛم 09:00م 2016/11/272016/11/2805:00
فؼب١ٌبد ١ٕٛٚخ روف١ٙ١خ ٌألٍو 

ٚاٌيٚاه إلِبهح اٌفغ١وح
ٍزٟ ٍٕزو اٌفغ١وحثٍل٠خ اٌفغ١وح

فؼب١ٌبد رواص١خم 08:00م 2016/11/242016/11/2404:00
فؼب١ٌبد رواص١خ ١ٕٛٚخ روف١ٙ١خ 

ثّْبهوخ أ٘بٌٟ ِٕطمخ اٌط١٠ٛٓ
ِٕطمخ اٌط١٠ٛٓثٍل٠خ اٌفغ١وح

فؼب١ٌبد رواص١خم 09:00م 2016/11/302016/11/3005:00
فؼب١ٌبد رواص١خ ١ٕٛٚخ روف١ٙ١خ 

ثّْبهوخ أ٘بٌٟ ِٕطمخ اٌط١٠ٛٓ
ِٕطمخ َِبفٟثٍل٠خ اٌفغ١وح

فؼب١ٌبد رواص١خم 09:00م 2016/12/022016/12/0205:00
فؼب١ٌبد رواص١خ ١ٕٛٚخ روف١ٙ١خ 

ثّْبهوخ أ٘بٌٟ ِٕطمخ اٌط١٠ٛٓ
ِٕطمخ للفغثٍل٠خ اٌفغ١وح

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

فؼب١ٌبد ١ٕٛٚخ رواص١خم 10:00ص 2016/12/012016/12/0110:00

فولخ ىه٠ف ٚفولخ اٌؼ١بٌخ ٚ ِؼوٗ 

رواصٟ ٌٍوعبي فبٓ ثبٌج١ئخ اٌجؾو٠خ 

ِٚؼوٗ رواصٟ َٔبئٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

ؽوف رواص١خ ٚأػّبي ٠ل٠ٚخ ٚ 

ِؼوٗ ٌٍوٍُ اٌؾو ِْٚبهوخ ٛالة 

اٌّلاهً ثؼلح أٔب١ّل ١ٕٛٚخ ٚفمواد 

ِزٕٛػخ  ٚ ػوٗ ِْغٛالد  األٍو 

إٌّزغٗ ٚ ِؤوٛالد ّؼج١خ ٚ ِْبهوخ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌْؼواء ثبٌمٖبئل 

ا١ٌٕٛٛخ ٚ َِوؽ١خ ١ٕٛٚخ

عّؼ١خ اٌجل٠خ ٌٍضمبفخ 

ٚاٌفْٕٛ اٌْؼج١خ
ِٕطمخ اٌجل٠خ

م 09:00م 2016/12/012016/12/0204:00
اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

ـ اؽزفبالد ّؼج١خ ثّْبهوخ فوق فْٕٛ 

.ّؼج١خ

.ـ ِؼوٗ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ ٚإٌَبئ١خ

ـ اٌطجـ اٌْؼجٟ 

َِبثمبد. 

ـ فوق ١ٍِٛم١خ ثبٌمو٠خ اٌزواص١خ

١٘ئخ اٌفغ١وح ٌٍضمبفخ 

ٚاإلػالَ
وٛه١ِٔ اٌفغ١وح

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

م 09:00م 2016/12/012016/12/0204:00
اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

كثب اٌفغ١وح/ إٌٟٛٛ

اؽزفبالد ّؼج١خ ثّْبهوخ ِٓ ٠وغت 

.ِٕبٌّئٍَبد ثبٌّٕطمخ ٚاٌغب١ٌبد

.ـ فوق فْٕٛ ّؼج١خ

.ـ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ ٚإٌَبئ١خ

ـ اٌطجـ اٌْؼجٟ ٚاأل٘بى٠ظ اٌْؼج١خ 

.ٚاٌَّبثمبد

ـ فوق ١ٍِٛم١خ ثبٌمو٠خ اٌزواص١خ

١٘ئخ اٌفغ١وح ٌٍضمبفخ 

ٚاإلػالَ

ِٕطمخ / كثب اٌفغ١وح 

اٌؼبئالد ثبٌفم١ذ

م 09:00م 2016/11/242016/11/2404:00
اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

