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)NGHA( الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أُنشئت مراكز الرعاية الصحية بالحرس الوطني في عام 1982م، وقد تم  تشغيلها بشكل مستقل عن بعضها البعض، وفي عام 1994م، تم دمج و توحيد هذه 
المنشآت تحت هيكل مشترك جديد وهو الشوؤن الصحية بالحرس الوطني و ذلك لضمان اإللتزام بمعايير عالية الجودة في رعاية المرضى .

وفي عام 2001م، صدر مرسوم ملكي يقضي بإعادة تسمية جميع المنشآت التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني لتحديد هويتها بإعتبارها كيان مشترك، و 
ُتعرف المنظومة التي تجمع المنشآت الصحية للحرس الوطني باسم مدينة الملك عبدالعزيز الطبية و هي تضم مستشفيات الحرس الوطني الخمسة في كال من 

الرياض و جدة و األحساء و الدمام و المدينة. 

 الرسالة:
توفر الشئون الصحية بالحرس الوطني رعاية مثلى لكافة الموظفين وذويهم من المرضى المؤهلين كما توفر فرصاً أكاديمية متميزة وتجري أبحاثاً حديثة 

وتشارك في برامج خدمة المجتمع والصناعة المتعلقة بالمجال الصحي.

 الرؤية:
تهدف الشئون الصحية بالحرس الوطني لتكون منشأة متكاملة ورائدة عالمياً تتميز بارتقائها بصحة الفرد والمجتمع.

  القيم األساسية:
 تولي الشئون الصحية بالحرس الوطني االهتمام الكبير بالقيم األساسية التي ينبغي على كل موظف أن يلتزم بها في عمله و هذه القيم هي:

احترام القيم الدينية واالجتماعية 	 
سالمة ورضى المريض 	 
جودة األداء 	 
االحترام و الكرامة	 
الشفافية 	 

اعتماد اللجنة المشتركة الدولية:
حازت الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المناطق الثالث على إجازة الهيئة الدولية المشتركة العتماد المنشآت الصحية و بهذا ُمنحت  »الختم الذهبي للتصديق 
في شهر ديسمبر من عام 2009م  حيث أظهرت نتائج ممتازة فيما يتعلق بالتزام المنشأة الواضح بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضي  و ضمان بيئة 

صحية أمنة و العمل المستمر على تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى أو العاملين، و تحقيق معايير الرعاية الصحية المثلى.

العمل الجماعي 	 
بيئة العمل المنتجة 	 
المسؤولية 	 
األخالقيات المهنية و السلوكية	 
التميز واإلبداع	 
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مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز
يعتبر مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز منشأة صحية متكاملة ، وسيتم افتتاحه على ثالث مراحل للوصول به إلى مستشفى بسعة سريرية تقدر بـ 300 سرير 

في تخصصات اكلينيكية مختلفة.

ويعد مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز المستشفى الخامس للشؤون الصحية بالحرس الوطني الذي يندرج تحت منظومة مدينة الملك عبد العزيز الطبية، و يقع 
المستشفى خلف جبل أحد الشهير على الطريق الرئيسي لمطار األمير محمد بن عبد العزيز.

الخدمات الطبية:

إدارة الطب	 
إدارة الجراحة	 
إدارة طب الطواريء	 
إدارة طب األطفال	 
إدارة طب النساء و الوالدة	 
إدارة العناية المركزة	 
إدارة التخدير	 

الخدمات المساندة:

خدمات التأهيل الطبي .	 
خدمات الرعاية التنفسية.	 
خدمات الرعاية الصيدلية.	 

الخدمات التمريضية:

طب النساء و الوالدة	 
القسم الطبي و الجراحي النسائي	 
طب األطفال	 
الوالدة	 
وحدة العناية المركزة للرضع	 

إدارة العيادات الخارجية	 
إدارة التغذية اإلكلينيكية	 
إدارة الطب الوقائي	 
إدارة المختبر و علم األمراض	 
إدارة األشعة الطبية	 
إدارة طب و جراحة األسنان	 
إدارة الجودة	 

العناية المركزة لألطفال	 
مركز األعمال/ كبار الشخصيات	 
القسم الطبي و الجراحي الرجالي	 
غرفة العمليات	 
جراحة اليوم الواحد	 
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العناية التمريضة المتوسطة	 
وحدة العناية المركزة للبالغين	 
غرفة الطواريء	 
الغسيل الكلوي.	 
خدمات التوريدات المركزية المعقمة.	 

