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تقدمي معالي مدير اجلامعة:
  جاءت مبادرة جامعة امللك سعود – جامعة الوطن – بإطالق أسامء تاريخية ذات ارتباط بعاصمة الوطن مقر الجامعة عىل مرافقها املتعددة، حاملة مدلوالت تاريخية 

هدفها تذكري األبناء واألحفاد مبا تختزنه ذاكرة املكان من عبق تاريخي مجيد. منسجام مع حرص الجامعة الدائم الذي يحتم عليها القيام بذلك، يقينا منها بواجبها  

بإبراز معامل مهمة من التاريخ الوطني نحو األجيال امللتحقة بها .

  ووفقا لذلك شملت املبادرة إطالق أسامء تم اختيارها بعد دراسة متأنية من قبل لجنة متخصصة شكلت لهذا الهدف، عىل مرافق الجامعة من مبان وبوابات وقاعات 

وطرق وممرات وحدائق وغريها.وقد تم االختيار وفق منهجية محددة واستغرق فرتة زمنية طالت ما يقرب عاما من الزمن تم خاللها استعراض مئات األسامء ليتم 

الخروج منها مبا تم اختياره كونه يؤسس للبعد التاريخي للمكان الذي أسست فيه الجامعة ومحققا للهدف من هذه املبادرة.

  تنسجم هذه املبادرة مع ما تتَّبعه معظم الجامعات العاملية العريقة من إطالق أسامء مهمة عىل مرافقها ممن كان لهم فضل يف تأسيسها ورعايتها واملبادرة عىل 

إضافة املزيد من مرافقها.وكذلك االحتفاء باألسامء ذات الدالالت املسجلة لتاريخ املحيط الذي تتبعه وتفخر عىل إبرازه لطالبها وزائريها.

  تسعد جامعة امللك سعود أن يكون لها السبق يف هذه املبادرة،آملة أن تكون قدوة يف هذا التوجه وتكمله بقية جامعات الوطن إبرازاً ملكونات تاريخنا الوطني املجيد 

الذي نحرص جميعا عىل العناية به لتذكري األجيال بشواهد مضيئة منه.

  ويرسين شكر وتقدير اللجنة التي عملت عىل املرشوع ملدة عام منذ أن كان فكرة حتى تم إنجازه واملوافقة عليه ، آمال استكامل بقية مراحل تنفيذه واالنتهاء منه.

والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل،،

                                                                          مدير الجامعـة
أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر                                                       
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مقدمة رئيس جلنة تسمية مرافق اجلامعة:
     يجد من يرشف بخدمة جامعة امللك سعود لزاما عىل نفسه أن يواكب تسابق الجامعة الدائم لتحقيق رسالتها يف خدمة املجتمع والوطن. ويربز مسعاها لتحقيق 
أحد أهدافها يف هذا التوجه  يف تبنيها مبادرتها غري املسبوقة ملرشوع إطالق أسامء  تحمل دالالت تاريخية ذات صلة بعاصمة الوطن عىل مرافقها التي تنمو شامخة 
وتحتضن رشيحة عزيزة من أبناء الوطن وبناته يقصدونها للتزود بالعلم واملعرفة. هادفة من ذلك إبراز جزء مهم من السجل التاريخي لعاصمة الوطن أمام طالبها 
وطالباتها وزائريها يف رسالة واضحة تتوافق مع جهودها الدامئة يف خدمة جوانب مهمة من تاريخ الوطن، وتركيزاً عىل تأصيل ارتباطها مبكانها الذي يحفل بعمق تاريخي 
يستحق العناية واإلبراز، وتذكرياً لألجيال املتعاقبة من طالبها وطالباتها مبعامل وشواهد من ذاكرة عاصمة الوطن وتاريخها، وحفاظاً عىل تلك األسامء ومدلوالتها التاريخية 

واملكانية من االندثار والنسيان.
     حظيت هذه املبادرة منذ بدايتها بدعم ومتابعة معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الذي أوالها اهتامما خاصا برتأسه عدد من 
اجتامعاتها وإبدائه توجيهات وتعديالت أُخذ بها. كام كان للزمالء أعضاء اللجنة جهوداً بارزة مكنتها من إمتام عملها يف هذا املرشوع الرائد، فقد ساهم معايل الدكتور 
فهد بن عبدالله السامري بالرأي واملشورة، وبذل الدكتور عبدالعزيز الدغيشم جهداً مشكوراً يف إعداد الخرائط التوضيحية التي تطلّبها مرشوع التسمية، وقام األستاذ 
الدكتور نارص بن محمد سلمى مبراجعة مادة دليل املرشوع وإدخال عدة تعديالت مهمة عىل تصميم الدليل وإخراجه فنيا، ومتثل جهد األستاذ راشد بن محمد بن 
عساكر يف إمداد اللجنة مبعظم قوائم األسامء املقرتحة ومدلوالتها إضافة إىل صور ووثائق لألماكن واملواقع املختارة من تلك األسامء. وقام األستاذ محمد بن سمري 

عبدالله بتصميم وطباعة مسودة الدليل.
     ختاما نحمد الله عىل توفيقه وعونه إلمتام املهمة يف وقتها املحدد، آملني أن يؤدي هذا العمل إىل ما هدفت الجامعة من تبنيه لتأسيس البعد التاريخي للمكان 

الذي انطلقت منه لتأدية رسالتها السامية، وإىل تأصيل العمق التاريخي والحضاري ملدينة الرياض واملحافظة عىل تلك األسامء التاريخية وإبراز مدلوالتها.
والله الهادي إىل سواء السبيل،،

رئيس لجنة تسمية مرافق الجامعة

أ.د. عبدالله بن نارص السبيعي
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املبادرة:
    تأيت مبادرة جامعة امللك سعود لتبني االقرتاح املقدم من كريس امللك سلامن بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية بتبني تسمية عدد من 

املباين واملمرات والطرق والبوابات الرئيسة باملدينة الجامعية بأسامء قدمية ترتبط بتاريخ مدينة الرياض وما حولها انطالقا من رغبتها يف تذكري طالبها وزائريها بجزء مهم 

من تاريخ الوطن الذي تحرص الجامعة عىل إبرازه واالعتناء به بصفته عنرصاً مهام من رسالتها وتأصيالً الرتباطها باملكان الذي يحفل بعمق تاريخي يستحق العناية. 

وتنسجم هذه املبادرة مع جهود الجامعة املتواصلة لخدمة تاريخ الوطن وتراثه وتذكري أجياله مبعامل وشواهد من ذاكرة الوطن، وتتزامن مع البدء يف تدريس التاريخ 

الوطني لكافة الكليات يف الجامعات السعودية.

وتتمثل املبادرة يف اختيار أسامء أماكن تاريخية يف مدينة الرياض وما حولها وإطالقها عىل املباين والبوابات واملمرات والطرق الرئيسة باملدينة الجامعية بشكل يؤسس 

للبعد التاريخي للمكان الذي أسست به الجامعة.
األهداف:

تحقيق االرتباط املكاين للمدينة الجامعية.  •  

تأصيل العمق التاريخي والحضاري ملدينة الرياض.  •  

ربط األجيال بتاريخ مدينتهم واألماكن التاريخية فيها.  •  

تعزيز هوية مدينة الرياض التاريخية.  •  

التعريف بجوانب تاريخية ملدينة الرياض والتذكري بها.  •  

املحافظة عىل األسامء التاريخية وإبرازها.  •  

مبادرة إطالق أسماء األماكن التاريخية مبدينة الرياض على أبرز العناصر املعمارية والبوابات والطرق الرئيسة باملدينة اجلامعية
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تكوين اللجنة اخلاصة بتنفيذ املبادرة:
    صدر قرار معايل مدير الجامعة رقم  2/20/257617 وتاريخ  1434/6/24هـ ، وقراره رقم 299096 وتاريخ 1434/7/19هـ بتكوين لجنة لتنفيذ مبادرة تسمية أبرز 

املباين والبوابات واملمرات والطرق باملدينة الجامعية واملكونة من:

رئيســـا األستاذ الدكتور عبدالله بن نارص السبيعي      •  

مستشاراً معايل الدكتور فهد بن عبدالله السامري      •  

عضـــوا األستاذ الدكتور نارص بن محمد بن سلمى      •  

عضـــوا الدكتور عبدالعزيز بن جار الله الدغيشم      •  

عضـــوا األستاذ راشد بن محمد بن عساكر       •  

عضـــوا األستاذ محمد بن سمري بن عبدالله       •  

املرحلة األولى لتنفيذ املبادرة:
     بصدور قرار معايل مدير الجامعة بتكوين اللجنة؛ تم تنفيذ املرحلة األوىل املتمثلة يف تحديد األسامء من خالل رصد أهم أسامء األماكن التاريخية يف مدينة الرياض 
وما حولها واستعراضها واختيار املناسب منها ألسامء العنارص التي حددتها وكالة الجامعة للمشاريع ووفقا للخرائط التي قدمتها الوكالة. وقامت اللجنة عرب عدة 
جلسات ولقاءات بالرجوع للعديد من املصادر التاريخية وتحديد قوائم عامة لألسامء وفرزها وتحديد مجموعات ذات نوعية معينة حسب العنرص املعامري والطرق. 
وبعد تحديد األسامء تم استعراضها واختيار ما يناسب منها للعنارص املطلوب تسميتها. مع األخذ يف االعتبار عدداً من الجوانب عند االختيار منها: مناسبة االسم 

للعنرص، أهمية االسم التاريخية، االرتباط يف الغالب بني االسم ونوع العنرص.
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املرحلة الثانية لتنفيذ املبادرة:
    وبانتهاء املرحلة األوىل املتمثلة يف اختيار األسامء وتحديد مواضعها والتي تتضمن تقديم وصف موجز لهذه األسامء مع ما يسندها من وثائق ومعلومات وإعداد 

دليل إعالمي بهذا الشأن يتم طباعته للتعريف بهذه األسامء ورشحها للزوار والطالب والطالبات ومنسويب الجامعة. كام سيتم إعداد تقرير شامل عن هذا املرشوع 

ليكون أمنوذجا ميكن االستفادة منه يف الجامعات األخرى ألهميته وقد تم يف تلك املرحلة اختيار األسامء ذات العالقة مدعمة مبا يساندها من الوثائق والصور وموقعة 

عىل خرائط.
املرحلة الثالثة:

    تتضمن نقل ذلك النموذج من التسميات املقرتحة عىل الطبيعة عن طريق وضع املسميات واللوحات املناسبة يف األماكن املناسبة بناء عىل دراسة تفصيلية ألحجام 

وألوان اللوحات ومواقعها عىل الطرقات والبوابات واملمرات والقاعات.

املرحلة الرابعة:
    تضمني ذلك النموذج عىل برنامج Gis التابع للجامعة مع إعطاء بوابات الجامعة تصميامً يليق بالجامعة.



مركز الجامعة
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»األسماء املعتمدة ملرافق اجلامعة«
أوالً/ أسماء المباني : 

إدارة اجلـامعــة
يطلق عىل مباين إدارة الجامعة اسم:
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»دالالت أسماء املباني«
الدرعية:

    موضع قديم يقع يف الشامل الغريب من وسط مدينة الرياض عىل بعد 35 كيالً عىل ضفتي وادي حنيفة. انتقل إليها مانع املريدي الدرعي الحنفي بعد اتصاله بابن 

عمه ابن درع أمري الرياض)حجر الياممة( عام 850هـ  واستقر فيها وذريته من بعده.

    ويف عام 1157هـ كان اللقاء التاريخي بها بني اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن 

عبدالوهاب الذي مهد االنطالقة التوحيدية للبالد السعودية. وتحتوي الدرعية التي أصبحت 

قدمية  مشهورة  تاريخية  مواضع  1233هـ(عىل  األوىل)1157هـ-  السعودية  الدولة  عاصمة 

وحديثة ومن أبرز معاملها الحديثة جامعة امللك سعود.

قرص اإلمام عبدالله بن سعود يف الدرعية
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-اسم مكتبة امللك سلمان املركزية:
يطلق عليها اسم مكتبة امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود املركزية:

    ولد امللك سلامن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تريك بن عبدالله بن محمد بن سعود يف مدينة الرياض يف 1354/10/5هـ املوافق 1935/12/31م.

األحد  يوم  بذلك يف  احتفال  له  وأقيم  الكريم  القرآن  وفيها ختم   ، عام 1356هـ  عبدالعزيز  امللك  والده  أنشأها  والتي  األمراء  تعليمه يف مدرسة  تلقى      

1364/8/12هـ .

 ويف يوم الثالثاء 1473/7/11هـ عني أمرياً ملنطقة الرياض بالنيابة ثم صدر أمر مليك يف يوم 

اإلثنني 1374/8/25هـ بتعيينه أمرياً ملنطقة الرياض ثم استقال منها بتاريخ  1380/7/7هـ ، ثم 

عني مرة أخرى أمرياً ملنطقة الرياض بتاريخ 1382/9/10هـ ،حتى صدر أمر مليك بتعيينه وزيراً 

 للدفاع  بتاريخ 1432/12/9هـ ، ثم ولياً للعهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع 

بتاريخ 1433/7/28هـ ثم بويع ملكاً للمملكة العربية السعودية يف 1436/4/3هـ .

مكتبة امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود املركزية
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- املدينة الطبية اجلامعية:
  تعد املدينة الطبية الجامعية بجامعة امللك سعود أكرب مدينة طبية يف الجامعات السعودية،ومن أهم مكوناتها كلية الطب التي تم تأسيسها يف عام 1387هـ/1967م 

لتكون األوىل عىل مستوى اململكة،وكذلك مستشفى امللك خالد الجامعي الذي تم افتتاحه يف عام 1402هـ/1982م، ويعمل حاليا بطاقة استيعابية تقارب 800 رسير 

و20 غرفة للعمليات الجراحية، ومبنى مستقالً للعيادات يضم 161 غرفة فحص،كام يضم املستشفى خدمات متكاملة يف املختربات الطبية وخدمات األشعة والصيدلة 

وغريها من املرافق. وقد تم توسعة املستشفى مببنى يتكون من خمسة طوابق يحوي عدداً 

من املرافق والخدمات منها أجنحة للمرىض بسعة 480 رسيراً، واثنتني وثالثني غرفة للعمليات. 

كذلك تضم املدينة الطبية مركز امللك فهد لطب وجراحة القلب، ومبنى العناية املركزة املكون 

من ثالثة طوابق،إضافة إىل مبنى الخدمات املركزية ومبنى املواقف والذي يتكون من سبعة 

طوابق والتي تتسع ألكرث من 1500 سيارة وغريها من املباين ومكاتب األطباء.

مستشفى امللك خالد الجامعي



مبنى الدرعية )2(

موقع المباني الرئيسة للجامعة - قسم الطالب على الخريطة

مبنى الدرعية )1(

املدينة الطبية الجامعية

مبنى الدرعية )3(

مكتبة امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود املركزية



بهو الجامعة
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مقر اجلامعة للطالبات 
يطلق عىل مباين مقر الجامعة للطالبات اسم:
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»دالالت أسماء املباني«

َحْجر اليمامة:
    عاصمة إقليم الياممة وحارضتها وهي منزل السلطان والجامعة والوالة، رسة نجد ومدينتها التي تعد من أقدم املدن يف الجزيرة العربية.

