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فهرس دليل

معالم المدينة
التوعوي

اضغــط علــى العنــوان للوصــول إلــى الصفحــة المطلوبة      

المدينة المنورة

فضل المدينة 
ومكانتها

أسماء المدينة

3



المسجد النبوي

مسجد قباء

جادة قباء

مســجد القبلتين

مســجد اإلجابة )مسجد 
بني معاوية - مســجد 

المباهلة(

مسجد الغمامة
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مســجد أبي بكر الصديق 
رضــي الله عنه

مســجد عمر بن الخطاب 
رضــي الله عنه

مســجد  علي بن أبي 
طالــب رضي الله عنه

مقبرة البقيع

جبل أحد

جبل الرماة
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مقبرة شــهداء أحد

ســقيفة بني ساعدة

مجمــع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشــريف

متحــف المدينة المنورة 
)متحــف محطة قطار الحجاز(

متحــف دار المدينة 
للتراث العمراني 

والحضاري

معرض عمارة 
المسجد النبوي
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المعرض والمتحف 
الدولي  للســيرة النبوية 

والحضارة اإلسالمية

حافالت المدينة

السياحية الحافالت 

أرقام تهمك
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هي داُر هجرة النبي  ومكان إقامته، 
وفيها قبره وجسده الشريف. 

سة عند المسلمين  وثاني المدن المقدَّ
بعد مكة المكرمة.

كما أنها عاصمة اإلسالم األولى، ونواُة 
الحضارة اإلسالمية التي انتشر نورها في 

أرجاء العالم.

المدينة 
المنورة
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في هذا الدليل ستتعرف على أبرز 
المعالم في المدينة المنورة.
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بقعة   أقدس  ثاني  النبوية  المدينة 
للمسلمين، وقد خصها الله بالعديد 

من الفضائل، ومنها:

 فضل المدينة 
ومكانتها
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أنها موطن اإلسالم والهدى:

المدينة النبوية كانت وستبقى موطن 
وإليها  يخرج  منها  والهدى،  اإلسالم 
“إن   : قال  كما  ويكثر،  وينمو  يعود 
اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 

إلى جحرها”.
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شفاعة رسول الله  لساكنها:

أنَّ للساكن فيها والصابر على شدتها 
فضاًل عظيًما، حيث يكون رسول الله 
شافًعا له كما قال: “ال يصبر َأحد على 
ألوائها فيموت إالَّ كنت له شفيًعا َأو 

شهيًدا يوم اْلقيامة”.

13



أنها مباركة:

البركة هي كثرة الخير ونماؤه، وقد دعا لها 
رسول الله  بالبركة في طعامها ورزقها 
وجميع شؤونها: “اللهم بارك لنا في ثمرنا، 
وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، 
وبارك لنا في ُمدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه 
دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل 

ما دعاك لمكة ومثله معه”.

14



أنها بلد حرام:

بلد حرام تضاعف فيه الحسنات، وتعظم 
فيه السيئات، ويعتبر اإليذاء ألهلها من 

أعظم الكبائر عند الله. 
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للمدينة النبوية أسماء لها معاٍن 
عظيمة.

ومن أسمائها:

المدينة: 

إال  بعدها  لما  تضاف  مدينة  فكل 
المدينة  ، فهي  الله  مدينة رسول 

المعرفة بنفسها.

أسماء المدينة
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وتوصف بعد ذلك بالنبوية نسبة 
. للنبي

وتوصف بالمنورة لنور المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الذي أضاء فيها 

بالهدى ودين اإلسالم بعد الهجرة.
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دار الهجرة: 

ألنها البالد التي نالت شرف استقبال رسول 
الله  وأصحابه  ونصرتهم والدفاع عنهم.

طيبة: 

الحسن  وهو  الطيب،  الشيء  من  مأخوذ 
ُتربتها،  والبهي والطاهر والجميل، لطهارة 

وطيب ساكنها، و طيب العيش فيها.
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زيارة المسجد النبوي من األعمال 
المسنونة.

وليس لزيارته وقت مخصوص، فللزائر 
أن يفعل ذلك طوال أيام السنة.

المسجد 
النبوي
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الرحال  تشد  )ال   : النبي  قال 
المسجد  مساجد،  ثالثة  إلى  إال 
الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد 

األقصى(.
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من آداب زيارة المسجد النبوي:

الدخول بالرجل اليمنى. 	

قراءة دعاء دخول المسجد. 	

عند  	 الُيسرى  الرجل  تقديم 
الخروج.