اؽزفبالد ّؼج١خ ثّْبهوخ ِٓ ٠وغت 

.ِٕبٌّئٍَبد ثبٌّٕطمخ ٚاٌغب١ٌبد

.ـ فوق فْٕٛ ّؼج١خ

.ـ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ ٚإٌَبئ١خ

ـ اٌطجـ اٌْؼجٟ ٚاأل٘بى٠ظ اٌْؼج١خ 

.ٚاٌَّبثمبد

ـ فوق ١ٍِٛم١خ ثبٌمو٠خ اٌزواص١خ

١٘ئخ اٌفغ١وح ٌٍضمبفخ 

ٚاإلػالَ
ِٕطمخ اٌط١٠ٛٓ

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

م 09:00م 2016/12/012016/12/0104:00
اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

اؽزفبالد ّؼج١خ ثّْبهوخ ِٓ ٠وغت 

.ِٕبٌّئٍَبد ثبٌّٕطمخ ٚاٌغب١ٌبد

.ـ فوق فْٕٛ ّؼج١خ

.ـ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ ٚإٌَبئ١خ

ـ اٌطجـ اٌْؼجٟ ٚاأل٘بى٠ظ اٌْؼج١خ 

.ٚاٌَّبثمبد

ـ فوق ١ٍِٛم١خ ثبٌمو٠خ اٌزواص١خ

١٘ئخ اٌفغ١وح ٌٍضمبفخ 

ٚاإلػالَ
ِٕطمخ َِبفٟ

م 09:00م 2016/12/012016/12/0104:00
اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

اؽزفبالد ّؼج١خ ثّْبهوخ ِٓ ٠وغت 

.ِٕبٌّئٍَبد ثبٌّٕطمخ ٚاٌغب١ٌبد

.ـ فوق فْٕٛ ّؼج١خ

.ـ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ ٚإٌَبئ١خ

ـ اٌطجـ اٌْؼجٟ ٚاأل٘بى٠ظ اٌْؼج١خ 

.ٚاٌَّبثمبد

ـ فوق ١ٍِٛم١خ ثبٌمو٠خ اٌزواص١خ

١٘ئخ اٌفغ١وح ٌٍضمبفخ 

ٚاإلػالَ
ِٕطمخ اٌجل٠خ

                                                   



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

فعالياث إماسة الفجيشة

حوقيج الفعاليتحاسيخ الفعاليت
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

م03:00ص 2016/11/282016/11/2808:00
اؽزفبالد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

رًّْ اإلرفب١ٌخ فولخ ّب١ِخ ٚهوٓ 

اٌؾٕبء ٚ ِْبهوخ ِله١ٍخ ٚ فؼب١ٌخ 

اٌىالة اٌج١ٍٍٛخ َِٚبثمخ رواص١خ ٚ 

فؼب١ٌخ أوالد ّؼج١خ

ِطبه اٌفغ١وح اٌلٌٟٚ
اٌّجٕٝ اٌوئ١َٟ ٌٍّطبه 

"لبػخ اٌّغبكه٠ٓ " 

                                                   



