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مقدمة

ترحب اأكادميية خرباء الإدارة مبن�سوبي جامعة امللك خالد 
من القيادات الأكادمييني والإداريني يف الربامج املتخ�س�سة 
التي تنعقد يف مدينة ا�سطنبول خالل �سيف 2015 م وي�سرها 
اأن تقدم لكم بع�ض املعلومات والإر�سادات املخت�سرة التي قد 
على  والتعرف  ا�سطنبول  مدينة  يف  التجول  على  ت�ساعدكم 

اأهم املعامل ال�سياحية والثقافية فيها .

نتمنى لكم ق�ضاء وقت طيب  

مدينة اسطنبول
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وُينظر  كربى"،  "مدينًة  ا  اأي�سً اإ�سطنبول  ُتعد 
اإليها على اأنها مركز تركيا الثقايف والقت�سادي 
واملايل. تغطي م�ساحة املدينة 39 مقاطعة وهي 
قبل  من  اإقبال  و  متيزا  الرتكية  املدن  اأكرث 
ان  حيث  العا�سمة  كونها  عدم  رغم  ال�سائحني 
ولكن  اأنقرة  هي  الرتكية  اجلمهورية  عا�سمة 
حيث  لزائريها  مميز  �سحر  اإ�سطنبول  ملدينة 
بني  ويف�سل  واوربا  اأ�سيا  قارتي  يف  املدينة  تقع 

�سطريها ال�سيوي والأوربي م�سيق البو�سفور 

 

مدينة اسطنبول

بيزنطة  با�سم  تاريخًيا  املعروفة  ا�سطنبول 
هي  بول  اإ�سالم  و  والأ�ِستانة  والُق�ْسَطْنِطْيِنَيّة 
من اأكرب املدن يف تركيا وثاين اأكرب مدينة يف 
ي�سكنها  ،حيث  ال�سكان  عدد  حيث  من  العامل 

13.4 ماليني ن�سمة. 



تتمتع ا�سطنبول بتنوع غري حمدود من املعامل ال�سياحية 
فائقة الروعة ،ففيها املتاحف ،امل�ساجد الكبرية ،الكنائ�ض 
القدمية ،والق�سور. وهي بهذا التنوع جتعل اقامة ال�سائح 

فيها ق�سرية كانت اأم طويلة متعة ل تن�سى:

آيا صوفيا
البطريركية  كاتدرائية  ليكون  بالأ�سا�ض  املبنى  هذا  �ُسّيد 
الأرثوذك�سية ،وعند الفتح الإ�سالمي حتّول اإىل م�سجد ،وعند 

قيام اجلمهورية الرتكية اأ�سبح متحًفا. 

مسجد السلطان أحمد
ُيعرف  الأول".  "اأحمد  ال�سلطان  عهد  خالل  امل�سجد  هذا  ُبني 
ُيزين  الذي  الأزرق  البالط  ب�سبب  الأزرق  امل�سجد  با�سم  ا  اأي�سً
ال�سلطان  قرب  يحوي  العثمانية  امل�ساجد  كمعظم  وهو  داخله. 
يظهر  امل�سجد  هذا  كان  وتكية.  ملدر�سة  بالإ�سافة  اأ�س�سه  الذي 
، التي  على خلفية العملة الورقية الرتكية من فئة 500 لرية 

ُو�سعت بالتداول من �سنة 1953 حتى �سنة1976.

مسلة تحتمس الثالث
ال�سرح  جنوب  الكرنك  معبد  يف  موجودة  امل�سلة  هذه  كانت 
هذه  بقيت  و  الثالث  "حتتم�ض  الفرعون  رفعها  حيث  ال�سابع 
الإمرباطور  اأمر  عندما   390 �سنة  حتى  الإ�سكندرية  يف  امل�سلة 
الق�سطنطينية  اإىل  بنقلها  الأول" )392-378(  "ثيودو�سيو�ض 

حيث رفعها يف م�سمار �سباق املدينة.

المسجد الجديد
و"م�سجد  يني"  "م�سجد  با�سم  ا  اأي�سً امل�سجد  هذا  ُيعرف 
الذهبي  القرن  م�سيق  على  يقع  وهو   ، " ال�سلطان  والدة 
جنوب ج�سر غلطة بعد اأن اأمرت ببنائه ال�سلطانة "�سفّية 
"داود  هو  م�سممه  وكان   ، الثالث  مراد  ال�سلطان  " زوجة 
اآغا" تلميذ املهند�ض "�سنان اآغا" ال�سهري ، واأكمله الرقيب 
"اأحمد الغطا�ض" بعد وفاة داود �سنة 1599. ُيعد من اأ�سهر 

معامل اإ�سطنبول. 

