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 الدلــيل اهلاتــفي والســياحي

 :ٍتنفنـــــــــــذلانهٍبكم ا

 
( فُادق يقُفح، ْٔٙ يٕصػح ػهٗ 04فُذلا َؾطا، يُٓا أستؼح ) 14:  31/12/2009تهغ ػذد انفُادق فٙ ٔالٚح تاذُح إنٗ غاٚح 

 دغة انجذأل انرانٙ:  انثهذٚاخ

 عذد انًىظفٍن عذد األسرة عذد انغرف انفنــذق انبهذٌــت

 67 142 71 *4             ؽٛهٛا تاذُـح

 07 55 29 *2       انذٛاج 

 05 49 34 *2              كشٚى

 02 20 11 *1         انغالو

 04 42 42 األٔساط

 03 24 14 اإلخنشاس

 07 36 15 داصو

 07 35 23 األسص

 11 108 53 عهٛى

 06 26 13 لطافٙ

 05 49 21 فٛغذٚظ فغذٚظ

 08 86 40 انزْة ػٍٛ انرٕذح

 10 44 22 انكاُْح ذًٛماد

 02 60 30 ذٛغشٚشخ ساط انؼٌٕٛ

 144 776 418 14 انًجًــٕع

 

 انىكبالث انسٍبحٍت :
 

 ػذد انٕكاالخ انًٕظفٍٛ ػذد انغٛاح انًذهٍٛٛ ػذد انغٛاح األجاَة

 يؤلرٌٕ 30دائًٌٕ  72 8648 247

 

22 

 

 انًىالع انسٍبحٍت انخبرٌخٍت وانثمبفٍت:
 

 يىلع اليبٍس األثري ببهذٌت حبزونج:

كهى ؽشق يذُٚح تاذُح ػثش انطشٚك انٕهُٙ  11ٚمغ ػهٗ تؼذ  

ذًٛمــاد ٔ تاذُح ٔنهًُطمح لًٛح ذاسٚخٛح ٔأششٚح جذ   تٍٛ  انشاتو

  ْايح الدرٕائٓا ػهٗ انكُٕص األششٚح:

انًذسض انخاؿ  –انًكرثح  –انًؼثذ  –انذًاو  –انًغشح 

 تانؼشٔك ٔ انؼاب انًثاسصج

 

 ذاصٔند ػهٗ كهى ؽشق تهذٚح 5ٚثؼذ تذٕانٙ لىش يبركىنب :

ٔ ْٕ يذخم ػهٗ ؽكم لٕط ٔ انًؾرك اعًّ  31انطشٚك انٕهُٙ سلى 

يٍ انكهًح انشٔياَٛح فٛشكَٕذج ٔ فُف ْذا انًؼهى األشش٘ كرشاز 

 ٔهُٙ.
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 انًىلع االثري غٍم عٍسى:

تانًٕلغ دجاسج  ٚرٕاجذ تثهذٚح ٔاد٘ انطالح تذائشج شُٛح انؼاتذ ٔٚثشص

  أيراس ٔ أخشٖ فٕلٓا ػهٗ انؾكم األفمٙ 3يٕمٕػح ػًٕدٚا تؼهٕ 

 

 انًعهى األثري اًٌذغبسن:

 ًٚصم ْذا انًؼهى مشٚخ نهًهك انُٕيٛذ٘

 4 ٔ 3ياعٛم ْٕٔ يٍ أعالف انًهك ياعُٛٛغأانز٘ ػاػ عُح 

 و. 58و ٔ لطش  18.50ٔٚرخز انؾكم انًخشٔهٙ تؼهٕ   لثم انًٛالد

 
 

 

 

 انًىلع االثري زانت انبٍضبء:

تثهذٚح صاَح انثٛناء تذائشج ػٍٛ   ٚمغ ْزا انًٕلغ األشش٘ انشٔياَٙ

جاعش ٔتانرذذٚذ تًذـاراج انطشٚك انٕهُٙ انشاتو تٍٛ تاذُح ٔ 

عطٛف ٔ اعًّ انشٔياَٙ دٚاَا فٛرٛشإَسٕٚو َغثح نهًهكح دٚاَا انرٙ 

 كاَد ذذكى فٙ ذهك انفرشج.