الىمهالىمه

اؽزفب١ٌخ ٠َٛ اٌؼٍَُ 12:00ٓ 2016/11/032016/11/0310:00

اؽزفب١ٌخ ٠َٛ اٌؼٍُ فمواد ٌٍّلاهً

اٌَالَ إٌٟٛٛ 

رٛى٠ؼبد 
ِووي اٌضمبفٟ كثبِووي اٌضمبفٟ كثب

2016/11/032016/11/035:00 َ7:00 َ
فؼب١ٌخ هفف ٠ب 

ػٍُ

٠َٛ ِفزٛػ ٠زّٚٓ ٚهُ ػٓ اٌؼٍُ 

ٚاٌٛٛٓ
ِووي اٌضمبفٟ كثبِووي اٌضمبفٟ كثب

2016/11/2929/11/20168:00 ٓ11:00 ٓ
١َِوح هٚػ 

االرؾبك

١َِوح ١ٕٛٚخ عّب١٘و٠خ رٕطٍك ِٓ 

ؽل٠مخ كثب ؽزٝ َِوػ كثب

ثٍل٠خ كثب اٌفغ١وح           

ِٕطمخ اٌفغ١وح اٌزؼ١ّ١ٍخ  

كٚائو اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّؾ١ٍخ ثلثب

ؽل٠مخ كثب اٌؼبِخ

2016/11/302016/11/305:00 َ07:00
فؼب١ٌخ ٕٟٚٛ 

٠ٛ٘زٟ

٠َٛ ِفزٛػ ٠زّٚٓ ٚهُ ػٓ اٌٛٛٓ 

ٌألٛفبي ٚاٌغّٙٛه
ِووي اٌضمبفٟ كثب

ثغبٔت ٍِٖٝ اٌؼ١ل فٟ 

كثب اٌفغ١وح

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

الفجيشة-فعالياث مذيىت دبا

حوقيج الفعاليترر
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

الفجيشة-فعالياث مذيىت دبا

حوقيج الفعاليترر
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

لو٠خ ٍؼبكح َٚٛٓ 2016/12/012016/12/034:00َ8:00

- لو٠خ رزّٚٓ ػلح ف١بَ ٚاهوبْ 

ف١ّخ اٛفبي اهوبْ عٙبد ِْبهوخ 

َِٚوػ فبهعٟ ٚرزّٚٓ ػوٚٗ 

اٌفوق اٌْؼج١خ ٚاٌغب١ٌبد ٚاٌؼل٠ل ِٓ 

اٌفؼب١ٌبد

ِووي اٌضمبفٟ كثب
ثغبٔت ٍِٖٝ اٌؼ١ل فٟ 

كثب اٌفغ١وح

2016/12/012016/12/034:00َ8:00 َ
ِؼوٗ ٍؼبكح  

ٓٛٚ

ِؼوٗ ٠ْبهن ف١ٗ ػلك ِٓ إؾبة 

اٌّْبه٠غ ا١ٌٕٛٛخ اٌغل٠لح
ِووي اٌضمبفٟ كثب

ثغبٔت ٍِٖٝ اٌؼ١ل فٟ 

كثب اٌفغ١وح

2016/12/012016/12/034:00َ8:00 َ
ػوٚٙبد ا١ٌَٛ 

إٌٟٛٛ

َِبثمخ ّل - ػوٗ اٌىالة اٌج١َ١ٌٛخ 

ػ١ٍّخ -اٌؾجً َِٚبثمخ اٌّىبٍو  

ِلاّ٘خ ١ّ٘ٚخ ٚاٌىض١و غ١و٘ب

عٙبد - ِووي اٌضمبفٟ كثب   

ِؾ١ٍخ  ٚؽى١ِٛخ ثلثب اٌفغ١وح

ثغبٔت ٍِٖٝ اٌؼ١ل فٟ 

كثب اٌفغ١وح

2016/12/012016/12/034:00َ8:00 َ
َِبثمخ اثؾش 

#45ػٓ اٌولُ 

ػٓ ٛو٠ك اٌّْبهوخ ثبهٍبي ٕٛهح 

 ِٓ أٞ ِىبْ ػٍٝ ؽَبة 45اٌولُ 

اٌّووي ٚالبِخ ِؼوٗ ثنٌه

ِووي اٌضمبفٟ كثب
ثغبٔت ٍِٖٝ اٌؼ١ل فٟ 

كثب اٌفغ١وح



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

الفجيشة-فعالياث مذيىت دبا

حوقيج الفعاليترر
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

2016/12/012016/12/04
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و 

الفلوكلور العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚ 

