هـ143٧

معرض مشروعات خادم الحرمين
الكريم
الشريفين القرأن
معرض
الحرام
للمسجد

 باستخدام،تجربة فريدة في التعريف بالقرآن الكريم
الوســائل والتقنيــات ويقــدم أنفــس المخطوطــات
.والمقتنيات

هـ1429

أحد معالم جدة يأخذك بجولة لتشــاهد الخدمات التي
ُعملت للمسجد الحرام واألفكار المعمارية التي قدمتها
.المكاتب المعمارية للتوسعة الثالثة للمسجد الحرام
Exhibition of Custodian of the Two Holy Mosques’
Projects of the Grand Mosque

The Holy Qur’an Exhibition

By utilizing enthralling media and breathtaking
shows, this exhibition provides a unique experience
in acquainting visitors with the Holy Qur’an and
displaying a wide variety of the rarest and the
most invaluable manuscripts and collectibles.

Being one of Jeddah’s landmarks, this museum takes
you on a tour to see the services provided for the
Grand Mosque, Makkah, and the architectural design
concepts provided by the architecture offices that have
undertaken the third expansion of the Grand Mosque.

معرض مشروعات خادم الحرمين
العظيم
الشريفينالخلق
معرض
الحرام
للمسجد

هـ143٩

معرض مشروعات خادم الحرمين
الشريفين للمسجد الحرام

هـ143٩

واحة الملك سلمان
للعلوم باألحياء

 يلخــص طرفاً من ســيرة النبي العظيم محمد
في الجانب األخالقي

 تعرض مفاهيم علمية بأسلوب،واحة علمية تقنية
.متحفي ممتع

The Superior Moral Character of
Prophet Muhammad Exhibition

King Salman Science Oasis in Riyadh Districts

This exhibition summarize some moral aspects
in the life of Prophet Muhammad, sallallaahu
‘alayhi wa sallam.

This is a science and technology oasis, organised
by Riyadh Municipality, presents scientific
concepts in an engaging museum style.

معرض
خادم الحرمين
معرض مشروعات
النبوي
المسجد
عمارة
الشريفين للمسجد الحرام

 والتوســعات،يُعرف بتاريخ عمارة المســجد النبوي
 إضافــة إلى عرض بعــض مقتنيات،التاريخيــة لــه
.الحرمين الشريفين المحفوظة عبر العصور
Expansion and Maintenance of
the Prophet’s Mosque Exhibition

This rich and enchanting exhibition sheds some light
on the history of the construction and maintenance
of the Prophet’s Mosque as well as the historical and
Saudi expansions it has witnessed throughout the
ages, in addition to displaying some rare and highly
interesting collectibles of the two Holy Mosques.

معرض مشروعات خادم الحرمين
والجمال
الشريفينالجالل
معرض
للمسجد الحرام

هـ14٤٠

يعمل على إثراء رحلة ضيوف الرحمن الدينية وتجربتهم
 عبر عــرض متحفي يُبْ ِر ُز عظمة الخالق عز،الثقافيــة
. ويدعو إلى التأمل والتفكر بالمخلوقات من حولنا،وجل
Allah’s Beautiful Names Exhibition
This exhibition seeks to enrich pilgrims’ spiritual
journey and cultural experience, in a museum
style highlighting the greatness of the Creator and
spurring deep reflection.

ًيمثــل مشــروع متحــف وبســتان الصافيــة أنموذجا
حديثــاً لمشــاريع األنســنة التــي تتبناهــا وتشــرف
.عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
AS SAFIYYAH MUSEUM & PARK
As Safiyyah Museum and Park Project represents
a modern example of the humanization projects
adopted and supervised by Madeenah Region
Development Authority

متحف السالم
أحــد المعالــم المعماريــة المقابلــة لبــاب الســام في
 ويســتوعب، حيث ســيقام المتحف،المســجد النبوي
.عدداً من األنشطة الثقافية التي تليق بالمسجد النبوي
As-Salaam Museum

Set up by the General Presidency for the Affairs
of the Grand Mosque and Prophet’s Mosque and
facing the Gate of Peace in the Prophet’s Mosque,
this museum presents a content befitting the
sacred location and includes a number of rare
collectibles.

هـ14٤٠

متحف
خادم الحرمين
معرض مشروعات
الحرام
الشريفينالمسجد
معالم
للمسجد الحرام

متحف يقام بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد
 يهتــم بأهم معالم المســجد،الحــرام والمســجد النبــوي
 يشــاهد من، وتقنيات مبتكرة، عبر رحلة إثرائية،الحــرام
.خاللها تشكيلة منتقاة ألهم مقتنيات المسجد الحرام

متحف تبوك

هـ14٤٠

The Holy Mosque Landmarks Museum

 وتراثها،يقــدم هــذا المكان تعريفــاً بمنطقة تبــوك
، عبــر عرض متحفــي جذاب،الضــارب فــي القدم
. وتقنيات مبتكرة،ومقتنيات ثمينة
Tabuk Museum

This museum will be held in partnership with the General
Presidency for the Affairs of the Holy Mosque and the Prophet’s
Mosque. Concerned with the most important landmarks of
the Holy Mosque and employing new innovative techniques, it
will afford visitors the opportunity to experience an extremely
enriching journey and viewing a vast collection of the most
important artefacts of the Holy Mosque.

This museum sheds light on Tabuk region and its
ancient heritage, through an attractive museum
display, valuable artefacts and innovative
techniques.

متحف الجوف

هـ14٤٠

متحف تثقيفي وتوعوي يعرض قصة الثقافة والتراث السعودي
وبخاصة منطقة الجوف ويعتمد على إيجاد تكوين معماري
ومضمون متحفي وخطة عرض تحقق التكامل والتناغم بين
.الماضي والحاضر بإمكانياته التقنية الهائلة
Al Jouf Museum

This educational and enlightening museum presents
the story of Saudi culture and heritage, particularly in
Al-Jouf region. Using its enormous technical potential,
its architectural building, museum content and
presentation plan serve to achieve integration and
harmony between the past and the present.