قراءة دعاء الخروج من المسجد. 	
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الشريفة،  	 الروضة  في  التنفل 
تصريح   على  الحصول  مراعاة  مع 
للصالة فيها وتجنب أوقات الزحام.

اإلكثار من الدعاء والذكر. 	

 وصاحبيه  	 النبي  السالم على 
رضي الله عنهما، مع اتباع اآلداب 

الشرعية.
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بالمحافظة  	 الوقت  استثمار 
الحرم  الفرائض في  على صالة 
النبوي، فقد قال النبي : “صالة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف 
المسجد  إالَّ  سواُه  فيما  صالة 

الحرام”.

لالطالع على معلومات أكثر عن 
المسجد النبوي: قم بتحميل
دليل المسجد النبوي

اضغط هنا
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مسجد قباء

هو أول مسجد بني في اإلسالم 	

سه النبي  في بداية دخوله  	 أسَّ
المدينة.

حيث أقام في ُقباء 4 أيام، وفي  	
اليوم الخامس سار نحو المدينة مع 

.h أبي بكر الصديق
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فضل قباء:

كان النبي  يزور مسجد قباء ويصلي 
بيته، ثمَّ  ر في  فيه، ويقول: )من تطهَّ
صالة،  فيِه  ى  فصلَّ قباء،  مسجد  أتى 

كان له كأجر عمرة(.

قال تعالى: 	
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   (
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ(  ]التوبة:108[.
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الموقع:

في  المنورة  المدينة  غربي  جنوب 
منطقة غنية بمزارع النخيل .
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مساحة المسجد:

الكلية  	 المسجد  مساحة  بلغت 
13.500 م2.

	 . ليستوعب بذلك 25,000 مصلٍّ
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مشروع الملك سلمان لتوسعة 
مسجد قباء 1443هـ:

هي أكبر توسعة في تاريخ مسجد  	
قباء.

تهدف إلى توسعة المسجد  	
وتطوير المنطقة المحيطة به.

رفع المساحة اإلجمالية له إلى  	
50,000 م2

بطاقة استيعابية تصل  	
. 66.000 ُمصلٍّ
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المسجد  تربط  للمشاة  عريضة  جادة 
بأفضل  مجهزة  قباء،  بمسجد  النبوي 
المسجد  من  الماشي  ليصل  اإلمكانات 

النبوي إلى مسجد قباء والعكس. 

بالمحالت  المشاة  طريق  يمتلئ 
والمقاهي واألطعمة الشعبية.

جادة قباء
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الممشى بطول 3.6 كلم.

لالستمتاع  منه  جزء  في  المشي  يمكن 
للكبار  كمنتزه  المنورة  المدينة  بأجواء 

والصغار.

األجواء  في  لياًل  للمشي  مناسب  وهو 
الحارة.
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هو المسجد الذي حصل فيه تحويل 
القبلة ألول مرة.

 في مكة،  الله  فعندما كان رسول 
كان يتجه إلى بيت المقدس في صالته، 
بيت  وبين  بينه  أمامه،  الكعبة  ويجعل 

المقدس.

مسجد القبلتين
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 فلما هاجر إلى المدينة مكث أكثر من 
المقدس وهو  بيت  يصلي جهة  سنة 
يحب أن يتوجه نحو الكعبة، إلى أن نزل 

عليه قوله تعالى:

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ھ(  ]البقرة:144[..

فتوجه نحو الكعبة المشرفة.
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الله  ورسول  حصل  ذلك  بأن  ويقال 
 في ديار بني سلمة، فصلى بهم 
بتغيير  إليه  أوحي  ثم  ركعتين  الظهر 
الكعبة  نحو  فتوجه  للكعبة،  القبلة 
من  وتقدمهم  الصالة،  داخل  وهم 
المسجد  فسمي  األخرى،  الجهة 

مسجد القبلتين.
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يقع على بعد 4 كلم من المسجد 
النبوي، في منطقة بني سلمة.

للوصول إلى المسجد

اضغط هنا
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مسجد تاريخي عتيق، بني في عهد 
 .  النبي

مسجد اإلجابة 
)مسجد بني معاوية - مسجد المباهلة(
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يرتبط سبب تسمية هذا المسجد  	
بدعاء النبي  فيه، واالستجابة له.

فقد مر بهذا المسجد، وركع فيه  	
ركعتين، وصلى معه بعض الصحابة، 
ودعا ربه، وسأله ثالًثا، فُأعطي اثنتين، 

وُمنع الثالثة.
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يقع مسجد اإلجابة في شمال شرق  	
المسجد النبوي.