قصر الباب العالي )توب كابي(
كان هذا الق�سر املقر الرئي�سي لل�سالطني العثمانيني طيلة 
ما ُيقارب من 400 �سنة، بداأ بناء الق�سر باأمر من ال�سلطان 
حممد الفاحت بعد غزو الق�سطنطينية. وهو يحوي بع�ض 
الآثار املقد�سة الإ�سالمية ، مثل عباءة النبي حممد و�سيفه.
 ُي�سنف الق�سر على اأنه من �سمن املعامل املنتمية للمناطق 
التاريخية يف ا�سطنبول وقد اأ�سبح موقًعا للرتاث العاملي يف 
�سنة 1985، وُو�سف على اأنه من اأف�سل الأمثلة على التنوع 

الثقايف يف الدولة العثمانية. 

جسر البوسفور
ا بج�سر البو�سفور الأول ، وهو اأحد  ُي�سمى هذا اجل�سر اأي�سً
اأوروبا باآ�سيا. ح�سل هذا اجل�سر  اجل�سرين الذين ي�سالن 
على املركز الرابع بني اأطول اجل�سور املعلقة يف العامل عند 
اكتماله يف �سنة 1973، وكان اأطول اجل�سور خارج الوليات 
بني  ع�سر  ال�ساد�ض  املركز  يف  يقبع  فهو  اليوم  اأما  املتحدة. 

تلك اجل�سور.
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المعالم السياحية في اسطنبول :



مسلة تحتمس الثالثأيا صوفيا

قصر الباب العالي

جسر البوسفورالمسجد الجديد

مسجد السلطان احمد



قصر السالطين
ال�سالطني  مقر  هو  بهجة،  دوملا  ق�سر  اأو  ال�سالطني  ق�سر 
هذا  بناء  مت   ،1922 �سنة  حتى   1856 �سنة  من  العثمانيني 
كّلف  الأول"،  املجيد  "عبد  ال�سلطان  اأمر  على  بناًء  الق�سر 
ما  اأي  جميدية،  عثمانية  لرية  ماليني   5 الق�سر  ت�سييد 

يقارب 35 طن من الذهب .

قصر يلدز
"عبد  لل�سلطان  مقًرا  وكان   ،1880 عام  الق�سر  هذا  ُبني 
فيها  ُبني  التي  املنطقة  كانت  وحا�سيته.  الثاين"  احلميد 
"اأحمد  ال�سلطان  ا�سرتاها  وقد  بالأحرا�ض،  مليئة  الق�سر 
الأول" )1603-1617( واأن�ساأ فيها اأول دار لال�ستجمام وقّلده 

بذلك ال�سالطني الالحقني. 

قصر سيد األسياد
م�سيق  من  الآ�سيوي  اجلانب  على  الق�سر  هذا  يقع 
البو�سفور، وقد ُبني باأمر من ال�سلطان "عبد العزيز الأول"                   
)1830–1876( ليكون مقًرا �سيفًيا له ولل�سالطني الذين يلوه،.

جسر السلطان محمد الفاتح
ا بج�سر البو�سفور الثاين، وقد مت ت�سميته تيمًنا  ُيعرف اأي�سً
 1،510 اإىل  اجل�سر  طول  ي�سل  الفاحت.  حممد  بال�سلطان 
اأمتار، ويبلغ عر�سه 39 مرًتا. ت�سل امل�سافة بني برجيه اإىل 
بينه  امل�سافة  اأما  اأمتار.   105 ارتفاعهما  ويبلغ  مرًتا،   1،090
املركز  اجل�سر  هذا  احتل  مرًتا.   64 اإىل  فت�سل  البحر  وبني 
ال�ساد�ض يف قائمة اأطول اجل�سور املعلقة يف العامل عندما مت 
افتتاحه �سنة 1988، وحالًيا فهو يحتل املركز اخلام�ض ع�سر 

يف القائمة الأخرية. .

قلعة روملي حصار
من  الأوروبي  اجلانب  يف  تلة  على  القلعة  هذه  تقع 
الفاحت"  "حممد  ال�سلطان  ببنائها  اأمر  وقد  البو�سفور، 
ملحا�سرة  و1452،   1451 �سنتّي  بني  املمتدة  الفرتة  يف 

الق�سطنطينية متهيًدا لفتحها.

