
لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 

 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 أذربيجان 2019 ديسمبر

  X 5 .1 مدينة باكو المسورة مع قصر ِشروانشاه وبرج العذراء 

  X 6 .2 مركز شاكي التاريخي وقصر خان الملكي 

  X 6 .3 مشهد غوبستان الثقافي للفن الصخري 

  .4 قلعة عجلون X   األردن 2019 يونيو

 اإلمارات  2019 ديسمبر

 X  1 .5 مستوطنة ومقبرة جزيرة أم النار 

 X  1 .6 جزيرة صير بو نعير 

 X  2 .7 خور دبي 

 X  2 .8 موقع الدور 

 X  2 .9 مسجد البدية 

 X  2 .10 الشارقة: بوابة اإلمارات المتصالحة 

 X  2 .11 المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة 

 X   2 .12 يأبو ظبسبخة 

 تونس 2019 ديسمبر

  X 1 .13 مدينة صفاقس 

  X  2 .14 مدنين  –جامع علولة بمعتمدية بني خداش 

  X 3 .15 المعبد اليهودي بمدينة سوسة 

 X  4 .16 شبكة قنوات مياه زغوان 

 X  5 .17 جزيرة جربة 

https://whc.unesco.org/ar/list/1549#top
https://whc.unesco.org/ar/list/1076#top
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9


لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 تونس 2019 ديسمبر

 X  6 .18 الموقع األثري شمتو 

 X  7 .19 حدود اإلمبراطورية الرومانية: اللمس في جنوب تونس 

 X  8 .20 األضرحة الملكية لنوميديا وموريطانيا 

 X  9 .21 المنتزه الوطني بالفايجة 

 X  1 .22 المنتزه الوطني جبل بوهدمة 

 X  1 .23 شط الجريد 

 X  24 واحات قابس.  

 X  1 .25 جبل تيباغا البحري 

 X   1 .26 الكاف –الطباشيرية النمط الطبقي للحدود 

 X  1 .27  مائدة يوغرطة 

 X  1 .28 سكن الكهوف وتراث القصور في الجنوب التونسي 

 السعودية 2019 ديسمبر

  X 4 .29 )والشويمس جبة (الفنون الصخرية في منطقة حائل 

  X 4 .30 حي الطريف في الدرعية 

  X  4 .31 واحة األحساء 

  X )4 .32 الحجر )مدائن صالح 

  X 4 .33 جدة التاريخية 

 X  4 .34 )طريق الحج من الكوفة إلى مكة( درب زبيدة 

 X  4 .35 خط حديد الحجاز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6278/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6278/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6278/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2


لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 السعودية 2019 ديسمبر

 X  5 .36 طريق الحج الشامي 

 X  5 .37 طريق الحج المصري 

 X  5 .38 قرية الفاو األثرية 

 X  5 .39 قرية رجال ألمع التراثية 

 X  5 .40 قرية ذي عين التراثية 

 X  5 .41 فنون نقوش بئر حما الصخرية 

 X  5 .42 واحة دومة الجندل التاريخية 

 X  5 .43 محمية عروق بني معارض 

 X   5 .44 جزيرة فرسانمحمية 

 9 .45 لالسنغا األماكن العمرية" X   السنغال 2019 ديسمبر

 2013 سبتمبر

 العراق

 

  X  46 المدرسة المستنصرية.  

  X 47 القصر العباسي.  

 2019 يونيو
 X  48 الكوفة.  

 X  49 جسر حربي.  

 2019 ديسمبر

 

  X 9 .50 دار خليل باشا 

  X 9 .51  قبة السراي 

  X 9 .52 دار الوالي 

  X 9 .53 القشلة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84)


لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 9 .54 الوسطاني الباب X   العراق 2019 ديسمبر

 2019 ديسمبر
 عمان

 

  X )8 .55 أنظمة الري )األفالج 

  X 8 .56 قلهات 

  X 8 .57 المواقع األثرية في بات والخطم والعين 

  .58 مدينة القدس الشريف X   فلسطين 2012 أكتوبر

 قطر 2019 ديسمبر

  X 2 .59 موقع الزبارة 

  X 2 .60 القصر القديم 

  X 2 .61 موقع الجساسية 

  X 2 .62 مسجد الرويس 

 الكاميرون 2019 ديسمبر
  X 6 .63 النقوش الصخرية في بيدزار 

  X 6 .64 موقع أولوف األثري بالمنطقة الثقافية كوتوكو 

 كوت ديفوار 2019 ديسمبر

  X 
المساجد المسلسلة ذات الطابع السوداني في الشمال 

 اإليفواري
65. 1 

  X 1 .66 أسوار صوردي 

  X  "1 .67 بوندوكو "مدينة األلف مسجد 

 X  1 .68 تيني بقايا 

 الكويت 2019 ديسمبر
  X 69 موقع كاظمة.  