    سكنتها األمم البائدة كقبيلتي طسم وجديس ثم سكنتها قبيلة بنو حنيفة بن لجيم بن صعب 

ابن عيل من بكر بن وائل قبل اإلسالم بأكرث من قرنني وال زالت مجموعة من األرس تُنسب إليها.

    كتب عنها البلدانيون والجغرافيون وزارها عدد من الرحالة، تحوي حجر الياممة عىل منازل 

وبلدات ومواضع متعددة وآثاراً قدمية .

ثم  ومعكال  مقرن  الهجري هام:  العارش  القرن  يف  بلدتني مشهورتني  إىل  املدينة  انقسمت      

اندمجتا تحت مسمى الرياض اليوم فورثت اسم العاصمة التاريخية قدمياً .

منظر قديم للرياض
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-املكتبة املركزية للطالبات:
يطلق عليها اسم مكتبة األميرة سارة بنت اإلمام عبدالله بن فيصل آل سعود:

األميرة سارة بنت اإلمام عبدالله بن فيصل  آل سعود:
    ولدت األمرية سارة بنت عبدالله بن فيصل بن تريك آل سعود يف مطلع القرن الرابع عرش الهجري يف مدينة الرياض، وهي صغرى بنات اإلمام عبدالله بن فيصل آل سعود الذي خلف 

والده يف الحكم يف عهد الدولة السعودية الثانية ووالدتها رقية بنت شايع الفجري من قبيلة بني خالد، 

وقد درست األمرية سارة بعض العلوم الدينية وأوقفت مجموعة من األوقاف وقد تزوجت من امللك 

عبدالعزيز .

    من أهم أعاملها الخريية تربعها بأرض كانت متلكها لتكون جزءاً من موقع جامعة امللك سعود الحالية. 

ـ ، وهذا  وجاء يف نص الخطاب اإلشارة إىل ذلك التربع املوجه إىل مدير جامعة امللك سعود عام 1388ه

نصه:) املكرم مدير جامعة الجامعة بالرياض املحرتم . السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

    علمت أن املوضع الذي اختري لجامعة الرياض عىل طريق الدرعية يشتمل عىل قطعة أرض منلكها، 

وملا كان سمو األمري خالد بن عبدالعزيز وسمو األمري سلامن بن عبدالعزيز قد تربعا بأرضيهام مساهمة 

يف هذا املرشوع الحيوي فإين أتربع بقطعة األرض التي أملكها ضمن املرشوع بدون مقابل مساهمة يف 

بناء الجامعة والله عىل ما أقول وكيل ....سارة بنت اإلمام عبدالله آل فيصل(. 

ـ /1973م . وقد توفيت األمرية سارة -رحمها الله- يف عام 1393ه املكتبة املركزية بقسم الطالبات   



مبنى حجر الياممة )1(

مبنى حجر الياممة )2(

مبنى حجر الياممة )4(

مبنى حجر الياممة )3(

مبنى مكتبة األمرية سارة بنت اإلمام عبدالله بن 

فيصل آل سعود

موقع المباني الرئيسة للجامعة قسم الطالبات على الخريطة
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ثانيًا/ القاعات: 
أسماء القاعات الرئيسة باملدينة اجلامعية:

)أ( يطلق عىل القاعات يف املدينة الجامعية للطالب األسامء التالية 
حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء القاعات«
-قاعة املربع:

يطلق اسم قاعة املربع )في املبنى الرئيس للجامعة( بداًل عن اسم قاعة الدرعية.
املربع:

    موضع مشهور يقع يف الجهة الشاملية من وسط مدينة الرياض. كان يزرع فيه بعض الزروع املوسمية املختلفة والتي تسقى من عدة آبار خصوصاً يف فصل الشتاء 

وتعود قصة اختيار هذا املوضع إىل أن  امللك عبدالعزيز كلف بعض األشخاص للبحث عن 

موضع إلقامة قصور له فيها  ورغبته يف التوسع خارج أسوار املدينة .

وبعد البحث تم اختيار هذا املوضع ورشائه من قبل امللك عبدالعزيز عام 1355هـ .

    ثم بدأ العمل فيه وبنائه وما يحتاج إليه بواسطة البَنَّاء املشهور حمد بن قباع وتم االنتهاء 

عام  يف  وأبنائه  عبدالعزيز  امللك  قبل  من  فيه  السكن  بدأ  ثم  1357هـ  عام  أواخر  يف  منه 

1358هـ .

    ثم انترشت حوله املساكن بعد هذا التاريخ ومل يزل يتطور حتى أصبح أحد أبرز األحياء 

الحديثة يف املدينة.

    ويف عام 1419هـ جرى تطوير هذه املنطقة وترميم قصورها  مع إنشاء املتحف الوطني بها 

وتم افتتاحه عىل يد خادم الحرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله .
قرص املربع عام 1363هـ املوافق 1944م
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-قاعة طويق:
يطلق اسم قاعة طويق )في املبنى الرئيس للجامعة( بداًل عن اسم قاعة الدروازة.

طويق:
    جبل أشم ميثل العمود الفقري والهيكل الرئييس لبالد الياممة ومنطقتها .

    سمي طويق بهذا االسم تشبيهاً له بالجبل املحيط بالياممة فيقال له : طوق الياممة , كطوق الحاممة, فُصّغر حتى ُسمي طويقاً .قال فيه الشاعر العريب املشهور 

عمر بن كلثوم الوائيل :       فأعرضت الياممة وأشمخرت     كأسياف بأيدي ُمصلتينا

وفيه يقول اآلخر :        ولو أن قلب طويق باح برسهَّ     مل يعد ماهو شفَّ عنه مجلجل

    وهذا الجبل العمالق ينتصب وجهه الغريب فارعاً , بارزاً,مشمخراً ,وتقوم فيه أنوٌف وريعان 

مجنباً  ويذهب  الزلفي  شامل  الثويرات  برمال  الشامل  ناحية  من  الجبل  هذا  ويبدأ  وقمٌم 

حتى يندفن طرفه يف الربع الخايل جنوباً مبا يزيد عن ألف كيل، ومن الغرب للرشق يأخذ 

السهول الرشقية. وتنحدر من جبال طويق قرابة ثالثٌة  التدريجي حتى يالمس  يف االنحدار 

الجبل من ناحيته  منحدرة نحو الرشق بحكم تكون طبيعته وانتصاب  كبرياً  وأربعون وادياً 

الغربية وتسيل منه أودية عظيمٌة نحو الرشق تضم مدناً وقرى ونخيالً ومزارع وبلداناً عامرة  

تضم آثار عمران وطلول حضارة ومخلفات أمم وصفحات جبال .

منظر لجزء من جبال طويق
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-قاعة منفوحة:
يطلق اسم قاعة منفوحة )أ( وقاعة منفوحة )ب( على القاعتني الواقعتني أمام كلية اآلداب وذلك بداًل عن اسم قاعة ٧/آ ، ٧/ب.

منفوحة:
    بلدة تاريخية قدمية تعود إىل العصور الجاهلية تقع يف الجهة الجنوبية من وسط مدينة الرياض القدمية مبسافة تقدر مبيلني. نزلتها قبيلة بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل حيث قدموا إىل   

زعيم بني حنيفة عبيد بن ثعلبة الذي اتخذ من حجر الياممة مسكناً له ) الرياض(  وطلبوا النزول بجواره فأجابهم بقوله: مايل من فضل غري أين سأنفحكم هذه أي أعطيكم عندئذ سميت منفوحة 

وقيل أن اشتقاق التسمية كون البلدة يف مقابلة مهب الصبا ونفحاته فهو اسم مفعول من نفح الطيب إذا 

فاح .ويحيط بهذه البلدة  وادي الوتر من الرشق ووادي بني حنيفة من الغرب والرياض من ناحية الشامل 

وبلدة املصانع القدمية من الجنوب وتعد من أخصب البلدات الزراعية يف بلدان العارض.

    ذاعت شهرتها التاريخية القدمية بربوز أشهر شاعر سكنها من شعراء الجاهلية الشاعر األعىش وهو ميمون 

بن قيس بن جندل ويكنى أبو بصري. 

    ومن أبرز أعالمها راوية العرب الشهري أحمد بن أىب رياش القيىس، تعد أول بلدة نجدية ساندت الدولة 

السعودية األوىل عند قيامها ولها أحداث تاريخية.

ذكرها األعىش يف شعره وذكر بعض أحيائها ومن أبرز قصائده عنها  قوله:
شاقتك من قتلة أطاللها           بالشط فالوتر إىل حاجر    
فركن مهراس إىل مارد              فقاع منفوحة ذي الحائر   

أحد األبراج األثرية يف أعىل بلدة منفوحة والتي تطل عليها    تحوي هذه البلدة عدداً من اآلثار القدمية، وقد أصبحت اليوم حي من أحياء مدينة الرياض .
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-قاعة سدوس:
يطلق اسم قاعة سدوس بداًل عن اسم قاعة ٢٦/ب بجوار قاعة حمد اجلاسر.

سدوس:
    بلدة تاريخية قدمية منذ أيام الجاهلية تقع يف الجهة الشاملية من مدينة الرياض وشامل بلدة العيينة من أخصب البلدات الزراعية يف املنطقة.

   نزلتها قبيلة بنو سدوس بن شيبان بن ذهل من بكر بن وائل ويطلق عليها اسم الُقريّة أو يطلق اللفظني معاً باسم: قُريّة بني سدوس.

    يوجد بها قرص منسوب إىل نبي الله سليامن عليه السالم مبنيٌّ بصخر منحوت عجيب، 

الصخري  البناء  وأزيل هذا  السالم.  عليه  داود  بن  لسليامن  الجن  بناه هم  الذي  أن  ويقال 

عام  للرياض  رحلته  زاروه ضمن  الذين  الرحالة  أحد  ونقل  املايض  القرن  أوائل  املنحوت يف 

1281هـ رسامً لهذا البناء العجيب. 

    أورد الحطيئة الشاعر املشهور ذكرها مادحاً أهلها بقوله:

إن الياممة خري ساكنيها          أهل القرية من بني ذهل

    وللبلدة أحداث تاريخية أوردتها املصادر املختلفة .

منظر لبعض املنازل القدمية يف سدوس
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- قاعة حمد اجلاسر:
الشيخ حمد  بن محمد اجلاسر :

  ولد يف قرية الرُبود يف إقليم الرس، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. ويف عام 1341هـ اتجه إىل الرياض وأخذ عن علامئها، ثم عاد إىل مسقط 

رأسه ثم عاد إىل الرياض عام 1346هـ والتحق بحلقات علامئها  ويف عام 1348هـ التحق باملعهد السعودي وتخرج فيه عام 1352هـ، وقام مبهنة التدريس يف عدد من 

األماكن، ثم اختري قاضياً ملدينة ضباء ثم عاد للتدريس مرة أخرى وكان آخر عمل حكومي له 

هو تعيينه مديراً لكليتي الرشيعة واللغة العربية عام 1376هـ . يف عام 1372هـ أنشأ أول 

انرصف  ثم  الصحافة  للعمل يف  اتجه  ثم  وأول مطبعة  )الياممة(  الرياض  مدينة  صحيفة يف 

للتأليف والتحقيق والنرش فأنشأ دار الياممة للبحث والرتجمة والنرش.

ألف وحقق عدداً كبرياً من الكتب التاريخية والجغرافية عن اململكة العربية السعودية وُعد 

عالّمة الجزيرة العربية، تويف يف مدينة الرياض بتاريخ 1421/6/16هـ..

منظر لقاعة حمد الجارس بجامعة امللك سعود
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- قاعة اليمامة:
يطلق اسم قاعة اليمامة على قاعة كلية الطب.

اليمامة:
هذا االسم لقب عرفت به الزرقاء بنت طسم وسميت به وهي فتاة مشهورة بحدة البرص لهجت بذكر الحامم  وامتحن نظرها فيه  ثم سميت الياممة بنت سهم بن 

طسم فأطلق االسم عىل املحل تبعاً للحال فيه فذهب الحال وبقي املحل وبقي اسمه خالداً مع مرور األحقاب التاريخية وهذا االسم يشمل منطقة كبرية تقع يف وسط 

وبالد  الخايل( وقصيمها  )الربع  الكبري  رملها  العربية بني رساتها وبني عروضها وبني  الجزيرة 

طيء. وأقدم من سكن هذه املنطقة قبيلتا طسم وجديس البائدتني ثم خلفهم عليها قبيلة 

بنو حنيفة التي اتخذت من َحْجر الياممة )الرياض( العاصمة التاريخية للمنطقة  ثم سكنتها 

القبائل األخرى يف اإلقليم وفيها يقول الشاعر العريب عمر بن كلثوم الوائيل:

فأعرضت الياممة واشمخرت         كأسياف بأيدي مصليتنا 

العارض  وبلدان  )الرياض  الرياض  منطقة  ضمن  حالياً  تقع  لكنها  متعددة  الياممة  وأقاليم 

وإقليم  الزلفي،  وإقليم  وإقليم سدير،  وملحقاتها،  والفرع  الخرج  وبالد  واملحمل  والشعيب 

الوشم، وإقليم األفالج وإقليم وادي الدوارس(.

منظر لقاعة كلية الطب بجامعة امللك سعود



 منفوحةقاعة 

 قاعة سدوس

 الرئيسة للطالب على الخريطةوالقاعات المباني 

 قاعة المربع

 قاعة طويق

 اليمامةقاعة 
 (كلية الطب)

 حمد الجاسرقاعة 
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أسماء مباني القاعات الرئيسة باملدينة اجلامعية للطالبات:
)ب( يطلق عىل القاعات يف املدينة الجامعية للطالبات األسامء التالية:

حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء القاعات«
-قاعة املليحة:

يطلق اسم قاعة املليحة على قاعة االحتفاالت الرئيسة في مبنى ٢٦.
املليحة:

    موضع قديم من مواضع مدينة الرياض يقع يف الجهة الجنوبية الغربية من أسوارها الخارجية .

ومالحة اليشء هو األمر البهيج وحسن املنظر واألنثى منه مليحة ومنه اشتق اسم املوضع 

من التأنيث .

اشتهر بكرثة الحقول الزراعية التي تحوي البساتني والنخيل .

    وبعد منتصف القرن الرابع عرش الهجري وعندما أخذت مدينة الرياض بالتوسع يف بعض 

جهاتها الجنوبية الغربية  نتيجة ازدياد السكان وبوادر األمن تم التخلص من النخيل وتقطيعها 

لتكون مساكن متعددة لألرس مع بناء مسجد بها.

إليها مع  الرياض من ضم هذه املساكن والدور  أمانة مدينة      ويف عام 1433هـ متكنت 

واآلثار  للسياحة  العامة  الهيئة  مع  التنسيق  وتم  املدينة  تطوير وسط  بغية  تعويض مالكها 

باختيار مجموعة من املنازل األثرية بها ليتم الحفاظ عليها وترميم بعضها مع تطويرها يف 

هذه املنطقة مستقبالً . من منازل املليحة
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-قاعة الفوارة:
يطلق اسم قاعة فوارة )أ( في الدور األول وقاعة فوارة )ب( في الدور الثاني على القاعتني الواقعتني في مبنى ٢٦.

الفوارة: 
    موضع يقع يف الجهة الشاملية الغربية من مدينة الرياض ومن معامله أحياء مثل الفاخرية والنارصية وغريهام يعود مبسامه إىل زمن الرسول الكريم محمد عليه أفضل 

الصالة وأتم التسليم، وذلك حينام وهبه إىل الصحايب الجليل مجاعة بن مرارة الحنفي، إال أن اسمها حني ذاك كان »الفورة« ذكره ياقوت يف معجمه، وقال الحفيص: 

الفورة بالضم روض ونخل.