ويبعد عنه بعد التوسعة: 580 م 	

بني المسجد الحالي في موضع  	
العهد  في  القديم،  المسجد 

السعودي.

وتقدر مساحته بحوالي 500 م2 	

للوصول إلى المسجد
المسجد متاح للجميع ألداء الصلوات

اضغط هنا
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مسجد الغمامة 

مسجد أقيم في الموضع الذي  	
صالة    الله  رسول  فيه  صلى 

العيد، واالستسقاء.

نحو  	 النبوي  المسجد  عن  يبعد 
الجنوبية  الناحية  من  م،   500

الغربية .
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سبب التسمية:

ألنه صلى فيه صالة االستسقاء  	
إن  وقيل  والمطر،  الغيث  وطلب 
النبي  غمامًة حجبت الشمس عن 

 حين صلى في هذا المكان.

بني المسجد في والية الخليفة  	
عمر بن عبدالعزيز على المدينة. 

على  	 متتابعة  إصالحات  وشهد 
مّر العصور.
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تقام في هذا المسجد الصلوات  	
الخمس، عدا صالة الجمعة.

باالهتمام  	 اليوم  يحظى  وهو 
طرازه  على  للحفاظ  والعناية 

المعماري.

للوصول إلى المسجد

اضغط هنا
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مسجد
أبي بكر الصديق 

رضي الله عنه

مسجد مقام في المكان الذي كان  	
يصلي فيه أبو بكر الصديق h صالة 
العيد بأهل المدينة زمن خالفته، قريًبا 
من مكان مصلى رسول الله  للعيد.
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مسجد  	 من  جًدا  قريًبا  يقع 
الغمامة.

التاريخية  	 المساجد  أحد  وهو 
القديم،  بطرازها  احتفظت  التي 

وتستوقف معالُمه الزائرين.
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 بني المسجد في والية الخليفة  	
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 

على المدينة.

ما يزال المسجد يحتفظ بجداره  	
الحجري األسود، وبطرازه القديم.

وهو على هيئة البناء نفسه الذي  	
بني عام 1254هـ

مكان المسجد:
يمكن للزوار رؤية المسجد عن قرب، 

والتقاط الصور في ساحته الخارجية.

للوصول إلى المسجد

اضغط هنا
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مسجد
عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه

مصلى  مكان  في  أقيم  مسجد 
بن  عمر  الخليفة  عهد  في  العيد 

 .h الخطاب
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الجهة  	 في  المسجد   هذا  يقع 
الجنوبية الغربية من المسجد النبوي.

ويبعد عن مبنى التوسعة 455 م 	

وقد ُشيد بناء المسجد أول مرة بعد  	
سنة 850هـ

للوصول إلى المسجد

اضغط هنا
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مسجد 
علي بن أبي طالب

رضي الله عنه  

العيد  مصلى  مكان  في  أقيم  مسجد 
.h أبي طالب  بن  علي  الخليفة  عهد  في 
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يقع هذا المسجد في الجهة الغربية  	
من المسجد النبوي

ويبعد عنه 400 م تقريًبا. 	

إمارة  	 بني المسجد ألول مرة في 
على  العزيز  عبد  بن  عمر  الخليفة 

المدينة المنورة.

المسجد  	 هذا  وإصالح  ترميم  تم 
في العهد السعودي عام 1411هـ.

للوصول إلى المسجد

اضغط هنا
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عهد  منذ  النبوية  المدينة  مقبرة 
النبي  وإلى اليوم.

مقبرة البقيع 
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دفن فيها الكثير من األموات على مدى 
أمهات  بعض  مقدمتهم  وفي  العصور، 
المؤمنين وعدد كبير من الصحابة الكرام 

رضي الله عنهم.

تقع في جنوب شرق المسجد النبوي.

وتبلغ مساحتها 180,000 م2.
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وقد سميت “البقيع” بهذا االسم: ألنها 
كانت قديًما تحوي العديد من األشجار، 
الذي  المتسع  المكان  هو  والبقيع 

تتنوع فيه األشجار.

البقيع  أهل  زيارة  من  يكثر    كان 
ويدعو لهم.
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يمكن للرجال زيارة مقبرة البقيع:

الساعة  	 وحتى  الفجر  صالة  بعد 
الثامنة.

بعد صالة العصر لمدة ساعة. 	