اٌٖل٠مخ  ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚ 

ر١ّٕخ اٌّؼوفخ

ِووي اٌضمبفٟ كثب

ى٠بهح اٌّوٙٝظٙوا 2016/12/022016/12/0210:0012:00
ى٠بهح ٌّوٗ َِزْفٝ كثب ٚرمل٠ُ 

اٌٙلا٠ب ثٛعٛك ّق١ٖبد ٘بِخ
َِزْفٝ كثب اٌفغ١وحِووي اٌضمبفٟ كثب

ظٙوا 2016/12/042016/12/0409:0012:00
اؽزفب١ٌخ ٍؼبكح 

ٓٛٚ

اؽزفب١ٌخ ِغ اٌّلاهً ٚهُ ػًّ 

َِٚبثمبد ٚػوٚٗ
ِووي اٌضمبفٟ كثبِووي اٌضمبفٟ كثب

2016/12/012016/12/01

05:00 َ

06:00 َ

08:00 َ

05:25 َ

06:25 َ

08:25 َ

ّؼج١خ اٌىورْٛ

ِْٙل َِوؽٟ ٌألٛفبي ٌْق١ٖبد 

ثؤبِظ ّؼج١خ اٌىورٟٛٔ ٠زؾلس ػٓ 

إٌَغ اإلِبهارٟ

ِووي ػغّبْ اٌضمبفٟٚىاهح اٌضمبفخ ٚ ر١ّٕخ اٌّغزّغ



الىمهالىمه

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

الفجيشة-فعالياث مذيىت دبا

حوقيج الفعاليترر
مكان الخىفيزالجهاث المىفزةوبزة عه الفعاليتعىوان الفعاليت

١َِوح عّب١٘و٠خص 09:00ص 29/11/201629/11/201608:00

ِْبهوخ ١ٕٛٚخ ِغ ع١ّغ اٌّئٍَبد 

ٚاٌلٚائو اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّلاهً 

ٚأل٘بٌٟ إٌّطمخ

ثٍل٠خ كثب اٌفغ١وح

اِبَ عّؼ١خ كثب ٌٍضمبفخ 

ٚاٌَّوػ ٚاإلٔزٙبء 

ؽل٠مخ كثب اٌفغ١وح

٠َٛ ِفزٛػم 10:00ص 2016/11/272016/11/2910:00
فؼب١ٌبد ػٓ اٌزواس ٚأوً رواصٟ 

ٚػوٗ أكٚاد رواص١خ ثفٕبء اٌجٍل٠خ
ِمو اٌجٍل٠خثٍل٠خ كثب اٌفغ١وح

ف١ّخ رواص١خم 11:00ص 2016/11/292016/11/2908:00

ِْبهوخ عّؼ١بد َٔبئ١خ ٚاٌْئْٚ 

اإلعزّبػ١خ ٚث١ذ اٌق١و ٚاألٍو 

إٌّزغٗ ثؼوٗ األوالد اٌزواص١خ 

ٚاٌيهٞ ٚاٌؼبكاد اٌزٟ رقٔ 

ٚاٌزواس ٌيٚاه اإلؽزفبي

ؽل٠مخ كثب اٌفغ١وحثٍل٠خ كثب اٌفغ١وح



الىمهالىمه

كدزانٌا وطنَ :08:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

تتضمن مجموعة من الورش الخاصة 

بالمهن المستقلبٌة والخاصة باألطفال 

+ لتمثٌل مهن مختلفة منها الطٌار 

شرطً من خالل +طبٌب+مسعف

التعاون مع الشركاء لتمكٌن األطفال من 

ممارسة الشخصٌة واقعٌا

ٚىاح + ِووي َِبفٟ

ٚىاهح اٌلاف١ٍخ+ اٌٖؾخ
ِووي َِبفٟ

2016/11/302016/12/03
06:30 َ

08:30 َ

 07:00 َ

09:00

الموسٌقى و 

الفلوكلور العالمً

فرق فلوكلورٌة و موسٌقٌة تقدم  

عروض تمثل ثقافتها 

ٍفبهاد اٌلٚي اٌْم١مخ  

ٚٚىاهح اٌضمبفخ  ٚر١ّٕخ 

اٌّؼوفخ

ِووي َِبفٟ

لو٠خ رواص١خاٌمو٠خ اٌزواص١خَ 09:00َ 2016/11/302016/12/0305:00
ٚىاهح + ِووي َِبفٟ 

ثٍل٠خ َِبفٟ+ اٌزوث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ
اٌمو٠خ اٌزواص١خ ثّووي