قرص امللك سعود يف الفوارة  والتي ُسمي جزء منها فيام بعد النارصية
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- قاعة اجلنادرية:
يطلق اسم قاعة اجلنادرية على قاعة 8٢ في مبنى رقم ٢1.

اجلنادرية:
أصل اللفظ مشتق من: َجند أي األرض الغليظة بحجارة تشبه الطني روضة كبرية من رياض الياممة  يخرج لها أهايل املدينة للتنزه والراحة وتقع يف الجهة الرشقية 

كثيب  بني  ممتدة  حزون  وشامالً  الُجبيل  جبل  مبحاذاة  ممتدة  حزون  ورشقاً  السىلُّ  بطن  وجنوباً  املعيزلية  نفود  الغربية  الجهة  من  بها  يحيط  الرياض  مدينة  من 

بنبان  وادي  أكربها  األودية  من  العديد  الجنادرية  روضة  يف  ويندفع  الحصان  وبرقة  الَغيْنة 

ووادي العقلة ووادي املونسية وأيب الجرفان وبريشيع وغدير الحصان، وينبت يف الجنادرية 

وغريها.  والقيصوم  واألقحوان  والحوذان  والبسباس  والرقم  والنفل  كالحرف  عديدة  نباتات 

وعىل جنباتها منتزهات عديدة تكسوها الرمال يخرج إليها املتنزهون يف أوقات الشتاء ويف 

السنوات القليلة املاضية زحف عمران مدينة الرياض إليها. تحتوي الجنادرية عىل نادي كبري 

الوطني  املهرجان  يسمى:  سنة  كل  يقام  القدمية  واملعامل  للحرف  ترايث  ومهرجان  للفروسية 

للرتاث والثقافة.

وعهد بتنظيمه إىل وزارة الحرس الوطني منذ انطالقه يف عام 1405هـ .

منظر ملدخل مقر مهرجان الجنادرية



 

 المليحة

 مواقع القاعات الرئيسة للطالبات على الخريطة

 الفوارة

 قاعة الجنادرية



مدخل المدينة الجامعية للطالبات
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ثالثًا/ المنشآت الرياضية والنوادي االجتماعية: 
تسمية املنشآت الرياضية واالجتماعية باملدينة اجلامعية

حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء املنشآت الرياضية واالجتماعية«
-استاد املعذر:

يطلق اسم استاد املعذر على االستاد الرياضي باملدينة اجلامعية.
املعذر:

    موضع مشهور يقع يف الجهة الشاملية من وسط الرياض القديم وبني ضفتي وادي حنيفة ووادي الليسن.

    اشتق اسمه من عذرت الخيل يف املكان إذا ظلت به وطاب لها املرعى  وكانت تعذر 

فيه خيلها وعد من أشهر الروضات املحيطة باملدينة. وتزرع فيه بعض الزروع ألهايل مدينة 

الرياض يف مواسم املطر. ويقوم يف بعض جوانب هذا املكان أشجار معمرة باإلضافة إىل برئ 

للسقيا يستفيد منه املارة من هذا املكان ويقال أن الذي بعث هذه البرئ اإلمام فيصل بن تريك 

رحمه الله )ت 1282هـ(. ومن معامله غار مشهور يخرج إليه امللك عبدالعزيز وأبنائه للتنزه 

فيه ومامرسة سباق الخيل عنده ويقع حالياً داخل حرم مستشفى امللك فيصل التخصيص وقد 

أفتتح كمنتزه داخيل عام 1415هـ عىل يد صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز 

أمري منطقة الرياض آنذاك.

    وقد توسع هذا الحي يف أواخر السبعينات الهجرية من القرن املايض  وشقت فيه الطرق 

ويعد من أرقى أحياء مدينة الرياض.  غار املعذر
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-املصمك.
يطلق اسم املصمك على نادي أعضاء هيئة التدريس اجلديد:

املصمك:
موضع يقع يف وسط مدينة الرياض عبارة عن منازل وبيوت عديدة تم بناؤه يف عام 1895م وكان حينها يقع يف الركن الشامل الرشقي ملدينة الرياض القدمية قرب 

السور القديم، ويقع اآلن يف حي الديرة. واملصمك يعني البناء السميك املرتفع الحصني وقد 

الحقت به أبراج أربعة يف زواياه املختلفة ومنه سيطر امللك عبدالعزيز عىل مدينة الرياض يف 

عام 1319هـ.

ويحوي اآلن بداخله متحفاً مخصصاً ملراحل توحيد اململكة العربية السعودية عىل يد امللك 

املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

قرص املصمك حصن من اللنب يقع يف وسط العاصمة السعودية الرياض
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- مقر اجلوالة:
    تعترب جامعة امللك سعود من أوائل من ساهم يف تطوير الحركة الكشفية يف الجامعات السعودية عىل جميع املراحل سواء يف إعداد القادة وتأهيلهم التأهيل 

أكرث من فيها  بالجامعة ويشارك  أربع عشائر جوالة  للحج ويوجد  العامة  الخدمة  والخارجية ومعسكرات  الداخلية  املستويات  باملشاركات عىل جميع  أو   املناسب 

 350 طالب وترشف عىل الجوالة عامدة شؤون الطالب ويتم رفع خطة الجوالة الداخلية يف كل صيف من العام الجامعي ويتم التسجيل مع كل عام درايس وتقام 

املشاركات  الجامعة عىل  تحرص  كام  الدرايس  العام  الجوالة خالل  لطالب  تأهيلية  دراسات 

الخارجية التي تضيف عىل الطالب مزيداً من الخربة والتأهيل. ولجوالة الجامعة وكشافتها 

جهود متميزة يف مواسم الحج بصفة خاصة، واستمراراً لعناية الجامعة بالكشافة أنشأت لها 

مقراً حديثا ضم عدة وحدات تفي مبتطلبات الكشافة ونشاطاتها.

جوالة الجامعة
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-نادي جبرة االجتماعي.
يطلق اسم نادي جبرة االجتماعي بدال عن اسم النادي االجتماعي مبدينة الطالبات.

جبرة:
    موضع قديم وتاريخي ضمن حي معكال الواقع يف الجهة الجنوبية من وسط مدينة الرياض ومن الغرب موضع سالم ,عرف بهذا االسم يف القرن العارش الهجري 

تقريباً .

الكثري  ثم قطعت  القدمية  واآلبار  والدور  واملزارع  النخيل  من  عدداً  املوضع  يضم هذا      

من تلك النخيل لتصبح مساكن متعددة بعد توسع مدينة الرياض يف تلكم الفرتة وذلك يف 

منتصف القرن الخامس عرش الهجري.

    أقيم عىل بعض مواضعها اليوم مرشوعات حديثة لوزارة العدل من دوائر خاصة للمحاكم 

العدلية .

ورد ذكر املوضع يف بعض املصادر التاريخية . 

من اثار ومنازل جربة القدمية
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رابعًا/ البوابات : 
البوابات في املدينة اجلامعية للطالب

)أ( يطلق عىل بوابات املدينة الجامعية للطالب األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء البوابات«
-بوابة رقم )1( بوابة الكتاب:

بوابة الكتاب:
     تعد بوابة الكتاب أول بوابة رئيسة ملوقع جامعة امللك سعود حني إنشائه يف الدرعية وقد صممت عىل هيئة كتاب يحمل شعار جامعة امللك سعود القديم. ويعد 

أهم  الكتاب  بوابة  عند  يلتقي  الرياض،  مدينة  من معامل  بارزاً  للجامعة ومعلامً  رمزاً  حينها 

طريقني باملدينة الجامعية وهام طريق الشيخ حسن آل الشيخ الذي يقع عىل جانبه مبان 

األوقاف الجامعية واملجمع السكني القديم ألعضاء هيئة التدريس؛ وطريق العوجا الذي يعد 

الرئيسة  القاعة  الذي يقود إىل قاعة حمد الجارس من الخلف، والتي تعد  الرسمي  الطريق 

للمناسبات الرسمية الكربى بالجامعة.

منظر لدوار الكتاب بالجامعة
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-بوابة العارض:
يطلق اسم بوابة العارض بداًل عن  اسم البوابة رقم ٢ )مدخل اجلامعة(. 

العارض:
    العارض أحد األقاليم التاريخية التي كانت تتألف منها منطقة نجد. وقد كان اسم العارض )أو عارض الياممة( يطلق قدمياً عىل جبل طويق املمتد من حدود منطقة 

القصيم الجنوبية شامالً وحتى مشارف وادي الدوارس جنوباً. وكان يسمى أيضاً )العروض(.

    وفيه قال الشاعر:

وأكاد من شغفي مبا أنشدته        أطوي إليك تهامة والعارضا

كالعيينة  الرياض وملحقاتها،  القريبة ملدينة  البلدات  للعارض فهي  الحديث  املفهوم  وأما    

والجبيلة والوصيل والعامرية والدرعية وعرقة والرياض ومنفوحة واملصانع.

منظر لجبال العارض من الرشق
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-بوابة ثليم:
يطلق اسم بوابة ثليم بداًل عن اسم البوابة رقم  3 )مدخل اخلدمات(.

ثليم:
    موضع زراعي مشهور يقع يف الجهة الشاملية الغربية من وسط مدينة الرياض، يجاوره من الجهة الغربية موضع البطحاء ومن الجهة الرشقية موضع املربع.

وارتبط إسمه بـ)املناخ( وهي اإلعانة السنوية التي تقدم للمواطنني بأمر من امللك املؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أقام به مبنى كبري ليكون مضافة إلطعام الطعام 

للوافدين عليه يف  املدينة من البادية والحارضة  منذ الخمسينات الهجرية من القرن املايض.

    ثم أعيد بناؤه يف منتصف السبعينات الهجرية من األسمنت املسلح وترشع الهيئة العامة 

للسياحة واآلثار حالياً برتميمه والحفاظ عليه.

قرص ثليم
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-بوابة بنبان:
يطلق اسم بوابة بنبان بداًل عن اسم البوابة رقم 4.

بنبان:
    اسم قديم من مناهل الياممة املشهورة، يقال أنه أطلق بسبب ظهور املاء وكان ممراً ومسرتاحاً للقاصدين الديار الشاملية من نجد، يقع يف الجهة الشاملية من 

املصادر واألشعار  اليوم وورد ذكره يف  العمران  كيالً، وصلُه  الخمسني  بقرابة  الرياض  مدينة 

القدمية وكتب التاريخ.

    وقدمياً كان طريق أهل الياممة إىل البرصة والعكس. وموضع بنبان يقع يف قف مستطيل 

من الشامل إىل الجنوب طرفه الشاميل يف جبل ُخزام، وميتد جنوباً حتى ينتظم رشقي الرياض 

حتى وادي حنيفة من تحت الحائر يف أكثبة الزوليات. وقد أقيم فيه حديثاً منتزه امللك سلامن 

الذي يعد أحدث املنتزهات التي يقصدها املواطنون.

منتزة امللك سلامن ببنبان
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-بوابة العمارية:
يطلق اسم بوابة العمارية بداًل عن اسم البوابة رقم 5 )املدخل الشمالي(.

العمارية:
ر من بنى الدول من بني حنيفة      بلدة تقع إىل الجهة الشاملية من الرياض عىل بعد خمسة وأربعني كيالً  وهي عامرة بالنخيل واملزارع. سميت نسبة إىل بني عامَّ

موقعها يعد من أكرب روافد وادي حنيفة وأوسعها وأكرثها شعاباً وتلتقي مع وادي حنيفة ومع 

شعيب امللقى يف متسع هناك يسمى امللقى  ومتيزت بتعداد روافدها وشعابها لوادي حنيفة .

    وتنتظم النخيل واملزارع عىل طريف وادي الّعامرية الذي كان غابة ملتفة بالطلوح واألشجار 

والخصب والنامء وللّعامرية روافد مشهورة وقالت كثرية ومعامل عديدة .

    وللبلدة ذكر يف مصادر التاريخ املحيل وحوادث مشهورة .

منظر لوادي بالعامرية
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-بوابة العيينة:
يطلق اسم بوابة العيينة بداًل عن اسم البوابة رقم ٦ )املدخل الشرقي(.

العيينة:
    بلدة تقع يف الجهة الشاملية من مدينة الرياض  وهي تصغري عني نسبة إىل : عيني بني عامر من بني حنيفة.

    وللعيينة دور كبري يف وادي حنيفة فهي واحة خصبة وماء وفري ومرشب منري، وتقع يف ملتقى شعاب وادي حنيفة الرئييس الذي يتكون منها هذا الوادي فتستقبله 

نخيلها ويزيدها قوة ومناء ومتاعاً عينان تفيضان عليها  فتغذيها مبخزون مايئ ال ينضب.

    وبقربها دارت أعظم حروب الردة يف عهد الخليفة أيب بكر الصديق ريض الله عنه وبجوارها 

موضع أباض املشهور .

    وللبلدة ذكر يف كثري من املواضع التاريخية ولها أحداث مشهورة يف املصادر املحلية.

منظر لجزء من العيينة ومزارعها
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بوابات املدينة اجلامعية للطالبات
)ب( يطلق عىل بوابات املدينة الجامعية للطالبات األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء البوابات«
-بوابة البديعة:

يطلق اسم بوابة البديعة بداًل عن اسم البوابة رقم 1 )بوابة الكليات اإلنسانية(.
البديعة:

    موضع مشهور يقع يف الجهة الغربية وعىل جال وادي حنيفة من وسط مدينة الرياض تنترش فيه النخيل واملزارع القدمية وكانت رافداً اقتصادياً للمدينة وبقربها 

مواضع  مالصقة لها ذكر يف التاريخ، كموضع املحطة والخدميي وجبال الّخرارة وغريهام.

    اشتهرت بحالوة مائها.

    شيد فيه امللك املؤسس دوراً وقرصاً ومسجداً يف عام 1345هـ.

    كان امللك عبدالعزيز كثري الخروج إليه مع أبنائه ويأيت له عرص كل يوم للراحة واالستجامم 

نظراً ملوقعها وهوائها .

لهم سكناً  الزائرين والوفود فكان  الشخصيات من  كبار  فيه  امللك عبدالعزيز  استضاف      

ومحالً، وتقوم الهيئة العامة للسياحة واآلثار برتميمه وإتاحته للزائرين .

قرص البديعة يف عام 1364هـ
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-بوابة عليشة:
يطلق اسم بوابة عليشة بداًل عن اسم البوابة رقم ٢ )بوابة الكليات اإلنسانية(.

عليشة:
    موضع مشهور يقع يف الجهة الغربية من وسط مدينة الرياض، أعيد إحياء بعض مواضعه  مع بعث عامرته الزراعية يف عهد اإلمام فيصل بن تريك آل سعود -رحمه 

الله- وسمي هذا املوضع فيام بعد عىل اسم شخص يقال له عليش.

    وهذا املوضع كان عبارة عن حزون ومرتفعات متفرقة تنحدر منها مساييل األمطار لتغذي 

مجموعة من النخيل الواقعة عنها غرباً وجنوباً باملياه.

وتعليمياً وال سيام بعد أن قامت جامعه امللك سعود  اليوم حياً سكنياً وزراعياً      وأصبح 

باتخاذ عدد من الكليات به .

    وما زالت تلك املباين قامئة يف هذا املوضع مؤدية ألهدافها التعليمية ولله الحمد.