مسجد أورطاكوي
تيمًنا  املجيدي،  امل�سجد  با�سم  ا  اأي�سً امل�سجد  هذا  ُيعرف 
مكان  ببناءه  اأمر  الذي  الأول"،  املجيد  "عبد  بال�سلطان 
املخطوطات  من  عدد  امل�سجد  هذا  يف  الأ�سلي،  امل�سجد 

الإ�سالمية التي كتبها ال�سلطان عبد املجيد بنف�سه. 
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9 جسر السلطان محمد  الفاتح

مسجد أورطاكوي

قصر سيد األسياد

قلعة روملي حصار

قصر يلدز

قصر السالطين
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منطقة شيشلي

حي �سي�سلي من اعرق مناطق و اأحياء ا�سطنبول فهو ي�سكنه 
بنف�سك قمة  �سرتى  و  الأتراك   العلم من  واأهل  و  ال�سفوة 
النظافة و النظام يف هذا احلي الراقي كيف ل و هو يحتوي 
مول(  جواهر   ( اوروبا  مولت  ا�سهر  و  اكرب  من  مول  على 
يف  والت�سلية  الهدوء  من  مثالياً  مزيجاً  املنطقة  وت�سكل 
مدينة ا�سطنبول املثرية. يوجد هنا بع�ض من اأكرث املقا�سد 
كوك  فيبى  فيها  مبا  املدينة  يف  لالهتمام  اثارة  ال�سياحية 
امريكان هو�سبيتال، �سيتي ليف، الع�سكري. ل تبخل منطقة 
Sisli ب�سيء على زائريها، ففيها املعامل ال�سياحية امل�سهورة 

واملطاعم الرائعة والعديد من و�سائل الت�سلية املثرية.  

تقسيم

شيشلي

م
 ك

3.
5
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فندق جراند سيفاهير  
Grand Cevahir

ي�سكل الفندق مبوقعه املمتاز يف ا�سطنبول نقطة انطالق جيدة 
املدينة  مركز  يقع  باحلياة.  الناب�سة  املدينة  هذه  ل�ستك�ساف 
km فقط. وميكن الو�سول اإىل املطار خالل 30  على بعد 3.5 
دقيقة. لن ي�سطر امل�سافرون للنظر بعيداً لإيجاد معامل املدينة 
ال�سياحية املثرية فاإن الفندق يقع على م�سافة قريبة من فيبى 
كوك امريكان هو�سبيتال، �سيتي ليف، الع�سكري. يعمل الفندق 
املمتازة  خدماته  خالل  من  ل�سيوفه  مريحة  اإقامة  �سمان  على 
وح�سن �سيافته. يقدم هذا الفندق العديد من اخلدمات الكفيلة 

باإر�ساء اأكرث ال�سيوف تطلباً. 
اأجواء الفندق يف غرف ال�سيوف.ات�سال ل�سلكي ب�سبكة  تنعك�ض 
الإنرتنت )جماين(، الت�سال ب�سبكة الإنرتنت )ل�سلكي(، غرف 
لغري املدخنني ، مكيف هواء، تدفئة هي بع�ض امليزات املوجود يف 
و�سائل  من  وا�سعة  جمموعة  الفندق  يقدم  الغرف.  من  العديد 
الراحة املتنوعة ، مثل : مركز للياقة البدنية ، �ساونا ، حمام �سباحة 
خارجي ، حمام �سباحة داخلي ، تدليك. مهما كانت دواعي �سفرك 
 Grand Cevahir Hotel Convention فاإن 

ا�سطنبول. يف  لإقامتك  ممتاز  خيار  هو   Center

ملعرفة املزيد
 يرجى قراءة الباركود
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أقرب مساجد موجودة بالمنطقة

• جامع حجي توفيق اآغا زاده يف منطقة �سي�سلي 	
• جامع �سي�سلي	

توقعات حالة الطقس
تتميز اإ�سطنبول مبناخها املعتدل ،على الرغم من وقوعها يف منطقة حتّول مناخي،)56( اأي بني املناطق التي ي�سود فيها 
املناخ املحيطي واملناطق التي ي�سود فيها املناخ املتو�سطي. غالًبا ما يكون ال�سيف باإ�سطنبول معتدل وم�ستويات الرطوبة 
مرتفعة ،وت�سل درجات احلرارة يف �سهرّي يوليو واأغ�سط�ض اإىل حوايل 28 °مئوية دائًما ما تكون ن�سبة الرطوبة باملدينة 
مرتفعة ،الأمر الذي يجعل املرء ي�سعر باأن الهواء ثقيل على النف�ض. ت�سل ن�سبة الرطوبة ال�سنوية باإ�سطنبول اإىل 72 % 

مبا اأنها تقع يف ثاين اأكرث املناطق رطوبًة يف تركيا.

�سورة تو�سيحية



اشهر واقرب المطاعم

مطعم كوفتيجي رامز . 1
تعطى  التى  بديكوراته  يتميز  واأنيق  فخم  مطعم  هو 
، وحلوم  ،يقدم وجبات تركية طازجة  بالهدوء  اح�سا�ض 

م�سوية ، و�سلطات ، وح�ساء وحلويات مميزة. 

مطعم ق�ضر الوزير. 2
هو مطعم فخم و يق�سده كبار القوم ويقدم املطعم كافه 
العربية  الطباق  ا�سهى  و  ال�سرقيه  و  الغربيه  الكالت 

والرتكية . 