2016/12/292016/12/0410:00 ٓ02:00 َ
 )ِؼوٗ ٕٛه 

(ؽىب٠ب ٚٛٓ

ِؼوٗ ٕٛه ألِبوٓ ِزٕٛػخ ِٓ 

االِبهاد
ِووي َِبفِٟووي َِبفٟ

حوقيج الفعاليت

فعالياث مذيىت  مسافي

حاسيخ الفعاليت

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

مكان الخىفيز الجهاث المىفزة وبزة عه الفعاليت عىوان الفعاليت



الىمهالىمه

حوقيج الفعاليت

فعالياث مذيىت  مسافي

حاسيخ الفعاليت

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

مكان الخىفيز الجهاث المىفزة وبزة عه الفعاليت عىوان الفعاليت

ػبٌُ اٌفَٓ 08:00َ 2016/11/302016/12/0305:00

رًّْ  ٘نٖ اٌّجبكهح ِغّٛػخ ِٓ 

:األْٔطخ ِٕٙب

ِٓ فالي  )ٚهّخ فٓ ٔؾذ اٌىزت . 1

ٔؾذ اٌىزت اٌّزؼٍّخ ثؤّىبي عل٠لح 

٠ّىٓ اٍزقلاِٙب ول٠ىٛه ِضً ّىً 

(اٌٛهٚك اٚ اٌيفبهف ٚغ١و٘ب

ٚهّخ اٌوٍُ ثبٌوًِ ِٓ فالي . 2

رؼجئخ  ٚرْى١ً اٌوًِ ثبٌيعبع١بد 

(ثؤٌٛاْ ػٍُ االِبهاد

ِٓ  )ٚهّخ فٓ رْى١ً اٌزّٛه. 3

فالي اٍزقلاَ اٌزّٛه ٚ ٔٛا٘ب فٟ 

(رْى١ً اٌٖٛه أٚٚ األّىبي إٌٙل١ٍخ

ِٓ فالي  )علاه٠خ فقبه٠بد. 4

 فقبه٠بد رؾٛٞ وً 7اٌوٍُ ػً 

(ُِٕٙ ػٍٝ ِؼٍُ ِٓ وً اِبهح

ِووي َِبفِٟواوي اٌفز١بد- ِووي َِبفٟ 



الىمهالىمه

حوقيج الفعاليت

فعالياث مذيىت  مسافي

حاسيخ الفعاليت

45جدول فعاليات اليوم الوطني 

مكان الخىفيز الجهاث المىفزة وبزة عه الفعاليت عىوان الفعاليت

رواس ١ِل٠بَ 08:00َ 2016/11/302016/12/0307:00

١ٍزُ ر٠ٖٛو إٔؾبة اٌّزبؽف 

ثبٌّٕطمخ ٚ اٌّمز١ٕبد اٌزواص١خ اٌّزٛفوح 

ٌل٠ُٙ ِٓ فالي اٌٖٛه ٚ اٌف١ل٠ٛ٘بد 

ٚ رى٠ٛٓ ػوٗ اٌىزوٟٚٔ ٠زُ 

ػوٙٗ ثبٌّووي ِٓ فالي االٞ ثبك  

ٚ اٌْبّبد ٌْٕو اٌزواس ٌٍّزؼب١ٍِٓ

ِزبؽف + ِووي َِبفٟ 

إٌّطمخ
ِووي َِبفٟ

2016/11/302016/11/3010:00 ٓ11:00 ٓ
ؽفً رىو٠ُ 

اٌمواءح

 ّقٔ  ِٓ 45اؽزفب١ٌخ ٌزىو٠ُ ػلك 

إٌّطمخ ِٓ اٌّْبهو١ٓ فٟ َِبثمخ 

ٔؾلٞ اٌمواءح ٚاٌن٠ٓ ٍٕٚٛا 

ٌٍزٖف١بد إٌٙبئ١خ ٚ ١ٍىْٛ ٌنٚٞ 

االؽز١بعبد ١ٖٔت فٟ ٘نٖ اٌَّبثمخ

ِووي َِبفٟٚىاهح اٌزوث١خ+ِووي َِبفٟ 

2016/12/012016/12/0306:00 َ08:00 َ
استودٌو سلفً مع 

وطنً

 بٌئات 4سٌتم تنضٌف استودٌو لعدد 

تراثٌة مختلفة وهً الصحراوٌة والجبلٌة 

و البحرٌة والزراعٌة و ٌتمكن الزائر 

أخذ صورة تذكارٌة من خالل الموباٌل 

أو التصوٌر الدٌجٌتال أو التصوٌر 

الجوي من خالل الطائرة

ِزبؽف + ِووي َِبفٟ

إٌّطمخ
ِووي َِبفٟ

 