بعد الصالة المفروضة مباشرة إذا  	
وجدت جنازة.

للوصول لمقبرة البقيع 

اضغط هنا
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عند  خاصة  مكانة  له  مهيب  جبل 
رسولنا الكريم، فقد قال : )أحد 

جبل يحبنا ونحبه(. 

جبل أحد
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أعظم  	 من  واحدة  بجواره  وحصلت 
أحد  معركة  وهي  اإلسالم،  معارك 
التي استشهد فيها 70 من الصحابة، 
عبد  بن  حمزة  الشهداء  سيد  منهم 

 .h المطلب
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وكان رسول الله  كثيًرا ما يضرب  	
به المثل لعظم الحجم، كقوله في 
“والذي  عليهم:  والثناء  مدح صحابته 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهًبا ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نصيفه” 

يبعد قرابة 4 كلم شمال المسجد  	
النبوي.
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األبعاد التقريبية:

الطول: 7 كلم 	

العرض: 2 - 3 كلم 	

االرتفاع: يصل إلى 1077 م 	

لماذا سمي )أحد( بهذا االسم:

ده عن الجبال التي حوله، فيظهر  لتوحُّ
منفرًدا عن بقية الجبال.

يمتد هذا الجبل كسلسلة من الشرق إلى 
الغرب، ويميل نحو الشمال.
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من  	 الجبل  صخور  ألوان  تتنوع 
يميل  وبعضها  األحمر،  الجرانيت 

إلى األخضر الداكن واألسود.

الكهوف،  	 من  العديد  وفيه 
والشقوق، والتجاويف وهي تقوم 

باحتجاز مياه األمطار.
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عند زيارة جبل أحد سيشاهد الزائر:

جبل أحد. 	

جبل الرماة. 	
مقبرة الشهداء. 	

يمكن الوصول إلى جبل أحد عبر أكثر 
من وسيلة:

1- حافالت المدينة:

- نقطة االنطالق من الحرم .
- محطة حافالت المدينة )الحرم - أحد(.

2- حافلة الجولة السياحية.
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جبل صغير يقع بجانب جبل ُأحد

جبل الرماة

سبب التسمية:

ماة بالسهام في  ألن النبي  أمر الرُّ
ويثبتوا  عليه  يصعدوا  أن  أحد  غزوة 
من  المسلمين  جيش  لحماية  فيه، 
األعداء ومنع التفافهم ومحاصرتهم 

للمسلمين.
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ا. 	 كان عدد الرماة خمسين صحابيًّ

	 .h تحت إمارة عبدالله بن جبير

الرماة  	 بعض  يعصي  أن  الله  وقدر 
األمر حين رأوا المشركين قد انهزموا 
وأميرهم  الغنائم  لجمع  فنزلوا  وفروا، 

عبد الله بن جبير h يحاول منعهم.

فاستغل خالد بن الوليد تلك اللحظة  	
-وكان يومئذ مشرًكا- والتف بفرقته 
نتيجة  المسلمين فتغيرت  على جيش 
إلى  المسلمين  نصر  وتحول  المعركة 
الصحابة  العديد من  هزيمة قتل فيها 

رضوان الله عليهم. قال تعالى: )ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب خب مب ىب يب جت(  ]آل عمران:165[.
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مقبرة
شهداء أحد

تقع في شمال المسجد النبوي.  	

على بعد 5 كلم منه. 	

عند قاعدة جبل ُأحد. 	
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المقبرة  	 هذه  منطقة  تسمى 
بساحة الشهداء.

االسم  	 بهذا  المقبرة  سميت 
ألنها تضم أجساد 70 من الصحابة 
الكرام الذين استشهدوا في غزوة 

أحد. 

من  فيها  دفن  من  أشهر  ومن 
الصحابة رضي الله عنهم:

عبد  	 بن  حمزة  الشهداء  سيد 
. المطلب عم النبي
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ويدعو  م  يسلِّ أن  زارها  لمن  ويسن 
للموتى كما كان يقول رسول  فيها 
قوم  دار  عليكم  “السالم   : الله 
بكم  الله  شاء  إن  وإنا  مؤمنين، 
الله المستقدمين  الحقون، يرحم 

منا والمستأخرين”

بسور  	 مسورة  اليوم  المقبرة 
يحيط بجوانبها، ويتيح للزوار رؤية 

ما بداخلها.
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فيه  	 اجتمع  الذي  المكان  هي 
الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة 
 h وبايعوا أبا بكر الصديق ، النبي

ليكون خليفًة للمسلمين.