مطعم ن�ضرت . 3
)اأحد اف�سل مطاعم ا�سطنبول والذي يديره ال�سيف ) ن�سرت(

وتقطعيها  الطازجة  اللحوم  اأف�سل  بطهي  ليقوم  ن�سرت 
بال�سواطري الكبرية وح�سب ، بل انه يرحب بالزبائن وي�ساركهم 
الت�سوير معه �سيجده لي�ض  ، وكل من يحاول  املتعة  حلظات 

متعاوناً فح�سب ، بل يقوم بنف�سه بالذهاب بنف�سه
www.hatayhaskralsofrasi.com

طباخ ال�ضلطان. 4
الرئي�سي  الوطن  �سارع  يف  يقع  تركي  فل�سطيني  مطعم 

بالقرب من مبني المنيات 
 Migros وجماور مبا�سرة ملحالت ميجرو�ض ال�سهرية
ومبا�سرة اي�سا بجوار حمالت الوجبات ال�سريعة برجر 

Burger Kin كينج
www.tabbahusultan.com



األسواق والموالت

جواهر اأو �ضيفاهري مول . 1
املول الأكرب حجما فى اأوروبا وثانى اأكرب مول فى العامل من حيث 
مربع  مرت  األف   107 اإليها  م�ساف  مربع  مرت  امل�ساحة3561000 
للم�ساحة املجاورة للمول والتى يدخل فى نطاقها منطقة انتظار 

ال�سيارات اخلا�ض باملول والذى يت�سع لعدد 2500 �سيارات
يحتوى املول على عدد 280 حمل جتارى بالإ�سافة اىل 34 مطعم 
وجبات �سريعة و14 مطعم لي�ض لهم اأى فروع اخرى كما يحتوى 
على 13 م�سرح تت�سع لعدد 25000 متفرج على م�ساحة 9000 مرت مربع
و�سينما تعمل بنظام عر�ض الأفالم ثرى دى ماك�ض كما يحتوى 
على �سقف زجاجى على هيئة �ساعة تعترب اأي�سا هى الأكرب حجما 

على م�ستوى العامل.

ال�ضوق امل�ضري . 2
العثمانية  احل�سارة  من  مهما  جزءا  امل�سري  ال�سوق  يعترب 
يف  التجول  والأجانب.  العرب  ال�سياح  اأنظار  وحمط  العريقة 
هذا ال�سوق ي�سكل متعة حقيقية للزائر حيث الب�سائع اجلذابة 
املتعددة واأ�سوات البائعني ينادون من كل �سوب والكل يتفّن 
عليها.  بالأقبال  النا�ض  يقنع  الذي  بال�سكل  ب�ساعته  بعر�ض 
الأتراك  التجار  لأن معظم  الأ�سم  بهذا  امل�سري  ال�سوق  �سمي 
التوابل واحلبوب.  ة  كانوا يجلبون ب�ساعتهم من م�سر خا�سّ
اجلامع  من  بالقرب  الأمينونو،  ميناء  مقابل  ال�سوق  يقع 
لل�سوق  جامع".  "ييني  ب  بالرتكية  يعرف  ما  اأو  اجلديد 

امل�سري �ستة مداخل، وفيه حوايل 140

البازار الكبري . 3
البازار الكبري اأو البازار امل�سقوف يف ا�ستنبول هو من اأكرب و اأقدم 
البازارات يف العامل. بني يف عهد ال�سلطان حممد الثاين الفاحت 
وحتديدا يف فرتة حكمه الثانية ما بني 855 - 886 هـ / 1451- 1481 م. 

ي�ستمل البازار على اأكرث من 60 �سارعاً ونحو 400 حانوت
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العنوان
Turan Emeksiz sok no. 6 

GaziosmanpsaAnkara – Turkey

هاتف
00903124685540

هاتف آخر
00903124685541

فاكس
00903124274886

العطلة اإلسبوعية
السبت واألحد

ساعات العمل
من 9 صباحًا - 4 مساء

البريد اإللكتروني
tremb@mofa.gov.sa

عنوان سفارة المملكة في تركيا

بيانات القنصلية في اسطنبول

العنوان
KONAKLAR MAH , ÇAMLIK CAD 
AKASYALI SOK NO 6 4.lEVENT, 

Besıktas,İSTANBUL – TÜRKİYE

هاتف
00902122819140

فاكس
00902122819141

العطلة اإلسبوعية
السبت واألحد

ساعات العمل
من 9 صباحًا - 3.30 مساء

البريد اإللكتروني
trcon@mofa.gov.sa

الوكيل السياحي

و�سركة  وال�سفر  لل�سياحة  تركيا   ماركتريز   ترافيل  جمموعة  
رويال تريب توريزم تركيا 

املواقع اللكرتونية 
 www.travelmarketeers.com

www.rttourism.net
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