  X 70 القرينية في جزيرة فيلكا.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86


لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

  .71 سعيدة في جزيرة فيلكا X   الكويت 2019 ديسمبر

 ليبيا 2019 ديسمبر

  X 72 مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية.  

  X 8 .73 قلعة مرزق األثرية 

  X 74 قصر الحاج.  

  X 9 .75 الجامع العتيق بأوجلة 

  X  9 .76 مراد أغاجامع 

  X 9 .77 موقع واو الناموس 

 2013سبتمبر 

 مالي

 

  X 3 .78 مسجد باندياجارا 

 2019 يونيو

 X  79 الموقع األثري السوق.  

 X  80 مسجد الشيخ سيدي أحمد أغادا.  

 X  81 والجامع الكبير في نيون.  

 2019 ديسمبر

  X 3 .82 مدينة حمد هللا التاريخية 

  X 3 .83 مسجد نيورو 

  X 4 .84 موقع مسجد كانكو موسى 

  X 4 .85 مسجد مانفارا 

  X 4 .86 موقع غاو ساني 

 2012 أكتوبر
 مصر

  X 87 الدير األحمر.  

 3 .88 أديرة وادي النطرون X   2019 ديسمبر



لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 مصر 2019 ديسمبر

  X 3 .89 مقياس النيل بجزيرة الروضة 

 X  3 .90 مدينة القصر 

 X  3 .91 جبانة البجوات 

 المغرب 2019 ديسمبر

  X 6 .92 مسجد تينمل 

  X 7 .93 واحة فيكيك 

  X 7 .94 جامع القرويين/ مدينة فاس 

  X 7 .95 موقع القصر الصغير األثري/ إقليم طنجة 

 X  7 .96 زرهون 

 X  7 .97 والجامع الكبير تازة 

 X   7 .98 ليكسوسمدينة 

 X  7 .99 معلمة الكور 

 X  7 .100 مغارة تافوغالت 

 X  7 .101 منتزه تالسمطان الوطني 

 X   8 .102 دم الخالداتمحمية نباتات 

 X  8 .103 متنزه اخنيفيس الوطني 

 X  8 .104 المنتزه الوطني الداخلة 

 X  8 .105 الدار البيضاء 

 X  8 .106 حوض واد نون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1_(%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D8%B9_%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87_%D8%A3%D8%AE%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1


لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 موريتانيا 2019 ديسمبر

  X 6 .107 موقع أوداغوست األثري 

  X 6 .108 الحي القديم بمدينة تجكجة المعروف باسم القديمة 

  X  6 .109 صبة وملحقاته بمدينة أطارقرن الق حي 

  X 6 .110 مدينة كومبي صالح 

  X 6 .111 ازوكي 

 3 .112 التجمع التقليدي ألجادز X   النيجر 2019 ديسمبر

 نيجيريا 2019 يونيو

  X 113 قصر ومسجد فانيسو.  

 X   114 ساحة المعركة مبورمي.  

 X  115 مئذنة غوبارو.  

 X  116 قصر وضريح هوبارن شيهو.  

 X  117 مجمع مساجد أليمي في إلورين.  

 2019 يونيو

 اليمن

  X 118 قلعة صيرة.  

 2019 ديسمبر

X   1 .119 حاضرة زبيد التاريخية 

X   1 .120 مدينة صنعاء القديمة 

X   6 .121  مدينة شبام القديمة وسورها 

  X 1 .122 أرخبيل سقطرى 

 X  1 .123 الموقع األثري بمأرب 

 X   1 .124 محمية شرمة/جثمون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A9_-_%D8%AC%D8%AB%D9%85%D9%88%D9%86


لتراث في العالم اإلسالميا قائمةالمسجلة على   المواقع التراثية  
 بعد اعتماد تحيينها خالل االجتماع االستثنائي للجنة التراث في العالم اإلسالمي 

 ( 2019ديسمبر  3-2)الرباط، المملكة المغربية،   
 

 لتسجيلل تاريخ

 لدى اإليسيسكو
 البلد

قائمة التراث المهدد 

بالخطر في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة التمهيدية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

القائمة النهائية 

للتراث في العالم 

 اإلسالمي 

 

 الثقافي الممتلك

 

الر

 قم

 اليمن 2019 ديسمبر

 X  1 .125 مدينة ثاُل التاريخية 

 X  1 .126 المدرسة العامرية في رداع 

 X  1 .127 مدينة جبلة وضواحيها 

 X  1 .128 جبل حراز 

 X  1 .129 جبل برع 

 X  1 .130  بلحاف/بروم الساحلية منطقة 

 X   131 محمية حوف.  

 X  132 مدينة صعداء التاريخية.  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%81