  

 

ٔ  كهى 35 :ٚثؼذ ْزا انًٕلغ ػٍ يذُٚح تاذُح تـ :األثرييىلع حًٍمبد 

يٍ هشف انًُظًح انؼانًٛح  1982ْٕ يقُف كرشاز ػانًٙ عُح 

و يٍ هشف  100انَٕٛغكٕ ٔ ٚؼٕد ذاسٚخ ذأعٛغّ إنٗ عُح 

ٔفك  اإليثشاهٕس انشٔياَٙ ذشاجاٌ ٔ لذ اَؾاخ يذُٚح ذايٕلاد٘

ٚؾمّ  355يخططاخ انًؼغكش انشٔياَٙ ػهٗ انؾكم انًشتغ ٚثهغ 

 هشٚماٌ سئٛغٛاٌ انًغًٛاٌ : 

 دٛس ٚهرمٛاٌ ٔعو انفٕسٔو. ٔتذرٕٖ ْذا انًٕلغ ػهٗ :  كاسدٔ ياكغًٕٛط ٔكٕيإَط ياكغًٕٛط

انًؼهى ذى ذؾٛٛذ انمهؼح انثٛضَطٛح، تٓا   جاَة ٔ ػهٗ انغٕق. –انًكرثح  –انًؼثذ  –دًاياخ –يمؼذ  3500نـ   انًغشح -انفٕسٔو 

 و 1881عُح   مشٚخ ٔ كاٌ اكرؾاف انًؼهى ػًهٛاخ انذفش األٔنٗ 10000يمثشج نـ 

 
، و1725ٔػهٗ اسذفاع   54كهى ػهٗ انطشٚك انٕهُٙ سلى  37ٚثؼذ ػٍ يمش ٔالٚح تاذُح ب انًىلع انسٍبحً بىادي عبذي :

، كًا ٚنى ػذج دؽشاخ أًْٓا : شالز ،دٛذٔط، شُٛح انؼاتذ، و1750ٔٚذذِ يٍ انؾًال ينٛك شُٛح انشفاؿ ػهٗ اسذفاع 

 انُٕادس، عٛذ٘ تهخٛش، ؽٛش، يُؼح، َاسج، أيُطاٌ.

ش ػهٛٓا ٔنًُطمح ٔاد٘ ػثذ٘ خقائـ ذًراص تٓا، يُٓا انصمافٛح ٔ انراسٚخٛح ٔ انقُاػاخ انرمهٛذٚح ٔ كزنك انذؽٕس انرٙ ذرٕف

 انًُطمح
 

جُٕب تهذٚح يُؼح ذمغ ػهٗ لًح جثم ػغالف كًا ٔ َجذ فٙ انؾًال ٔانجُٕب اشأس  كهى 30ذمغ ػهٗ تؼذ : انمهعت –ثبلـــهٍعج 

 .دؽشج تانٕل ٔ لالػٓا انصالشح: تانٕل، دالنٓح ٔ اٚمهفٍ

 

 .1993ٔذٕجذ تٓا لهؼح لذًٚح يقُفح ذشاز ٔهُٙ عُح   بـــــبنىل :
 

غشفح ٔ تاب ٔادذ يقُفح كرشاز  100ْٔٙ دؽشج فغٛشج تٓا لهؼح لذًٚح يثُٛح ػهٗ عٛغ هٕاتك ذذرٕ٘ ػهٗ إٌـــــمهفن:

 .1993ٔهُٙ عُح 
 



دنُح انؾشق دٛس الذٕجذ تٓا يؼانى  –ذٕجذ آشاس سٔياَٛح تانجٓح انًماتهح نٕاد٘ تٛطاو انز٘ ٚغطٙ انضاب   :يىلع طبنت ببرٌكت

إنٗ انرؾٛٛذ انثضَطٙ. ٔلذ فُف ْزا انًؼهى   دٕائو يثُثح تأدجاس كثٛشج انرٙ لذ ذُغةٔ فٛٓا   هكخبراث 10ذنى   ٔ ْٙ

  1950كرشاز ٔهُٙ عُح  األشش٘

 

 ايذوكـبل:

جًال ٔاداخ انُخٛم تًُطمح ايذٔكال ذٕجذ تٓا يُاسج لذًٚح  

 تٛناء

ٔيغاداخ خنشاء انرٙ ذذٛو تٓا عهغح جثال انًؾاٚة ػهٗ 

 .و 655اسذفاع 

 