صورة لبعض مباين جامعة امللك سعود للطالبات يف عليشة
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-بوابة عرقة :
يطلق اسم بوابة البديعة بداًل عن اسم البوابة رقم 3) البوابة الرئيسة (.

عرقة:
    تعرف يف املصادر القدمية مبسمى )عوقة( ثم تحول هذا االسم  إىل )عرقة( وهي قرية سكنها بنو عدي بن حنيفة . 

    وتقع البلدة يف الجهة الغربية من مدينة الرياض وجنوب بلدة الدرعية مقابل جامعة امللك سعود من الجهة الغربية حالياً .

الرياض جنوباً  بني  وادي حنيفة  تقع يف منتصف  كونها  مهامً  تحتل موقعاً  بذلك      وهي 

والدرعية شامالً. لها أحداث تاريخية كثرية وبها مواضع تاريخية وأثرية .

    يقوم عىل أرضها موضع الحي الدبلومايس الذي يضم بني جنباته السفارات الدولية للعامل 

واملواضع السكنية بخالف العديد من املباين والهيئات الدولية .   

منظر قديم لعرقة
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-بوابة امللز.
يطلق اسم بوابة امللز بداًل عن  اسم البوابة رقم 4) بوابة الكليات العلمية والطبية(.

امللز:
    موضع مشهور يقع يف الجهة الرشقية من وسط الرياض القدمية. وهي حزون مرتفعة ومطمئنة أو ربوات تنخفض أو ترتفع عن التالل الصخرية.

وهذه املوضع منذ القدم يجتازها املسافرون إذا خرجوا من )َحْجر الياممة – الرياض اليوم(.

متعددة   األرايض شعاب  بهذه  ويحيط  َمـْخروق(.  )أيب  املسمى  الُخربْة  أعالمها جبل:  وأبرز 

بعضها يصب يف وادي الوتر.

    ومنذ الثالثينات الهجرية من القرن املايض كان امللك عبدالعزيز وبعض أفراد األرسة املالكة 

يزاولون السباقات الفروسية ولزاز الخيل ومنه اشتق اسم امللز حديثاً . 

    أقامت الدولة يف هذا املوضع مناطق سكنية متعددة  وترفيهية ومن أبرزها ملعباً لكرة 

-رحمه  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  منتزه  إىل  تحويله  تم  والذي  الفروسية  وميدان  القدم 

الله-   وحديقة حيوانات عامة وأقيم به أبرز رصح علمي  متمثالً يف جامعة امللك سعود والتي 

افتتحت يف عام 1377هـ .

امللز عام 1371هـ
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-بوابة احلاير:
يطلق اسم بوابة احلاير بداًل عن اسم البوابة رقم 5 )بوابة الكليات العلمية والطبية(.

احلاير:
    موضع قديم يقع يف الجهة الجنوبية من مدينة الرياض ويبعد عنها قرابة العرشين كيالً. اشتق هذا االسم من تكاثر املاء عىل املكان فيحرُي املاء فوقها فيسمى حائراً.

    اشتهر الحاير بكرثة غطائه النبايت، وأقيم فيه مرشوع كبري بعد منتصف السبعينات الهجرية 

من القرن املايض لتزويد الرياض باملاء عرب مضخات قوية إليصاله للعاصمة .

    ويف البلدة أحياء أثرية  قدمية وحديثة ورد ذكرها يف املصادر التاريخية. 

برج حريب قديم يطل عىل بلدة الحاير



أسماء املرافق املعتمدة
جلامعة امللك سعود 

           أسامء املرافق املعتمدة لجامعة امللك سعود 58

-بوابة عتيقة:
يطلق اسم بوابة عتيقة بداًل عن اسم البوابة رقم ٦.

عتيقة:
    موضع يقع يف الجهة الجنوبية من وسط مدينة الرياض بجوار موضع صياح املشهور وكان هذا املوضع عبارة عن مزارع ونخيل متعددة.

    اتخذ منها األمري محمد بن عبدالرحمن بن فيصل بن تريك آل سعود موضعاً سكنياً وبنى 

قرصاً شهرياً بها يف منتصف القرن الخامس عرش الهجري تقريباً، وجدد أحد املساجد القدمية 

بها مع توسعته.

    انترش البناء حول هذا املوضع منذ ذلك التاريخ حتى أصبح اليوم حياً مشهوراً من أحياء 

وسط مدينة الرياض ويوجد به سوقاً مركزياً للفواكه والخرضوات والتمور.

منظر قديم ألحد املباين يف عتيقة
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-بوابة اجلبيلة:
يطلق اسم بوابة اجلبيلة بداًل عن اسم البوابة رقم ٧.

اجلبيلة:
    بلدة قدمية تقع يف الجهة الشاملية من مدينة الرياض ويف الجهة الجنوبية الرشقية من بلدة العيينة. سميت بهذا االسم تصغرياً لــ)َجبَلة(  قرية صغرية واقعة 

يف أنف جبل سدحة الجنوىب الرشقي  .

    والبلدة ترشف عىل وادي حنيفة من الناحية الجنوبية وترشف عىل موضع عقرباء 

املشهور من الناحية الرشقية الجنوبية بجوارها تقع قبور بعض الصحابة وبعض علامء 

نجد كالشيخ أحمد بن عطوة املتوىف عام 948هـ  لها ذكر يف كتب التاريخ والفقه، ال زالت 

بعض أطاللها من أسوار وأبراج قامئة حتى اليوم

منظر قديم للجبيلة



 في المدينة الجامعية للطالبات على الخريطةالبوابات موقع 
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 البديعة
 عليشة

 عرقة
 الملز

 الجبيلة الحاير

 عتيقة



صورة بانورامية للمدينة الجامعية للبنات
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خامسًا/ الطـرق: 
أسماء الطرق الرئيسة والداخلية باملدينة اجلامعية للطالب

)أ( تطلق األسامء التالية عىل الطرق الرئيسة من البوابات الداخلية باملدينة الجامعية للطالب حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء الطرق«
-طريق العوجا:

يطلق اسم طريق العوجا على الطريق املتفرع من بوابة الكتاب: 
العوجا:

    نخوة حربية منذ أيام الدولة السعودية األوىل يتناخون بها 

عند الحروب وإذا قيلت تأخذهم النخوة ويقدمون أرواحهم 

إىل حياض املوت ويدفعونها إىل واحة العز والرشف يف سبيل 

إعالء كلمة الله، ولفظ العوجا هي عىل ألسنة الناس صيغة 

مدح وعقد رشف يناط بجيد هذه املنطقة واشتق هذا اللفظ 

يف األصل من بلدة  الدرعية وواديها املتعرج.

    وعنها يقول أحد الشعراء :

شعارهم العوجا إذا ما تنازلوا      وكل بها جهراً ينادي ويندب

سكن أعضاء هيئة التدويس واملوظف� مجمع امللك سعود التعليمي

سكن الطالب

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

طريق العوجا

طريق العوجا

بوابة الكتابطريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

دوار الكتاب
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-طريق العارض:
-يطلق اسم العارض على الطريق املوصل من البوابة إلى إدارة اجلامعة.

ملعرفة داللة االسم راجع صــ/45

طريق امللك خالد بن عبدالعزيز

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ  طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

أوقاف الجامعة

بوابة العارض

طريق العارض

مبنى إدارة الجامعة

مواقف متعددة األدوار

(موقف الصفاة)

العيادات الخارجية

املدينة الطبية الجامعية

مستشفى امللك خالد الجامعي

كلية الطب
مواقف متعددة األدوار

(موقف �ار)
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- طريق ثليم:
-يطلق اسم طريق ثليم على الطريق املوصل من بوابة ثليم تقاطعًا مع طريق الشيخ حسن آل الشيخ وصواًل إلى الكليات العلمية من اخللف.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/46

بوابة ثليم

طريق امللك خالد بن عبدالعزيز

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

وكالة املشاريع

 ثليم
طريق

ق ثليم
طري

الكليات العلمية من الخلف
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- طريق بنبان:
-يطلق اسم طريق بنبان على الطريق املمتد من بوابة بنبان حتى التقائه بطريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/47

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

مشتل

مطابع الجامعة
املستودعات

الطبية

ل الشيخ 
دالله آ

ق الشيخ حسن بن عب
طري

بوابة بنبان

ان
بنب

ق 
ري

ط

طريق األم عبدالعزيز بن ثنيان
طريق األم عبدالعزيز بن ثنيان
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- طريق العمارية:
-يطلق اسم طريق العمارية على الطريق املمتد من بوابة العمارية حتى التقائه بطريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/48

طريق األم� عبدالعزيز بن ثنيان
بوابة الع�رية

املستودعات

الحديقة التعليمية

كلية إدارة األع�ل
كلية الرتبية البدنية

والرياضية

كلية الزراعة

املزرعة املشتل

مطابع الجامعة

رية
ع�

ق ال
طري

طريق الع�رية

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
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- طريق العيينة:
-يطلق اسم طريق العيينة على الطريق املمتد من بوابة العيينة حتى التقائه بطريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وصواًل إلى طريق هيت.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/49

بوابة العيينة

طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ 

طريق العيينة

طريق العيينة

طريق هيت

امللعب

املدينة الرياضية

الجوالة

املسبح

مركز سابك 

املدينة الجامعية للبناتللتطبيقات البالستيكية

طريق األم� تر� بن عبدالعزيز األول
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-طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ:
يطلق على الطريق الدائري حول املدينة اجلامعية :

الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ :
الشيخ   الشيخ حسن بن عبدالله  بن حسن آل      ولد 

املرحلة  ودرس  املكرمة  مكة  يف  ونشأ  املنورة  املدينة  يف 

ثم  السعودي  العلمي  باملعهد  التحق  ثم  بها  االبتدائية 

 ، عام1374هـ  فيها  وتخرج  مبكة  الرشيعة  بكلية  التحق 

فوزيراً  الغربية  املنطقة  يف  القضاة  لرئيس  نائباً  عني  ثم 

حيث  1395هـ   عام  حتى  1381هـ  عام  من  للمعارف 

امللك  دارة  رئاسته ملجلس  العايل، مع  للتعليم  عني وزيراً 

عبدالعزيز واإلرشاف عىل الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 

عىل  العام  واملرشف  للجامعات  األعىل  الرئيس  ونائب 

املجلة العربية.

    له عدد من املصنفات املطبوعة. تويف يف مدينة الرياض 

بتاريخ 1407/5/17هـ . طريق امللك خالد بن عبدالعزيز

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

املدينة الجامعية للبنات

طريق الشيخ حسن آل الشيخ
طريق الشيخ حسن آل الشيخ

أوقاف الجامعة
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-طريق مزاليج:
يطلق اسم طريق مزاليج على الطريق الرابط بني طريقي العمارية وهيت.

مزاليج:
    موضع من أهم مواضع الطرق الواقعة بني بالد الياممة 

و األحساء قدمياً. كان يسمى قدمياً درب زري. وكان أهل 

هذا  يسلكون  غرباً  فوقه  وما  جنوباً  جاوره  وما  العارض 

الطريق )َمزاليْج( بعد أن يتزودون باملاء قبل ذلك من أيب 

جفان الواقع يف طرف جبال العرمة الجنوبية. ثم يشقون 

العرب والتي تعد – كذلك  الدهناء وهي أخصب مرابع 

-أغزر الرمال بعد الربع الخايل وأطولها امتداداً  وأرحبها 

الذي  و  املشهور  الطريق  هذا  إىل  يصلون  حتى  رقعة. 

يحيط به طرق أخرى متعددة. 

وقد اُكتشف يف هذا املوضع – مزاليج – حقول نفطية منذ 

التسعينات الهجرية من القرن املايض.

القديم  يف  الشعراء  بعض  ذكرها  قصائد  املوضع  ولهذا 

والحديث .  

زاليج
ق م

طري

زاليج
ق م

طري

طريق الع�رية

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الع�رية

طريق ديراب

طريق هيت

القبة الرياضية

الحديقة التعليمية

مركز األم  نايف

لألبحاث الصحية

كلية الرتبية 

البدنية والرياضة

كلية إدارة األع�ل

كلية الزراعة
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-طريق هيت:
يطلق اسم طريق هيت على الطريق الرابط بني طريقي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وطريق العوجا.

هيت: 
مدينة  من  الرشقية  الجنوبية  الجهة  يف  يقع  موضع      
. وهو واقع بني مقيصبة  الجبيل  الرياض يف حضن جبل 

شامالً وبني ضاحك جنوباً تحته بطن السيُل .
 ويعني هذا االسم – هيت- املوضع املنخفض من األرض 
وهو تجويف له فوهة واسعة، يأخذ معها طريق للمشاة 
والدواب يردون من مائها ويصدرون منه، وهو ماء لبج ال 

يرشب إال عند الرضورة.
ويف العقود األخرية يخرج له املتنزهون يف بعض األوقات 

للسباحة فيه.
ورد فيه قول الشاعر: 

وردوهن هيت وأخطاه الدليلة     واملوارد غري هيت مقضبات

له ذكر يف املصادر التاريخية والجغرافية .

ق العوجا
طري

بوابة الكتاب

طريق هيت



أسماء املرافق املعتمدة
جلامعة امللك سعود 

           أسامء املرافق املعتمدة لجامعة امللك سعود 72

-طريق معكال:
يطلق اسم طريق معكال على الطريق الرابط بني طريقي هيت وطريق الشيخ حسن آل الشيخ.

معكال: 
    بلدة تاريخية تقع يف الجهة الجنوبية  من وسط مدينة 

الرياض القدمية .
تاريخني  أبرز موضعني  بلدة مقرن –  شكلت معكال مع 
العارش  القرن  يف  انقسامهام   بعد  الياممة-  حجر  ملدينة 
الهجري ثم قامت عىل أنقاضهام بالتايل ما يعرف مبدينة 

الرياض حالياً .
املدينة وبلدة مقرن ميثلها  جرت وقائع حربية بني هذه 

قول الشاعر:
يا ما حىل والشمس باد شعقها    رضب الهنادي بني مقرن 

ومعكال
الجنويب  وسورها  دخنه  موضع  شامالً  البلدة  هذه  يحد 
ومن الجنوب املرتفعات الحاجزة بينها وبني بلدة منفوحة 

ومن الغرب حديقة سالم اليوم ومن الرشق البطحاء.  
واملساكن  الدور  وكرثة  والنخيل  املزارع  بوجود  اشتهرت 

واملساجد املتعددة مع وفرة آبارها املائية.

ق العوجا
طري

طريق هيتبوابة الكتاب
طريق العوجا

كال
مع

ق 
طري

طريق الشيخ حسن آل الشيخ طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

سكن الطالب

املدينة الجامعية للبنات

سكن أعضاء هيئة التدريس واملوظف�
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-طريق صلبوخ:
يطلق اسم طريق صلبوخ على الطريق املمتد من طريق العيينة إلى داخل وادي الرياض للتقنية.

صلبوخ:
    وادي مشهور يقع يف الجهة الشاملية من مدينة الرياض 
جامعة  من  الشاملية  الناحية  -يف  كيالً  الخمسني  بقرابة 

امللك سعود حالياً-
عرف هذا املوضع منذ القدم بإسم: وتر -بفتح حريف الواو 

والتاء-
وفيه يقول الشاعر :

يذودها عن زغري بَوتَر      صفائح الهند وفتيان غري .
أو يحري يف منخفضات  السيول  تدارك  ماؤه عند  ويجري 
وأودية والتي منها وادي سدوس وحزوى وغيانة، بخالف 

ما ينحدر عليه  من شعاب كثرية .
تحول هذا االسم يف الثلث األخري من القرن الثالث عرش 

الهجري إىل اسم صلبوخ  وبه عرف اليوم.
قد  لرجل يسمى صلبوخ   نسبة  االسم  بهذا   وقد سمي 
سكن هذه الناحية وأعاد إحياء بعض مواضعها  منذ أيام 

اإلمام فيصل بن تريك رحمه الله . 