نسبت إلى بني ساعدة ألنها كانت  	
في إحدى مزارع هذه القبيلة.

سقيفة
بني ساعدة
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التاريخية  	 المعالم  أهم  من  ُتعد 
بالمدينة المنورة.

وجدان  	 في  كبيرة  مكانة  ولها 
المسلمين نظًرا للقيمة التاريخية لهذا 
الَمعلم، والتي تنبع من الحدث الذي 

جرى فيها.

الغربية  	 الشمالية  الجهة  في  تقع 
من المسجد النبوي.

وتبعد عنه حوالي 500 م. 	
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مكان السقيفة:

فيها  	 يمشي  حديقة  يشبه  المكان 
الزائر بين األشجار الكثيرة للتعرف على 

هذا الموقع األثري العريق.

كانت قديًما بناًء مسقوًفا واسًعا له  	
3 جدران وجانب مفتوح .

أما اليوم فمكان السقيفة عبارة عن  	
بستان داخل سور.
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الكريم  القرآن  لخدمة  رائد  مجمع 
وحماية  معانيه،  وترجمات  وعلومه، 
خالل  من  التحريف،  من  القرآني  النص 
التوظيف األمثل للتقنيات المتقدمة في 
الصوتية،  والتسجيالت  الطباعة،  مجال 
والنشر اإللكتروني، والتطبيقات الرقمية.

 مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف
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وفيه أكبر مطبعة في العالم لطباعة 
المصحف الشريف.

وهو أحد المعالم الواضحة التي تقدمها 
المملكة العربية السعودية خدمة لإلسالم 

والمسلمين.

طبع حتى اآلن أكثر من 350 مليون 
نسخة من المصحف

ا قرابة 20 مليون نسخة. ويطبع سنويًّ

نسخة   250 من  أكثر  وطباعة  إنتاج  تم 
باختالف األحجام والترجمات.
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تم إصدار وطباعة المصحف الشريف 
بأكثر من 70 لغة تغطي العالم، منها 

٣٩ لغة آسيوية.

الموقع:

المدينة المنورة - طريق تبوك.

للوصول إلى الموقع

اضغط هنا
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


االفتتاح:

تم افتتاحه عام 1405 هـ. 	

يمكن التعرف على المواعيد 
والخدمات المتوفرة عبر زيارة 

موقع المجمع

اضغط هنا
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https://qurancomplex.gov.sa/


مشروع  إطالق  تم   1983 عام  في 
للسكك  الحجاز  محطة  لتحويل 
 ،1908 عام  تأسست  التي  الحديدية، 

إلى متحف باسم: متحف المدينة.

 متحف
المدينة المنورة 
)متحف محطة قطار الحجاز(
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المقتنيات:

مجموعات أثرية مختلفة، ومعارض  	
بالمدينة  تتعلق  نادرة  وصور  بصرية، 

عبر العصور.

تجسد  	 أثرية  قطعة   2000 قرابة 
تراث المدينة وثقافتها، وتوثق المناظر 
الطبيعية والسكانية وكيفية تشكيل 

المدينة على مر العصور.
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موقع المتحف:

في المدينة المنورة، بمبنى المحطة 
التي تعتبر آخر محطات سكة الحجاز، 

بالقرب من مسجد العنبرية.

للوصول إلى الموقع

اضغط هنا
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


أول متحــف متخصــص فــي عــرض 
والثقافــي  الحضــاري  التاريــخ 
المنــورة،  للمدينــة  واإلســالمي 
مــن الهجــرة النبويــة إلــى العهــد 

الحالــي.

متحف دار المدينة
للتراث العمراني والحضاري
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ينقلك المتحف في تجربة ثرية عبر 
تاريخ المدينة والمسجد النبوي وسيرة 

. المصطفى

يقوم المرشدون في داخل المتحف 
بتوضيح المعلومات باللغات عبر شرح 

مفصل يبين:

عدد المقتنيات التاريخية واألثرية. 	

المجسمات التاريخية. 	

والنقوش  	 والرسومات  الصور 
والكتابات والمخطوطات.
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معرض عمارة 
المسجد النبوي

شاهدة  النبوي  المسجد  عمارة  تعد 
على جمال ودقة العمارة اإلسالمية 
إرث  من  النبوي  المسجد  يحويه  وما 

تاريخي عريق.
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يهدف هذا المعرض إلى إثراء تجربة 
المسجد  عمارة  جوانب  وإبراز  الزائر، 

النبوي وما يقدم فيه من خدمات.