ٔٚؼرٛش ٔاد٘ يؾٕٓس تًُطمح  :انًىلع انسٍبحً ببنىادي األبٍض 

اترذاء يٍ ينٛك  31االٔساط ٔٚرثغ انطشٚك انٕهُٙ سلى 

 :ذٛغاًٍَٛٛ إنٗ غاٚح تهذٚح انذسٔع تغكشج ٔ ٚنى ػذج يُاهك يُٓا

 

ٔذًراص انًُطمح ترخقـ فٙ فُاػح انذهٙ ٔ انُمؼ  :حٍفهفبل 

   .ػهٗ انذجش تانخطٕه انهالذُٛٛح

انشاتو تٍٛ تاذُح  31انًٛضج األعاعٛح نهًُطمح ْٔٙ انؾشٔفاخ األستؼح نغٕفـٙ انًذارٚح نهطشٚك انٕهُٙ سلى  :غـــــىفـً     

 األتٛــل  ٔتغكشج يشٔسا تأسٚظ ٔانرٙ ذطم ػهٗ انــٕاد٘
 

ذؾٛٛذ  و1850عُح  ذى ؽك انطشٚك انجثهٙ و145عُح     نؼثد دٔسا ْايا فٙ يشادم ذاسٚخٛح يخرهفح:يضٍك حٍغبنًٍٍن     

 اَطالق أٔل سفافح يؼهُح اَذالع شٕسج انرذشٚش انكثشٖ و1954عُح  انطشٚك نًشٔس انًؼغكش انفشَغٙ انمذٚظ أسَٕ
 

أال   اجرًغ انؾٓـٛذ يقطفـٗ تٍ تـٕنؼـٛذ ٔ سفمـائّ فٙ دؽـشج 1954اكرــٕتـش يٍ عُـح  31و 30فـٙ اوال ديــىسـى :   دشـرة

. دٛس ذى ذٕصٚغ األعهذح ٔ انخشاهٛؼ ػهٗ انًجاْذٍٚ ٔكاٌ ػذدْى 1954َـــٕفًثـش  01ــٕعـٗ ٔ ْزا نرُظٛــى شـٕسج دي

 فشد . 350دٕانٙ 
 

ذمغ فـٙ تهـذٚـح فـى انطــٕب فـٙ ْـزا انًكـاٌ ذـى ذُظٛى ٔ ذمغٛى فـشق انًجاْذٍٚ ٔ ذـٕصٚغ خــنمـت انحــذادة )بهذٌت فى انطىة( :

َـٕفًـثـش  01األعهذح يٍ هشف انؾٓٛذ يقطفـٗ تٍ تـٕنؼـٛذ ٔ سفٛمّ ' ؽٛٓــاَٙ تؾـٛش '، لثم ٕٚو ٔادذ يٍ اَطالق شٕسج 

1954. 

نثو فـٙ يذخم ينٛك ذٛغـاًٍَٛٛ أٍٚ اَذنؼد أٔل يؼـشكح فثٛذــح أٔل فـٙ ْزِ انًُطمـح ٔ تانفـى حــبغٍج )بهذٌـت حٍغبنًٍٍن(:

 ٔ أههمد سفافح أٔنٗ يؼهُح تذاٚح انصٕسج انرذشٚشٚح انكثشٖ.  1954َـٕفًثـش
 

 انسبخنتًنببع انو اإليكبنبث انسٍبحٍت انحًىٌت 
 

 درجــت انحـــرارة انًىلع/انبهذٌت انًنبــع انحًــىي

 درجت يئىٌت

 انخــذفــك نخر/ثبنٍتسـرعت 

 ل/شا º 05 37 فٛغذٚظ كــــاعشٔ

 ل/شا º 0.5 22 أٔالد فامم انثٕصٚـــاَٙ

 - º 21 ذًٛماد أغُجح

 - - كــًٛم ؽــاتٕسج

 ل/شا º 18 63 َمأط عؼـــٛذج

 ل/شا º 03 46 انمقثاخ لشٚجًٛح

 ل/شا º 04 30 ذٛغاًٍَٛٛ أالد ػاٚؾح

 ل/شا º 04 32 أالد عٙ عهًٛاٌ لٕؽثٙ

 