طريق األم� تر� ن عبدالعزيز األول

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق صلبوخ املدينة الجامعية للبنات

امللعب

وادي الرياض 

للتقنية

ينة
لعي

ق ا
طري

دوار العيينة

بوابة العيينة
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-طريق ديراب:
يطلق اسم طريق ديراب على الطريق املمتد حتى التقائه بطريق مزاليج واملوصل إلى املواقف الواقعة خلف عمادة القبول والتسجيل.

ديراب:
    موضع يقع يف الجهة الغربية من مدينة الرياض بقرابة 
من  الشاملية  الشعاب  موضع  ييل  مام  كيالً.   العرشين 

الجهة الغربية. 
يسميه أهل العارض منذ القدم باسم: أديْراب  ثم حذفت 

ألفه فيام بعد.
تنحدر  التي  الجبلية  املنحدرات  أشهر  من  املوضع  وهذا 
من جبل طويق املشهور الواقع عىل طريق الحجاز حينام 

ينحدر الطريق إىل وادي لحا.
للعابر  متطامنة  مذللة  وثنايا  مسلوك  معبد  طريق  وهو 

منها أو إليها.
 جدد هذا الطريق عدة مرات وآخرها قبل أكرث من عقد 
املوضع يف  إىل قرب هذا  العمران  امتداد  ونصف ووصل 
الجهات الرشقية منه وأقيم قريباً منها مساكن واسرتاحات 

بني جوانبه وبعض املرافق الحكومية.
وحصون  حجرية  ودوائر  أثرية  متعلقات  وجدت  وقد 
مختلفة بجوار هذا املوضع الذي يرتاده أهل العارض منذ 

آالف السنني وقد ذهب أكرثها وبقي بعضها.

القبة الرياضية
طريق هيت

طريق ديراب

زاليج
ق م

طري
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-طريق أبو جفان:
يطلق اسم طريق أبو جفان على الطريق املتفرع من طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ واملوصل إلى الكليات اإلنسانية من اخللف.

أبوجفان:
    كان فيام مىض أشهر الطرق بني نجد واألحساء تسلكه 

القوافل املحملة بالحبوب والتمور وسائر املؤن.
اشتق اسمه من صفة الوادي الذي ينترث يف مجراه الجبيل 
قبل أن يصب يف السهل قالت كأنها جفان تفعمها السيول 
أبو  مياه  الطريق  وعىل  مرشبها  ويطيب  منظرها  فيحلو 
جفان وهي من املياه املشهورة وتتكون آباره من حوايل 
خمسة وعرشين برئاً وقد مر عىل هذا الطريق ونهل من 
مجيئه السرتداد  عند  آل سعود  عبدالعزيز  امللك  مناهله 

الرياض عام 1319هـ.
    وقد تغنى فيه الشعراء فقال أحدهم:

ياهني من درهمت به فرخة الحره     معط مزاليج واال معط الجودي

    وقال آخر:
أقفن بنايم الحسا مع مزاليج         وصارت فقايد كل عرش مثان

ق أبو جفان
طري

ان
جف

بو 
ق أ

طري

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

كلية األنظمة 

والعلوم السياسية

معهد 

اللغة العربية

كلية اللغات والرتجمة

كلية الرتبية

كلية اآلداب
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-طريق وادي لنب:
يطلق اسم طريق وادي لنب على الطريق املتفرع من طريق العوجا وصوال إلى طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ.

وادي لنب:
    وادي مشهور يقع يف الجهة الغربية من مدينة الرياض 
وذكرت املصادر التاريخية أنه واد فيه نخيل لبني عبيد بن 

ثعلبة من بني حنيفة .
    يعد هذا الوادي من أكرب روافد وادي حنيفة  حيث 
ينحدر من قمة جبل طويق ثم ينحدر مرشقاً فرتفده روافد 
وشعاب كثرية  من الجهة الشاملية لها مسميات عديدة.  
    ومتيز هذا الوادي برحابه الجميلة وبطاحه املنبسطة 
الرياض  أهل  كان  فقد  الحلو  ومائه  الطيبة  ومرابعه 
يستطعمون حالوة مائه ويقومون بجلبه إىل داخل املدينة 
بوجود  متيز  الوادي  هذا  أن  والسيام  األوقات  بعض  يف 
املاء -  الكثرية –القلة تجويف صخري يخزن فيه  القالت 

وال زالت تلك القالت موجودة حتى اليوم .
    يرجح البعض بأن مسمى لنب قريب من موضع بطن 

الخال الذي ذكره األعىش يف قولة :
قالوا منار فبطن الخال جادهام       فالعسجدية فاألبالء فالرَّجل .

املدينة الجامعية للبنات

طريق حسن آل الشيخ

طريق حسن آل الشيخ

طريق العوجا

ل�
ي 

واد
ق 

طري

دوار وادي ل�

بوابة الكتاب
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-طريق القدية:
يطلق اسم طريق القدية على الطريق املتفرع من طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وصواًل للكليات العلمية من اخللف.

القدية:
    كان طريق »أبا القد« من الطرق الشهرية منذ القدم ، فهو 
همزة الوصل بني العاصمة »الرياض « وبقية بلدان »نجد «، 
بالبضائع  املحملة  والجامل  الخيول  لقوافل  ممراً  كان  حيث 
املرتفعة   » طويق  »جبال  ويخرتق   ،» »الرياض  وإىل  من 
الشاهقة ، والتي متثل حاجزاً طبيعياً ملدينة »الرياض « من 
إالّ لجمل  « ال يتسع  »حلزونياً  ملتوياً  ، وكان طريقاً  الغرب 
واحد ، ويصعد من سفح »جبل طويق « من رشق قصور »آل 
مقبل « حتى أعاله ، ويوجد يف أسفله مصىل ، وكان يسلكه 
املسافرون والحجاج من »الرياض « ومن مّر عليها، والصعود 
منه شاق ، لوعورته وملا به من مخاطر بسبب املنحدرات ، 
وقد تم رصف العديد من املنحدرات بالصخور ، ووضع لها 
السري  من  للدواب  ميكن   » انسيايب  »درج  الحىص  من  سلٌم 
عليه بيرس وسهولة ، كام تم بناء جدران من الصخور يف أجزاء 
؛ ملنع املارين بالطريق  منه عىل جوانبه بارتفاع املرت تقريباً 
هذا  معامل  تزال  وال   ، الهاوية  إىل  أطرافه  من  السقوط  من 
الطريق باقية وإن تم االستغناء عنه ، حيث يُرى عىل يسار 
النازل مع الطريق الجديد ، وال يبعد كثرياً عنه ، وكان هذا 
الطريق القديم يسهل الوصول إليه من أعىل »جبال طويق «.

طريق حسن آل الشيخ

طريق حسن آل الشيخ

دية
 الق

طريق

ان
ثني

ن 
ز ب

عزي
دال

عب
ق 

طري

دوار الع�رية طريق الع�رية

بوابة الع�رية
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-طريق البويبيات:
يطلق اسم طريق البويبيات على الطريق الرابط بني طريق الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وطريق العيينة.

البويبيات:
الياء فباء. أصل هذا  الواو، وإسكان  الباء، وفتح     بضم 
اللفظ مأخوذ من كلمة: البويب وهو تصغري لكلمة الباب. 

وذكر الجغرافيون بأنه النقب الكائن بني الجبلني.
الجبلية ىف  املواقع واملواضع  واالسم يطلق عىل كثري من 
الثنايا  تلك  أبرز  ومن  وغريهام.  العربية  الجزيرة  وسط 
الرياض  العرمة رشق  ثنية يف جبل  املسمى  بهذا  الواقعة 

التي مير بها طريق الرياض إىل الدهناء عرب رماح.
إليها  الوصول  عند  بصعوبة  مير  الثنية  لتلك  العابر  وكان 

بسبب طبيعة تكوينها .
 إال أنه يف العرص الحديث سهلت تلك الطرق وأصبحت 

تنساب منها الحركة بكل يرس وسهولة.
وبهذه األمكنة قالت ومغاور وشعاب متعددة يطلق عليها 

اسم : الُبويبيات.

ويبيات
ق الب

طري

طريق العيينة

طريق الشيح حسن آل الشيخ

املسبح

منتزة الجامعة

املدينة الجامعية للبنات
دوار العيينة



 طريق العارض

 مواقع الطرق الرئيسة فالمدينة الجامعية على الخريطة

الشيخ حسن طريق 
 آل الشيخ

طريق الشيخ حسن 
 الشيخآل 

 طريق ابو جفان

 ثليمطريق 

 بنبانطريق 

 العماريةطريق 

 طريق العوجا

 ديرابطريق 

 طريق هيت

 طريق مزاليج

 صلبوخطريق 

 العيينةطريق 

 وادي لبنطريق 

 معكالطريق 

 القديةطريق 

 البويبياتطريق 

 مواقع الطرق الرئيسة في المدينة الجامعية للطالب على الخريطة
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الطرق الداخلية للمدينة اجلامعية للطالبات
)ب( يطلق عىل الطرق الداخلية للمدينة الجامعية للطالبات األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء الطرق«
-طريق البديعة:

يطلق اسم طريق البديعة على الطريق املمتد من بوابة البديعة وصواًل إلى طريق الوسيطى.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/52
املدينة الجامعية للبنات

املواقف الش�لية الرشقية

عة
بدي

ق ال
طري

بوابة البديعة

طريق األم� تر� بن عبدالعزيز األول
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-طريق عليشة:
يطلق اسم طريق عليشة على الطريق املمتد من بوابة عليشة محيطًا باملواقف الشمالية الشرقية.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/53

بوابة عليشة

طريق األم	 تر� بن عبدالعزيز األول

املواقف الش�لية الرشقية

شة
علي

ق 
طري

طريق عليشة

طريق عليشة

املدينة الجامعية للبنات
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-طريق عرقة:
يطلق اسم طريق عرقة على الطريق املمتد من بوابة عرقة وصواًل إلى مبنى إدارة اجلامعة للبنات.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/54

املدينة الجامعية للبنات

طريق األم� تر� بن عبدالعزيز األول
بوابة عرقة

رقة
ق ع

طري
طريق عرقة
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- طريق امللز :
يطلق اسم طريق امللز على الطريق املمتد من بوابة امللز محيطًا باملواقف اجلنوبية الشرقية.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/55

بوابة امللز

طريق امللز

طريق امللز

املواقف الجنوبية الرشقية

مدينة امللك

عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية

املدينة الجامعية للبنات

طريق األم� تر� بن عبدالعزيز األول
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-طريق احلاير:
يطلق اسم طريق احلاير على الطريق املمتد من بوابة احلاير وصواًل إلى املواقف اجلنوبية الشرقية من اخللف.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/56

مدينة امللك

عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية

املدينة الجامعية للبنات

طريق امللز

املواقف الجنوبية الرشقية

طريق األم� تر� بن عبدالعزيز األول

لله
بدا

ك ع
 املل

طريق

بوابة الحاير

طريق الحاير
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-طريق عتيقة:
يطلق اسم طريق عتيقة على الطريق املمتد من بوابة عتيقة إلى الداخل من اخللف.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/57

مدينة امللك

عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية

املواقف الجنوبية الرشقية

املدينة الجامعية للبنات

بوابة عتيقة

قة
عتي

ق 
طري

طريق عتيقة

إسكان أعضاء هيئة التدريس
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-طريق اجلبيلة:
يطلق اسم طريق اجلبيلة على الطريق املمتد من بوابة اجلبيلة إلى الداخل من اخللف.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/58 املدينة الجامعية للبنات

بوابة الجبيلة

إسكان أعضاء هيئة التدريس

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الجبيلة

طريق الوسيطى

طريق الوسيطى
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-طريق الوسيطى:
يطلق اسم طريق الوسيطى على الطريق الدائري حول املدينة اجلامعية للطالبات:

الوسيطى:
    موضع يقع يف الجهة الجنوبية من أسوار مدينة الرياض القدمية، اشتق أسمه من وقوعه يف وسط املزارع  وقيل من قرص كان يوجد به  كان يسمى واسط والذي 

يعود تاريخه إىل العصور الجاهلية.

اشتهر هذا املوضع منذ القدم بالزراعة فقد كان نخالً مزدهراً 

يرضب املثل به يف طوله وارتفاعه  باإلضافة إىل زراعة  بعض 

أنواع الفواكه، وزاد شهرته توفر املياه واآلبار العذبة فيه.

أبياتا  الهجري  عرش  الثاين  القرن  يف  الشعراء  أحد  فيها  قال 

شعرية منها:

ليت الوسيطى مهرة تنقاد      أقودها قود الحبيب ذلوله 

ويف عام: 1356هـ قطعت نخيله حينام بدأت موجه توسع 

عمراين يف جنوب مدينة الرياض حيث بني به عدد من املنازل 

والدور واملساجد والتي ال زالت قامئة حتى اليوم. 
طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

املدينة الجامعية للبنات

املواقف الش�لية الرشقيةاملواقف الجنوبية الرشقية

 الوسيطى
طريق

طريق الوسيطى

طريق الوسيطى

طريق الوسيطى



 عليشةطريق 

 عرقةطريق 

 الحايرطريق 

 مواقع الطرق في المدينة الجامعية للطالبات على الخريطة 

 عتيقةطريق 

 الجبيلةطريق 

 الملزطريق 

 طريق البديعة

طريق 
 الوسيطى
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سادسًا/ الدوارات: 

الدوارات في املدينة اجلامعية
يطلق عىل الدوارات يف املدينة الجامعية األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء الدوارات«

-دوار الكتاب:
يطلق اسم دوار الكتاب على الدوار الواقع بني طريقي الشيخ حسن آل الشيخ وطريق العوجا.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/44

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

طريق امللك عبدالله

طريق الشيخ حسن آل الشيخ

ق العوجا
طري

مجمع امللك سعود

التعليمي

إسكان أعضاء 

هيئة التدريس واملوظف�

دوار الكتاب

بوابة الكتاب
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-دوار وادي لنب:
يطلق اسم دوار وادي لنب على الدوار الواقع بني طريقي الشيخ حسن آل الشيخ وطريق وادي لنب.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/75

طريق الشيخ حسن آل الشيخطريق الشيخ حسن آل الشيخ

املدينة الجامعية للبنات

إسكان أعضاء هيئة التدريس

�
ي ل

اد
 و

ق
ري

ط

ال
عك

 م
يق

طر
دوار ل�
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-دوار العيينة:
يطلق اسم دوار العيينة على الدوار الواقع بني طريقي الشيخ حسن آل الشيخ وطريق العيينة.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/49

طريق الشيخ حسن آل الشيخ
طريق الشيخ حسن آل الشيخ

نة
يي

لع
ق ا

ري
ط

املدينة الجامعية للبنات

مركز سابك للتطبيقات البالستيكية

طريق العيينة
دوار العيينة

بوابة العيينة
طريق األم  تر� بن عبدالعزيز األول
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-دوار هيت:
يطلق اسم دوار هيت على الدوار الواقع بني طريقي الشيخ حسن آل الشيخ وطريق هيت.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/70

ق الشيخ حسن آل الشيخ
طري

يخ
لش

ل ا
ن آ

حس
خ 

شي
 ال

يق
طر

ت
طريق هي

دوار هيت
االستاد الريايض
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-دوار العمارية:
يطلق  اسم دوار العمارية على الدوار الواقع بني طريقي الشيخ حسن آل الشيخ وطريق العمارية.