موقع المعرض:
القبلة(  )باتجاه  الجنوبية  الجهة  في 

من المسجد النبوي.
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يثري المعرض تجربة زواره بالحديث  	
عن معالم المسجد النبوي، كالمنبر 
والمظالت  والقباب  والمحراب 

واألبواب والمآذن والمنارات.

يقدم محتواه بأحدث طرائق التقديم،  	
وبعدة لغات عالمية.
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التزام الزوار بالمحافظة على مقتنيات 
دليل  والمعرض  النبوي  المسجد 

وعيهم.

عبر 12 مجسًما:

المسجد  	 عمارة  تاريخ  يستعرض 
النبوي منذ بنائه األول.

مروًرا بتوسعات المسجد عبر التاريخ. 	

80



الشامل  الحضاري  بالتعريف  ُيعنى 
بمنهٍج  وآدابه وشريعته،   ، بالنبي 
علمي متميز، وتأصيل بحثي محكم، 
وتجديد تقني فريد، وعرض إبداعي 

مبتكر.

المعرض
والمتحف الدولي 
للسيرة النبوية والحضارة اإلسالمية
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الموقع:

لقبلة  المواجهة  الجنوبية  المنطقة  في 
المسجد النبوي.

يهدف المعرض إلى:

وأسمائه  	 وجل،  عز  بالله  التعريف 
وصفاته، ودالئل قدرته.

التعريف باإلسالم وقيمه ومبادئه. 	
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لغات العرض:

تتوفر لغات للعرض، ومنها: 
واإلسبانية،  والفرنسية،  اإلنجليزية، 

واألوردية، والتركية، واإلندونيسية.

عرض سيرة نبي اإلسالم محمد بن  	
. عبد الله

عليهم  	 والرسل  باألنبياء  التعريف 
الصالة والسالم.

التعريف باآلثار اإلسالمية، والمعالم  	
الحضارية اإلسالمية.
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هي حافالت مجهزة بأرقى الخدمات 
توصلك من وإلى أهم المواقع في 
المدينة النبوية عبر رحالت مجدولة 

ا وبأسعار ميسرة. زمنــيًّ

حافالت المدينة
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ا  إلكترونيًّ أو  نقًدا  فيها  الدفع  يمكن 
أو عبر التطبيق الخاص بالحافالت.

وخط  المحطات  مواقع  لمعرفة 
السير قم بتحميل التطبيق الخاص 

بجوالك:

أندرويد آيفون
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


مكونة  ترددية  سياحية  حافالت  هي 
العلوي  الدور  يكون  بحيث  دورين،  من 
مكشوًفا، تمر على 12 موقًعا من أهم 
ويمكن  ومزاراتها،  المدينة  مواقع 
الذي  المكان  في  يتوقف  أن  للزائر 
يريده متى ما أراد، ثم يركب مع الحافلة 

األخرى إلتمام المسار.

الحافالت السياحية

تذكرة
صالحة لمدة

يتوفر
إرشاد صوتي

لغاتساعة
248
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في  السياحية  الحافالت  تتوقف 
12 موقًعا مميًزا أهمها:

المسجد النبوي

موقع غزوة أحد

مجمع النور مول التجاري

مسجد قباء

موقع غزوة الخندق

محطة قطار الحجاز

جادة قباء

اضغـــط هنــا
لمعرفة المواعيد 

والتفاصيل
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https://csmadinah.com/h/


أرقام تهمك

911

937

1966

920002814

والخدمات  الطارئة  للحاالت 
األمنية

الطبية  واالستفسارات  لالستشارات 

بالمسجد  الخاصة  لالستفسارات 
الشريف  النبوي  والمسجد  الحرام 

الحج والعمرة اتصال وزارة  مركز 

الرحمن ضيوف  استفسارات  عن  لإلجابة 
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األدلة  بقية  على  الحصول  بإمكانك 
التوعوية من خالل زيارة موقع وزارة 
الحج والعمرة )من خالل الضغط هنا( 

ستجد في هذه األدلة جميع اإلرشادات 
ر لك أداء المناسك  والتوجيهات التي ُتيسِّ

واطمئنان. يسر  بكل 

الشريك االستراتيجي

شركاؤنا في النجاح

https://guide.haj.gov.sa/ar.html


تقبل الله 
أعمالــكم 
وسعيكم 

للمزيد من المعلومات التوعوية 
تابعونا على حسابنا

في تويتر