ملعرفة داللة االسم انظر صــ/48

بوابة الع�رية

شيخ
سن آل ال

شيخ ح
ق ال

طري

شيخ
سن آل ال

شيخ ح
ق ال

طري

طريق الع�رية

طريق الع�رية

دوار الع�رية

املستودعات

مطابع الجامعة

الحديقة التعليمية

مركز األم نايف 

لألبحاث الصحية



 مواقع الدوارات في المدينة الجامعية للطالب على الخريطة

 دوار الكتاب 

 دوار هيت

 العيينةدوار 

 دوار وادي لبن

 العماريةدوار 



دوار الكتاب
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سابعًا/ الممرات : 
أسماء املمرات الرئيسة في املدينة اجلامعية:

)أ( يطلق عىل املمرات الرئيسة يف املدينة الجامعية للطالب األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء املمرات«
-ممر وادي السلي:

يطلق اسم ممر وادي السلي على املمر املمتد من بوابة مكتبة امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود املركزية مرورًا بالكليات اإلنسانية.
وادي السلي:

    السيل موضع مشهور يقع يف الجهة الرشقية من مدينة الرياض  تشري املصادر التاريخية بأن السيل بني الياممة وهجر وفيه يقول كعب بن زهري الشاعر :

لعمرك ما خشيت عىل أيب       متالف بني حجر والسيل 

    ووادي السيل هو بطن معرتض ممتد من الشامل إىل الجنوب وصفته املصادر بأنه واد 

عظيم.

يبدأ من نهاية رياض الجنادرية شامالً إىل مشارف الخرج جنوباً .

    وفيه تلتقي سيول الُقف الواقع رشقي الرياض وما يسيل منه من أودية مرشقة وتلتقي 

هذه السيول مع الشعاب التى تسيل غرباً من جبل الجبيل -خنزير سابقاً-. وتتجمع يف هذا 

البطن رياض كثرية أكربها الجنادرية ورياض الحبل وهيت ومقيصبة وغريها.

حالياً  الرياض  مدينة  أمانة  وتعمل  املواضع،  إىل هذه  الرياض  مدينة  عمران  امتد  وقد      

لتحويله إىل منتزه طبيعي للمدينة.

صورة ملنتزه وادي السيل
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-ممر وادي حنيفة:
يطلق اسم ممر وادي حنيفة على املمر املمتد من مدخل بهو اجلامعة مرورا بالكليات العلمية.

وادي حنيفة:
    وادي يخرتق  وسط مدينة الرياض يصب من الجهة الشاملية إىل الجهة الجنوبية مبيل قليل نحو الرشق يف بعض منعطفاته، يتجاوز طوله مئة وخمسني كيالً ويسمى يف بعض األحيان وادي العرض 

وتبدأ متعلقات هذا الوادي يف صفحة جبل طويق من الخمر وأباض والعامرية يف الشامل الغريب للرياض وينتهي يف السهباء والتوضحية من الخرج جنوب رشق الرياض. 
    ينتظم عىل عدوة هذا الوادي وتقوم عىل جوانبه البلدات التاريخية القدمية لبالد العارض، واشتهر هذا الوادي 
الجزيرة  املنطقة من وسط  يف هذه  عظيامً  له شأناً  بأن  وأسوار وحلل وسدود وعرصات  آبار  يحويه من  ومبا 

العربية.
     سمي الوادي بهذا االسم نسبة إىل قبيلة بني حنيفة  من بكر بن وائل التي تنتسب لها األرسة السعودية 

اليوم )آل سعود(.
    قال فيه األعىش : 

أمل ترى أن العرض أصبح بطنُه      نخيالً وزرعاً نابتاً وفصافصا
    وقال فيه يحي بن طالب الحنفي:

ولست أرى عيشاً يطيُب مع النوى    ولكنه بالعرض كان يطيُب 
    جرى تطوير هذا الوادي بحيث أصبح مقصداً للزائرين مبا يحويه من منتزهات وأنظمة ترفيهيه. 

منظر لوادي حنيفة يف باطن الرياض بالقرب من البديعةتم افتتاحه يف عام 1431هـ عىل يد صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض آنذاك.



أسماء املرافق املعتمدة
جلامعة امللك سعود 

101     أسامء املرافق املعتمدة لجامعة امللك سعود 

-ممر وادي أليسن:
يطلق اسم ممر وادي أليسن على املمر املمتد من مقر إدارة اجلامعة إلى نهاية كلية طب األسنان.

وادي أليسن:
    ويعرف كذلك مبسمى : األيسن يف املصادر الجغرافية إال أن أهل البلد خففوا اسمه فعرف منذ قرون بهذا االسم. وهو وادي من أودية العارض لبني عبيد بن ثعلبة 

من بني حنيفة. تبدأ منحدراته من القفاف الشاملية الغربية مابني الدرعية والرياض- مخرتقاً جامعة امللك سعود حالياً - ثم يأخذ نحو الجهة الجنوبية الرشقية منحدراً  

يف الوادي الكبري وادي حنيفة .وقام عىل كثري من جوانبه البناء العمراين والتوسع البلداين.

    يصب يف هذا الوادي العديد من الشعاب الرافدة  له، وعىل جوانبها العديد من املزارع 

والنخيل املثمرة التي ال تزال مشاهدة حتى اليوم وقد وجدت بعض اآلثار والنقوش الكتابية 

عىل جوانب هذا الوادي.

    أقامت جامعة امللك سعود منذ الثامنينات الهجرية بعض الكليات عىل جوانب هذا الوادي 

وال زالت بعض تلك الكليات تؤدي أدوارها العلمية فيه . 

خريطة جوية توضيحية لوادي أليسن 



 حنيفةممر وادي 

 ممر وادي السلي

 أليسنممر وادي 

 مواقع الممرات الرئيسة في المدينة الجامعية للطالب على الخريطة



أحد الممرات بالمدينة الجامعية للطالب
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يتبع/ أسماء املمرات الرئيسة في املدينة اجلامعية
)ب( يطلق عىل املمرات يف املدينة الجامعية للطالبات األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء املمرات«
-ممر وادي نساح.

يطلق اسم ممر وادي نساح على املمر املمتد من بهو مركز اجلامعة للطالبات والرابط بني الكليات اإلنسانية والكليات العلمية باملدينة اجلامعية للطالبات.
وادي نساح:

    من أودية العارض الكبرية  يقوم  بني أنوف  جبال العارض السامقة .
    يقع يف الجهة الغربية من مدينة الرياض وبه ثنية مشهورة تعد من أشهر ثنايا بالد العارض 

تسمى  ثنية نَساح .
    جرت فيه بعض الوقعات الحربية ومنه يوم  من أيام العرب يعرف بيوم : نساح، وهذا 
الوادي يقسم عارض الياممة مرشقاً حتى يصب يف بالد الخرج مع روافده املمتدة من الجانب  

الشاميل  
    وأما روافده الجنوبية فهي املتعلقة بجبل عليَّة وجميع هذه الروافد وشعابها  تقع بني 
جنباتها املياه العذبة واملناهل الغنية  التي تكسبها املناظر الجميلة والجذابة خصوصاً بعد 

األمطار الوفرية.  
 يقول فيه الشاعر عرقل بن الخطيم ::

ماُن إىل بثــــــاءٍ  فََحْزُم األَشيََمنِي إىل ُصبــــــاِح لَعْمُرَك للرُّ
وما رأت الحواطُب من نسـاِح أَحُب إىلَّ من كنفي بحـــاٍر  
وما هضمْت عليه من لقـــاِح وَحْجٍر واملصانعِ حول َحْجرِ  منظر لوادي نساح
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-ممر اجلزعة.
يطلق اسم ممر اجلزعة على املمر املمتد بني الكليات العلمية والطبية ويرتبط مبمر نساح إلى املواقف مبجمع املدينة اجلامعية للطالبات.

وادي اجلزعة:
     بلدة قدمية تقع يف الجهة الجنوبية من وسط الرياض -وكذلك جنوب بلدة منفوحة التاريخية- جرت بها أحداث تاريخية .وأبرز أمرائها قدمياً الشاعر جعينث اليزيدي 
الحنفي ممدوح األمري مقرن بن أجود الجربي ىف أوائل القرن العارش الهجري. قامت عىل البلدة مزارع النخيل حالياً. ويحيط بها من الجهة الغربية وادي حنيفة وأنيشء 

بها حديثا معلامً سياحياً متميزاً يحمل اسم منتزه بحريةالجزعة هي املنصورية جنوب مدينة 
الرياض يتميز املنتزه ببحريته الكبرية والتي تبلغ مساحتها 35 الف مرت مربع.

منظر لوادي جزعة
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-ممر وادي الوتر.
يطلق اسم ممر وادي الوتر على املمر املمتد بني الكليات اإلنسانية واألدبية ويرتبط مبمر نساح إلى املواقف مبجمع املدينة اجلامعية للطالبات.

وادي الوتر:
    وادي مشهور يقع يف الجهة الرشقية من وسط الرياض القدمية . وهو أبرز األودية املحيطة بوسط مدينة الرياض مع وادي حنيفة رشقاً )العرض( .

    يقوم عىل جوانبه حصن ) ُمْعـنق ( الذي يرجع إىل عهد طسم وجديس من القبائل البائدة، وهو الذي تحصن فيه عبيد بن ثعلبة الحنفي ملا اختط َحْجر الياممة )الرياض( وبخالف 
الزراعية واألماكن املتعددة والنخيل السامقة واآلثار املندثرة من سدود وآبار  الحصن هناك املواضع  

وأنظمة مائية وقالع أثرية وأسوار تاريخية.
أورد  ذكره الشاعر األعىش فقال: شاقتك من قتلة أطاللها     بالشط والوتر إىل حاجر

    يقبل وادي الوتر من شامل الرياض حول مشارف بنبان ومير بهضاب مغرزات )طريق امللك عبدالله 
حالياً(  ثم قاعدة الرياض الجوية )املطار القديم( ثم يصل قبيل موضع الشمسية )بقرب وزارة الصحة( 
بلدة  إىل  يتجه  ثم  ميينه  الثمريى عىل  وبوابة  الرياض  أسوار  تاركاً  الجنوبية  الناحية  يف  نزوالً  يتجه  ثم 
منفوحة من الجهة الرشقية ثم بلدة املصانع حتى يلتقي مع وادي حنيفة عندها يف موضع يسمى قارة 
عون، وتصب يف هذا الوادي عدد من الروافد والشعاب وعند قوة جريان هذا الوادي وهيجانه فإنه يصل 
لبعض املنازل والدور ويغرقها مام يجعل األهاىل مستعدين لحجزه عنهم عىل مر العصور، ويف أيام امللك 

عبدالعزيز كانت املرية تنزل فيه وتغذي الرياض بالحاجات.
    وبعد منتصف السبعينات الهجرية من القرن املايض عد من أطول الشوارع التجارية يف مدينة الرياض 

بعد أن وضعت له قنوات لرصف املياه فيه عند نزول املطر.

منظر قديم لوادي الوتر )البطحاء( قبل سقفه    يعرف هذا الوادي –اليوم- مبوضع البطحاء وسمي بذلك لوجود دقاُق الحىص فيه بعد جريان سيوله. 



 ممر نساح

 المدينة الجامعية للطالبات على الخريطةفي مواقع الممرات الرئيسة 

 ممر الوتر

 ممر الجزعة



أحد الممرات بالمدينة الجامعية للطالبات
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ثامنًا/ المواقف متعددة األدوار : 
أسماء املواقف متعددة األدوار في املدينة اجلامعية:

يطلق عىل املواقف متعددة األدوار يف املدينة الجامعية للطالب األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء املواقف«
- موقف الصفاة:

يطلق اسم موقف الصفاة على املواقف متعددة األدوار الواقع أمام كلية األداب.
الصفاة:

موضع يقع أمام جامع الرياض الكبري وهو عبارة عن ميدان واسع وعىل جوانبه تقوم عدد من األسواق تقام بني جوانبه العرضات الحربية واملناسبات الشعبية ويشارك فيها امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفيصل، وأفراد أرسته وأعيان املدينة، وإذا أقيمت تلكم العرضات يتوافد أهايل وسكان 
الرياض ملشاهدتها. كذلك يحتوي املوضع عىل املحالت التجارية والقصور الكبرية والتي تحيط باملكان، 

وقد وصف تلك املشاهد الشيخ عبدالله بن خميس وصورها شعراً بقوله:
متوج مبيدان الصفاة جموعها         ويلقى بشري القافلني نفريها.

منظر لساحة الصفاة
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- موقف منار
يطلق اسم موقف منار على املواقف متعددة األدوار بجانب إدارة اجلامعة.

منار:
    يعود االسم لوادي منار الذي يعد من أجمل األودية يف الرياض حيث كان منسوب املياه  تجري فيه طوال السنة ويتذكر كبار السن من سكان منطقة الرياض 

الذين كانوا يقطعونه يف السفر بأنه كان غابة من الغابات التي كانت النمور العربية ترتع فيه ولهذا سمي بنامر نسبة للنمور التي كانت تعيش قيه وقد أقيم حوله 

حديثا منتزه يعد من أجمل املعامل السياحية يف مدينة الرياض يقصده السكان للتنزه والرتويح 

وأطلق اسمه عىل الحي السكني الذي يطل عىل الوادي. 

منظر لسد منار
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- موقف املغرزات.
يطلق اسم موقف املغرزات على املواقف متعددة األدوار بجانب سكن أعضاء هيئة التدريس واملوظفني القدمي.

املغرزات:
موضع يف الجهة الشاملية من مدينة الرياض كان يسمى قدمياً قارات الحبل، يخرتقه اليوم الطريق الدائري الشاميل وتنحدر سيوله إىل وادي الوتر ويطلق حالياً عىل 

واحد من أكرب أحياء شامل الرياض.

وفيه قال الشاعر:

واهني الرتف منسوع الجديلة      ماضواه الليل دون مغرزات

منظر ملنتزة يف حي املغرزات
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- موقف املليبيد.
يطلق اسم موقف املليبيد على املواقف متعددة األدوار بجانب املدينة الطبية اجلامعية.

املليبيد:
حي مشهور من أحياء بلدة الدرعية القدمية جنوب حي الطريف اتخذه جد األرسة السعودية مانع املريدي موضعاً الستقرار أرسته عام 850هـ.وعد حي املليبيد 

وغصيبة الواقعني عىل ضفاف وادي حنيفة نواة لبلدة الدرعية عاصمة الدولة السعودية األوىل.

منظر ملباين قدمية يف حي املليبيد
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تاسعًا/ الحدائق: 
يطلق على حدائق املدينة اجلامعية األسماء التالية حسب اخملطط التالي:
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»دالالت أسماء احلدائق«

ْنهاة(  حديقة )التِّ
ْنهاة: التِّ

    موضع يقع يف الجهة الشاملية الرشقية من مدينة الرياض بقرابة املائة والخمسني كيالً.

والتنهاة روضة من أجمل رياض نجد وأخصبها وأطيبها نبتاً وأحسنها موقعاً سميت بذلك – تنهاة- ألنها تنتهي إليها أودية كبرية تصب فيها من قمة العرمة.

وأهمها من الجنوب الطرّيي ومن الشامل العتك وتنصب هذه األودية من قمة العرمة مرشقة 

وتفرغ يف هذه الروضة يف حضن الدهناء .

تشوقت لها صفية املازين عندما كان أهلها يف نجد وهي يف أرض الجزيرة بقولها :

ألبرَص وهناً نار تنهاة أوقدت   بروض القطا والهضب هضب التناضب

منظر من روضة التنهاة
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-حديقة خرمي
خرمي:

    موضع يبعد عن مدينة الرياض بقرابة املئة كيٍل من الجهة الرشقية.

وهو عبارة عن نقى كبري من أنقية الدهناء أضيفت إليه الروضة الشهرية روضة خريم حتى غلبت العلميُة والتسميُة عىل الروضة .

تعد الروضة من أكرب الرياض يف الياممة وهي تقع يف العرمة وأشهرها وأكرثها نبتاً وألذها سكناً والروضة متتد من الشامل إىل الجنوب وتنقسم إىل روضتني بينهام فاصل 

يعلوه املاء .

ويصب يف روضة خريم وادي الثاممة بجميع روافده وهي محمية متعددة الفياض . 

كان امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل يخرج إليها يف بعض أشهر الربيع.

أقيم عىل بعض جوانب هذه الروضة حواجز صناعية -قبل عرشين عاماً- لحاميتها من دخول 

املركبات التي تؤثر عىل غطائها النبايت, وهذا مام أكسبها شهرة خالل العقود األخرية بحيث أصبح 

كثري من املتنزهني يخرجون إليها  يف أوقات الربيع والشتاء ويقضون بها أجمل األوقات .

منظر من روضة خريم
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-حديقة اخلفس 
اخلفس:

    موضع يقع يف الجهة الشاملية من مدينة الرياض ويبعد عنها مثانني كيالً .

أصل االسم الخسف وهو االنكسار يف قرشة األرض ضمن حيز معلوم وهذا املوضع اسم علٍم عىل خسف بجانب العرمة تستقر فيه السيول وتبقى مدداً طويلة.

ويحيط بهذا املوضع روضتان تضافان إليه وهام روضتا الخفس الجنوبية والشاملية والخفس تستقبل عدة أودية ال تخرج منه أبداً وتنقلب أرضه خرضاء مورقة كأطيب 

ما تكون األرض وأخصبها وأكرثها بهجًة ومنظراً جميالً ورائحة عبقة يحيط بهذا املوضع الرمال  

األودية  من  العديد  فيه  وأوديته ويصب  العرمة  الرشق جبال  بنبان ومن  ونفود  الغينة  كرمل 

والشعاب كشعيب ملهم وشعيب دقلة وشعيب محرقة وغريهام. 

ولهذا كان امللك عبدالعزيز يتخذ من الخفس مرتبعاً ويقيض فيه أوقاتاً طويلة .

ويعد الخفس مرتعاً ألهل العارض منذ القدم  وال زال كثري من املتنزهني يخرجون إليه يف بعض 

أيام السنة .

منظر من روضة الخفس
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-حديقة املناخ
املناخ:

    جبل يقع يف الجهة الرشقية الجنوبية من وسط الرياض القديم بقرابة العرش أكيال.يسمى قدمياً أبو غارب كون الواصل إليه تغرب عنه الرياض ووادي حنيفة من 

الجهة الغربية. والجبل منقاد من الشامل إىل الجنوب -يقع حالياً بجوار مصنع اإلسمنت عىل الطريق الدائري الجنويب من املدينة – ينحدر بجوار هذا الجبل شعيب 

يب- من الشق- ثم يتجه مرشقاً فمجنباً فمغرباً حتى وادي دعكنة الواقعة رشقي بلدة الجزعة . يسمى الشقُّ

الرياض  عىل  هجومه  ليلة  الفيصل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  كمن  الجبل  هذا  ويف 

امللك عبدالعزيز  نّوخ  .  وقد  املوافق  5/شوال/1319هـ  األربعاء  ليلة  الثالثاء  يوم  واسرتدادها 

بعض ركابه فيها من اإلبل.

 وأطلق عىل  الحديقة )حديقة املناخ( هذا االسم يف العقود األخرية.

وقد أقيمت حول هذا الجبل حديقة عامة يخرج إليها املتنزهون من أهايل مدينة الرياض.

منظر من حديقة املناخ



 مواقع الحدائق على الخريطة

 التنهاةحديقة 

 الخفسحديقة 

 حديقة خريم

 حديقة المناخ
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عاشرًا/ المجمعات السكنية: 
أسماء اجملمعات السكنية باملدينة اجلامعية

تطلق األسامء التالية عىل املجمعات السكنية يف املدينة الجامعية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء اجملمعات«

-خزام السكني:
يطلق اسم مجمع خزام السكني على سكن أعضاء هيئة التدريس واملوظفني القدمي.

خزام:
    موضع يقع يف الجهة الشاملية من وسط مدينة الرياض.

تنبت بني بعض جوانبه نبات الخزامى، كانت هذه الجهة عبارة عن نخيل ومزارع متعددة. 
وموضع خزام اليوم يقع رشقي حي الفوطة وجنوب برج مياه الرياض الواقع يف املربع »متحف  

امللك عبدالعزيز التاريخي«.
يجاور خزام موضع الشمسية املشهور الذي نزله عدد من الرحالة وأصبح جزء من أحياء وسط  

املدينة – وليس خزام الجبل املعروف بقرب بنبان شامل الرياض.
أصبح خزام اليوم مواضع ومنازل سكنية و أقيم عىل بعض جوانبه أسواق تجارية.

منظر لحديقة الفوطة1961م
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-سالم السكني:
يطلق اسم مجمع سالم السكني على سكن أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اجلديد.

سالم:
    موضع زراعي يقع يف الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الرياض .

اشتهر بالزراعة وخصوصاً زراعة النخيل  والثامر ويحيط بهذا املوضع العديد من   املزارع التي عرفت بعدد من األسامء املختلفة بخالف األسوار القدمية التي كانت 

تحف هذا املكان، وهذا املوضع كان معروفاً بهذا االسم منذ أيام الدولة السعودية الثانية. ومن 

أبرز معامله أحد القالع األمنية التي تعود إىل عهود قدمية.

وبجوار سالم كان يجتمع املغادرون قدمياً إىل الحج من األهايل لالنطالق مع قوافلهم إىل األرايض 

املقدسة فوق ظهور األبل قبل عام 1356هـ .

الفيصل  عبدالرحمن  بن  عبدالله  األمري  قام  املايض  القرن  من  الهجرية  الخمسينات  أواخر   ويف 

)املتويف 1396هـ( بتملك هذا املوضع وزاد من نخيله وزراعته والسكن فيه.

تم انتقال ملكية هذا املوضع إىل الدولة التي قامت بتحويله إىل حديقة عامة وكبرية  تعد من 

أهم حدائق مدينة الرياض وقام بافتتاحها صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز أمري 

منطقة الرياض آنذاك عام 1424هـ .

منظر من منتزه سالم
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-كندة السكني:
يطلق اسم مجمع كندة السكني على سكن الطالبات باملدينة اجلامعية للطالبات.

كندة:
مملكة قدمية من أوائل املاملك التي قامت يف وسط الجزيرة العربية ومرت مبراحل مختلفة.

اتخذت  مملكة كندة من »قرية« كام عرفت قدميا بالفاو عاصمة لها ولكيانها الجديد.

والفاو أصله ) الفوه( وهو الفج بني جبلني، والفج يف جبل طويق عىل حدود الربع الخايل جنوباً 

قبل أن يندفن الجبل يف تلك الرمال.

وتقع الفاو يف الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الرياض عىل بعد 700 كيالً.

ومن أشهر ملوكها حجر بن عمرو )ت 450م( الذي توسعت الدولة يف عهده يف رشق الجزيرة 

العربية ووسطها، ومتكن من تأسيس مملكة شملت منطقة نجد، واستمرت هذه الدولة حتى 

عهد امرؤ القيس بن حجر الحارث.

وأهمية الفاو تأيت من ناحيتني األوىل كونها طريقاً رئيساً معترباً يف تلك الناحية واألخرى كونها 

منطقة أثرية شهرية من أهم املواقع األثرية عىل مستوى الجزيرة العربية وقد أسفرت التنقيبات 

معلومات جديدة  اكتشاف  عام 1972م عىل  منذ  امللك سعود  بها جامعة  قامت  التي  األثرية 

ومهمة عن هذه اململكة يف موضع الفاو. من آثار الفاو
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-سمحان السكني:
يطلق اسم مجمع سمحان السكني على سكن الطالب.

سمحان:
    موضع سكني يقع يف بلدة الدرعية ويعد من أقدم أحيائها وهذا الحي أحيط بأسوار قوية وحصون محكمة وأقدم اإلشارات التاريخية الواردة يف املصادر كانت يف 

عام 1178هـ .

وشهد هذا املوضع حروب الدرعية عام 1233هـ ونتيجة لذلك تهدمت بعض أسواره وحصونه 

ومن العالمات البارزة واألثرية أن أحد بوابات هذا الحي قد سّقف  من الحجر املتصل ببعضه 

بحيث كان قطعة واحدة.

ويوجد بجانب ظهرة سمحان من الجهة الجنوبية الغربية قرص الشعراء.

وهذا الحي يرشف عىل النخيل والبساتني من جهة الجنوب ويحيط به من الجهة الغربية أسوار 

ترتبط ببعض األحياء واملزارع الواقعة عىل وادي حنيفة التي تطل عليه من هذه الجهة.وقد أزيل 

الكثري من هذا الحي نتيجة التطور الذي جرى للمدينة بحيث قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الرياض بتطوير األحياء القدمية يف البلدة منذ عام 1428هـ ومنها هذا الحي.  

منظر قديم لحي سمحان
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-دخنة السكني:
يطلق اسم مجمع دخنة السكني على سكن الباحثني بوادي الرياض للتقنية.

دخنة:
    حي مشهور يقع داخل أسوار مدينة  الرياض القدمية من الجهة الجنوبية منها.

يعد من أكرب األحياء وأشهرها يف القرنني الثالث والرابع عرش الهجريني وغلب عىل ساكنيه فئة العلامء والوجهاء والقضاة. 

املسجد  هذا  ومن  الكبري  دخنة  مسجد  يسمى  والذي  الكبري  مسجدها  يوجد  الحي  وبهذا 

إليها  يفد  علمية  جامعة  املسجد  هذا  وأصبح  الرياض  مدينة  يف  العلمية  الحركة  انطلقت 

الطالب من مختلف املناطق. ووجد يف هذا الحي العديد من املدارس التعليمية والكتاتيب 

القدمية التي ساعدت يف النهضة العلمية، واحتوى هذا الحي عىل العديد من املساقي التي 

يستفيد سكانها منها.

امتد توسعها جنوباً بعد منتصف القرن الرابع عرش الهجري حتى أزيلت األسوار املحيطة بها 

نهائياً يف عام 1373هـ .

ومن أشهر معاملها بوابتها الجنوبية التي التقطت لها أول صورة ملونة عام 1356هـ . 

منظر للبوابة املحيطة بحي دخنة



 

خزام 
 السكني

سالم 
 السكني

كندة 
سمحان  السكني

 السكني

دخنة 
 السكني

 مواقع المجمعات السكنية على الخريطة



منظر لمجمع سالم السكني الجديد ألعضاء هيئة التدريس 
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إحدى عشر/ أوقاف الجامعة: 
أسماء أوقاف جامعة امللك سعود

تطلق عىل أوقاف جامعة امللك سعود األسامء التالية حسب املخطط التايل:
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»دالالت أسماء األوقاف«
-مبنى )1-٢( منارة امللك عبدالله للمعرفة.

 منارة امللك عبدالله للمعرفة:
    لقد تم دراسة وتحليل وزيارة العديد من التجارب املعارصة للوقف يف املؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والعاملية لتحديد االستخدامات املناسبة لعنارص املرشوع، 
وأثبتت هذه التجارب أن املشاريع متعددة االستخدام هي األكرث جدوى يف مثل هذه الحاالت نتيجة ألن هذه االستخدامات املتعددة تعتمد وتغذي بعضها البعض وبالتايل 
تشكل التوازن املطلوب الستمرارية الحيوية يف تلك املشاريع وقد تم االعتامد عىل هذه النتيجة كمنطلق رئييس لعنارص ومكونات املرشوع مبا تشتمله من استخدامات فندقية 
ومكتبية وتجارية وترفيهية باإلضافة إىل مركز مؤمترات حيث تتوسط منارة امللك عبدالله للمعرفة عنارص مرشوع أبراج الجامعة، وهي عالمة مميزة عىل تقاطع طريق امللك 
عبدالله وطريق امللك خالد وواجهة وبوابة حضارية ملدينة الرياض من الجهة الشاملية الغربية حيث يبلغ ارتفاع الربج )49( دوراً 
ومبساحة إجاملية لألدوار قدرها )128.602م2( كام أن منصة الربج هي مركز امللك عبدالله للمؤمترات مبساحة إجاملية لألدوار 

قدرها )254.155م2(.
    ويحتوي مركز امللك عبدالله للمؤمترات عىل ستة مدرجات متفاوتة السعة وقاعة محارضات رئيسة تسع حوايل )2.500( شخص 
باإلضافة إىل العديد من قاعات االجتامعات متفاوتة املساحات ويقع أسفله مركز تجاري وترفيهي متميز ويحيط مركز املؤمترات 
الربج عالمة  يتوسط عنارص املرشوع ويحتوي عىل فندق سبعة نجوم وأدوار مكتبية متميزة. وميثل هذا  الذي  الرئييس  بالربج 
معامرية وعمرانية ومنارة للعلم واملعرفة عىل طريقي امللك عبدالله وامللك خالد وعىل مدخل مدينة الرياض من الجهة الغربية 
وينفتح يف إطاللته عىل جامعة امللك سعود. وقد ترشفت أوقاف جامعة امللك سعود مبوافقة سامية من خادم الحرمني الرشيفني 
امللك عبدالله -رحمه الله- عىل إطالق اسمه الكريم عىل هذا الربج الرئييس ليكون »منارة امللك عبدالله للمعرفة« وهذا يؤكد عىل 

أهمية األوقاف وحرص خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله – رحمه الله - عىل تكريم العلم والعلامء.
    وتعمل أوقاف الجامعة بالتشاور مع مصمم املنارة وعدد من املستشارين من مكاتب عاملية لتطوير التصميم الحايل للمنارة 
ليك يكون أمنوذجاً من خالل ربطة مبحطة قطار الرياض وتكامله مع باقي عنارص الجامعة وأن يكون صديقاً للبيئة بحيث يحصل 

.)LEED( املبنى عىل التصنيف الذهبي طبقاً ملعايري الريادة يف تصاميم البيئة والطاقة
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-مبنى )3( برج الفندق اخلمسة جنوم -كراسي البحث:
برج الفندق اخلمسة جنوم – كراسي البحث:

    تجاوباً من الجامعة مع املتربعني والداعمني لربنامج كرايس البحث العلمي. فقد حرصت عىل وجود آلية تضمن استمرارية عمل هذه الكرايس من خالل برنامج 

أوقاف الجامعة. فتم تخصيص برج )فندق الخمسة نجوم( ليكون داعامً مستقبلياً لعمل هذا الربنامج. ويتميز هذا الربج مبوقعه عىل طريق امللك خالد بجوار منارة 

امللك عبدالله للمعرفة ومركز املؤمترات واملعارض واملركز التجاري. ومبساحة إجاملية لألدوار قدرها )56.417م2( وعدد 241 وحدة فندقية )غرف وأجنحة( كام يوجد 

به عدد 252 موقفاً لضيوف الفندق.

    وبينام يتم حالياً االنتهاء من استيفاء متطلبات الرشكة املشغلة )هيلتون العاملية( ألعامل الديكورات الداخلية والتأثيث. 

اثنني من املقاولني  الداخيل من خالل  التشطيب  الكهروميكانيكية وأعامل  العمل عىل قدم وساق إلنجاز األعامل  يجري 

العامة  الهيئة  مسؤويل  مع  التواصل  تم  أنه  جانب  إىل  هذا  للمرشوع.  العام  املقاول  إرشاف  تحت  العامليني  املتخصصني 

للسياحة واآلثار واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي انتهت –ولله الحمد- بالحصول عىل اعتامد الهيئة ملخططات هذا الربج 

الفندقي.
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-مبنى )4( برج مصرف الراجحي الطبي.
برج مصرف الراجحي الطبي :

    رعى خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا ألوقاف الجامعة اتفاقية تربع مرصف الراجحي بإنشاء برج وقفي، حيث جاء هذا الوقف 

من املرصف إمياناً من القامئني عليه برسالة الجامعة يف خدمة العلم واملعرفة واملجتمع وتبلغ املساحة اإلجاملية ألدوار الربج قدرها )40.124م2( مخصصة لالستخدامات 

الطبية.

وبدعم من  الطبية،  الخدمات  تقديم  املتميزة يف  الجهات  وتحليل عدد من  دراسة  وبناء عىل  الصحية،  الخدمات  أفضل  تقديم  الجامعة يف  أوقاف  ورغبة من      

مستشارين مختصني ألوقاف الجامعة، فقد تم اختيار مشغل عاملي متميز لتشغيل هذا الربج ضمن عقد طويل املدى، وقد 

انتهى املشغل قريباً من إعداد كافة التصاميم الخاصة بتوزيع الفراغات يف املساحات التأجريية للمبنى، ويجري التنسيق 

بني املشغل واملقاول إلنجاز أعامل الكهروميكانيك والتشطيب املتبقية يف الربج طبقاً للتصاميم املحدثة للربج التي أعدها 

املشغل.
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-مبنى )5( برج الشيخ صالح كامل.
برج الشيخ صالح كامل :

    أوقف سعادة الشيخ صالح كامل هذا الربج لصالح جامعة امللك سعود يف اتفاقية عقدت برعاية كرمية من خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 

رئيس اللجنة العليا ألوقاف الجامعة، حيث قدم هذا التربع السخي لبناء برج وقفي يخدم األبحاث العلمية ومركز الشيخ صالح كامل للدراسات والبحوث املرصفية 

اإلسالمية بالجامعة ومبساحة إجاملية لألدوار قدرها 25.279م2 والربج هو ثاين األبراج من الجهة الرشقية ملنارة امللك عبدالله للمعرفة ويشتمل عىل عدد 80 وحدة 

فندقية )أجنحة( مستوى خمس نجوم.

    ويجري العمل حالياً عىل االنتهاء من متطلبات الرشكة املشغلة )هيلتون العاملية( ألعامل الديكورات الداخلية والتأثيث 

كام يجري العمل عىل قدم وساق إلنجاز األعامل الكهروميكانيكية وأعامل التشطيب الداخيل من خالل اثنني من املقاولني 

املتخصصني العامليني تحت إرشاف املقاول العام للمرشوع هذا إىل جانب أنه تم التواصل مع مسؤويل الهيئة العامة للسياحة 

واآلثار واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي انتهت –ولله الحمد- بالحصول عىل اعتامد الهيئة ملخططات هذا الربج الفندقي.
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-مبنى )٦( برج األجنحة الفندقية.
برج األجنحة الفندقية:

    سعت جامعة امللك سعود إلنشاء هذا الربج تحقيقاً ألهداف أوقاف الجامعة يف خدمة املجتمع ودعم البحوث العلمية واالرتقاء بها. وهذا الربج األول من الجهة 

الرشقية ملنارة امللك عبدالله للمعرفة ضمن مجموعة األبراج الواقعة عىل طريق امللك عبدالله . ويتميز مبوقعه املجاور للمركز التجاري ومركز املؤمترات ومنارة امللك 

عبدالله للمعرفة وتبلغ املساحة اإلجاملية ألدوار الربج  33,283م2 والذي يحوي )75( وحدة فندقية )أجنحة( مستوى خمس نجوم .

    وبينام يتم حالياً االنتهاء من استيفاء متطلبات الرشكة املشغلة ) هيلتون العاملية ( ألعامل الديكورات الداخلية والتأثيث كام يجري العمل عىل قدم وساق إلنجاز 

األعامل الكهروميكانيكية وأعامل التشطيب الداخيل من خالل اثنني من املقاولني املتخصصني العامليني تحت ارشاف املقاول 

العام للمرشوع هذا إىل جانب أنه تم التواصل مع مسؤويل الهيئة العامة للسياحة واآلثار واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي 

انتهت –ولله الحمد– بالحصول عىل اعتامد الهيئة ملخططات هذا الربج الفندقي.
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-مبنى )٧-8( برج املعّلم محمد بن الدن.
برج املعّلم محمد بن الدن :

    إمياناً منها بأهمية دعم العلم والعلامء وتقديراً لدور ومكانة جامعة امللك سعود، فقد قدمت مجموعة محمد بن الدن السعودية تربعاً سخياً لبناء برجني وقفيني 

باسم املعلّم محمد بن الدن -رحمه الله- . لدعم األبحاث العلمية ومراكز البحث والتطوير بالجامعة مبساحة إجاملية لألدوار تقدر بـ 68,276م2 وذلك من خالل اتفاقية 

تربع رعاها خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا ألوقاف الجامعة .

    ونظراً ملوقعه املميز كأول برج من الناحية الغربية ملدخل الجامعة الجنويب )دوار الكتاب( عىل طريق امللك عبدالله فقد تقدمت عدة جهات حكومية وخاصة 

بطلب استئجار املبنى وبجهود كبرية من فريق التسويق بأوقاف الجامعة فقد تم بحمد الله االتفاق عىل تأجري الربج األكرب 

إلحدى الجهات الحكومية الرائدة . وقد بدأ التنسيق مع الجهة املستأجرة لتحديد احتياجات الربنامج املساحي للبدء يف 

إعداد التصاميم الخاصة بتوزيع الفراغات يف املساحات التأجريية طبقاً ملتطلبات الجهة املستأجرة متهيداً لطرح هذه األعامل 

للتنفيذ وتسليم املبنى للمستأجر .
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-مبنى )9( برج األمير سلطان بن عبدالعزيز الوقفي لألبحاث الصحية وطب الطوارئ
برج األمير سلطان بن عبدالعزيز الوقفي لألبحاث الصحية وطب الطوارئ:

    ابتهاجا بعودة صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- من رحلته العالجية بادرت الجامعة بالعمل عىل تأسيس برج وقفي يحمل اسمه، وقد 

تربع الشيخ محمد بن حسني العمودي مشكوراً بتمويل جزيئ لهذا املرشوع املبارك، وتبلغ املساحة اإلجاملية ألدوار املبنى حوايل )34.500م2( منها مساحة )20.500م2( 

موزعة عىل تسعة أدوار مكتبية ودور للقبو وميزانني للمواقف، واألعامل الكهروميكانيكية.

    ونظراً ملوقعه وتصميمه املتميز وإطاللته املبارشة عىل أهم معامل الجامعة وسهولة الوصول والدخول إليه والخروج منه، فقد كان هدفاً لكثري من الجهات، ويجري 

حالياً تحليل عدد من العروض املقدمة من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، الستئجار هذا املبنى.
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-مبنى )1٠( برج الدكتور ناصر الرشيد.
برج الدكتور ناصر الرشيد :

    امتداداً لدعم معايل الدكتور نارص الرشيد لجامعة امللك سعود من خالل مختلف القنوات فقد حظيت الجامعة برعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 

عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا ألوقاف الجامعة التفاقية تربع معاليه بهذا الوقف الكريم إمياناً منه برسالة الجامعة يف خدمة العلم واملعرفة واملجتمع وتأكيداً ألهمية 

اعتامد الجامعة عىل مواردها الذاتية لدعم البحث العلمي ومراكز البحث والتطوير . 

    ويقع الربج عىل طريق امللك عبدالله مبساحة اجاملية لألدوار تقدر بـ 24,456م2 . لالستخدام املكتبي ومبساحة تأجريية حوايل 17,100م2 ويعمل فريق التسويق 

حالياً عىل دراسة العروض املتقدمة الستئجار الربج من عدد من الجهات . 
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-مبنى )11( برج الشيخ محمد بن حسني العمودي.
برج الشيخ محمد بن حسني العمودي :

    برعاية كرمية من خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا ألوقاف الجامعة جاء هذا التربع السخي من الشيخ محمد بن حسني 

العمودي تجاوباً منه. مع رسالة جامعة امللك سعود يف خدمة العلم واملعرفة واملجتمع . وبرج الشيخ العمودي هو أحد األبراج الواقعة عىل طريق امللك خالد مبساحة 

إجاملية لألدوار بلغت 61,511م2  ومبساحة تأجريية تبلغ 37,300م2.

    وحيث يتميز هذا الربج مبوقع متوسط بني كل من الربج الطبي والربج الفندقي فئة الخمس نجوم وموقعه عىل طريق امللك خالد؛ فقد كان هدفاً لعدد من الجهات 

العمل عىل إنهاء  الحكومية والخاصة حيث تم االتفاق النهايئ لتأجريه إلحدى الجهات الحكومية الرائدة . ويجري حالياً 

لطرح هذه األعامل  ملتطلبات الجهة املستأجره. متهيداً  التأجريية طبقاً  الفراغات يف املساحات  التصاميم الخاصة بتوزيع 

للتنفيذ وتسليم املبنى للمستأجر .
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-مبنى )1٢( برج الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهليل.
برج الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهليل :

    تربع سعادة الشيخ عبدالرحمن الهليل بتمويل إنشاء الربج عرب اتفاقية تربع مع الجامعة برعاية كرمية من خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز رئيس 

اللجنة العليا ألوقاف الجامعة .

    حيث تبلغ مساحة أدوار الربج 20,54م2 وذلك لدعم األبحاث العلمية ومراكز البحث والتطوير بالجامعة .

    ونظراً ملوقعه املميز كأول برج من الناحية الرشقية ملدخل الجامعة الجنويب )دوار الكتاب( فقد كان هدفاً لعدد من الجهات الحكومية والخاصة . وقد تكللت 

الجهود املبذولة من فريق التسويق بأوقاف الجامعة باالتفاق عىل تأجري املبنى ألحد الجهات الخاصة لتشغيله يف مجال 

الرعاية الصحية طويلة املدى .



منظر عام ألبراج أوقاف الجامعة
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الثاني عشر/ مستشفى الملك خالد الجامعي : 
أسماء الطرق واملمرات في مستشفى امللك خالد اجلامعي داخل املدينة الطبية اجلامعية:

يطلق عىل الطرق واملمرات يف مستشفى امللك خالد الجامعي داخل املدينة الطبية الجامعية األسامء التالية:

R1-R2 شارع الوشام 
خلف ، شارع المرقبالرابط بين طريق حسن آل الشيخ و الطريق 

 المستشفى 

R3 ل بين قاعة اليمامة وخزام السكنيالموصالطريق  شارع المرقب  

R4 و شارع البجيري بالموصل بين شارع المرقالطريق  شارع الثمامة 

R5 المتفرع من شارع العارض لمدخل المستشفى الطريق  شارع البجيري 

R6 الموصل بين شارع القري و شارع البجيريالطريق  شارع العطايف 

R7 الوشامو شارع  العارضالموصل بين شارع الطريق  شارع القِرِي 

R8 لمواقف الباصات الشفاالمتفرع من شارع الطريق  شارع الطريف  

R9 القريشارع و  طريق الشيخ حسن آل الشيخالموصل بين الطريق  شارع الشفا 
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خريطة تحمل بعض المسميات التاريخية القديمة لمدينة الرياض



 /الفهرس

 الصفحة رقم انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 7 كلمة معالي مدير اجلامعة

 8 كلمة رئيس جلنة تسمية مرافق اجلامعة

 11-9 تقديم

 21-13 مساء املبانيأ

 22 صورة  توضيحية ملوقع املباني الرئيسة للجامعة قسم الطالبات

 29-23 باملدنية اجلامعيةمساء القاعات الرئيسة أ

 30 صورة  توضيحية ملوقع املباني والقاعات الرئيسة للطالب

 34-31 للطالبات القاعات الرئيسة باملدنية اجلامعيةمباني مساء أ

 35 صورة  توضيحية ملواقع القاعات الرئيسة للطالبات

 36 صورة ملدخل املدينة اجلامعية للطالبات

 41-37 والنوادي االجتماعية املنشآت الرياضيةأمساء 

 42 صورة  توضيحية ملوقع املنشآت الرياضية واالجتماعية

 49-43 البواباتأمساء 

 50 صورة  توضيحية ملوقع البوابات الرئيسة باملدينة اجلامعية

 58-51 مساء بوابات املدينة اجلامعية للطالباتأ

 59 للطالبات صورة  توضيحية ملوقع البوابات يف املدينة اجلامعية

 60 للمدينة اجلامعية للطالبات بانوراميهصورة 

 77-61 يف املدينة اجلامعية للطالب الطرقأمساء 

 78 صورة  توضيحية ملوقع الطرق الرئيسة للمدينة اجلامعية للطالب



 87-79 الطرق الداخلية للمدينة اجلامعة للطالباتأمساء 

 88 اجلامعية للطالبات صورة  توضيحية ملوقع الطرق يف املدينة

 94-89 الدواراتأمساء 

 95 صورة  توضيحية ملوقع الدوارات يف املدينة اجلامعة للطالب

 96 صورة لدوار الكتاب

 100-97 يف املدينة اجلامعية للطالب املمراتأمساء 

 101 صورة  توضيحية ملوقع املمرات يف املدينة اجلامعية للطالب

 102 باملدينة اجلامعية للطالبصورة ألحد املمرات 

 106-103 مساء املمرات يف املدينة اجلامعية للطالباتأ

 107 صورة  توضيحية ملوقع املمرات الرئيسة يف املدينة اجلامعية للطالبات

 108 صورة ألحد املمرات باملدينة اجلامعية للطالبات

 113-109 للطالبيف املدينة اجلامعية  املواقف متعددة األدوارأمساء 

 114 صورة  توضيحية ملوقع املواقف متعددة األدوار

 119-115 احلدائقأمساء 

 120 صورة  توضيحية ملوقع احلدائق

 126-121 اجملمعات السكنيةأمساء 

 127 صورة  توضيحية ملوقع اجملمعات السكنية

 128 صورة جملمع سالم السكين اجلديد ألعضاء هيئة التدريس

 139-129 وقا  اجلامعةاملباني ألأمساء 

 140 صورة عامة ألبراج أوقا  اجلامعة

 141 خريطة قدمية توضح األحياء مبدينة الرياض
 