الموقع:
يقع مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز شمال المدينة المنورة على طريق األمير نايف بن عبد العزيز.

من المطار إلى المستشفى:

المسافة: 7.8 كم.

االتجاه: طريق المطار ç طريق األمير نايف بن عبد العزيز ç  المستشفى.

من المستشفى إلى الحرم النبوي:

المسافة: 11.4 كم 

اإلتجاه: طريق األمير نايف بن عبدالعزيز ç  طريق المطار ç طريق الملك فهد ç الحرم النبوي.

المناظير الجراحية	 
خدمات العيادات الخارجية/ مراكز الرعاية األولية/ الرعاية اإلسعافية	 
خدمات تعليم التمريض.	 
جودة التمريض و سالمة المرضى.	 
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مزايا الموظفين

التوجيه

عند وصول الموظف الى المملكة، يكون هناك ممثل لإلستقبال والترحيب والذي يقوم بإستقبال الموظفين الجدد في المطار ومرافقتهم لسكن موظفي الشؤون 	 
الصحية بالحرس الوطني. 

بدل العفش الزائد: مقدار محدد للموظفين األجانب عند بداية التعاقد وعند العودة النهائية من المطار المتفق عليه الى موقع البرنامج وبالعكس على أساس بلد 	 
المنشأ. 

خدمات النقل والمواصالت

النقل الجوي عند بدء التعاقد: يجب أن يمنح الموظف األجنبي تذكرة طيران ) تحدد درجة التذكرة وفق استحقاقات مجموعة المزايا( من المطار المتفق عليه 	 
الى مكان إقامة الموظف عند بدء التعاقد.

تتوفر خدمات نقل ومواصالت مجانية للموظف الجديد على مدار أربعة وعشرين ساعة )24( من السكن الى المستشفى وبالعكس. باإلضافة الى توفير خدمات 	 
نقل و مواصالت مرتين في األسبوع لرحالت التسوق. .

دفع بدل مواصالت شهري للموظفين الذين اليعرض عليهم السكن، وال يؤمن لهم أو يسكنون في السكن المؤمن من قبل البرنامج.	 

توفير رحالت مجانية للمسجد النبوي في المدينة المنورة يومياً.	 

الرعاية الطبية واألسنان

يتم عادة توفير الرعاية الطبية األساسية وطوارئ األسنان عن طريق البرنامج مجاناً لجميع الموظفين بناء على المتاح والتحويل عن طريق طبيب البرنامج المعين 
ماعدا العقاقير االتي التحتاج لوصفة طبية، األدويه و المستلزمات الطبية.
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اإلجازات والعطل الرسمية

أنواع اإلجازات والعطل الرسمية

اإلجازة السنوية
يحق للموظف أجازة سنوية لمدة ثالثين يوم تقويم مدفوعة الراتب لكل سنة خدمة.

اإلجازات اإلدارية
يحق للموظف إجازة لمدة ستة أيام تقويم مدفوعة الراتب بناًء على مجموعة المزايا.

إجازة منتصف العام
عشرة أيام تقويم متتالية مدفوعة الراتب على النحو الوارد أعاله.

العطل الرسمية
11 يوم عمل من العطل الرسمية مدفوعة الراتب شامله عيد الفطر والحج واليوم الوطني السعودي) 23 سبتمبر(.

أنواع العطل الرسمية األخرى

إجازة الوفاة
إجازة الوفاة مدفوعة الراتب لمدة سبعة أيام تقويمية، بدون تذكرة طيران، في حالة وفاة احد والدي الموظف أو الزوج أو الزوجة أو األبناء. 

اإلجازات المرضية
يمنح للموظف إجازة مرضية موثقة نظامية مدفوعة الراتب لمدة تصل الى 30يوم تقويمية في السنة، باإلضافة الى 60يوم تقويم إضافية يستلم فيها الموظف %75 

من الراتب كل سنة خدمة. 

إجازة الحج
يحق الموظف المسلم الذي أكمل ال يقل عن خمسة سنوات خدمة تقديم طلب ومنحه إجازة الحج لمدة عشرة أيام أثناء موسم الحج ليستطيع الموظف الحج الى مكة 
المكرمة، هذه إجازة مستقلة ومنفصلة عن جميع اإلجازات األخرى وستمنح مرة طول مدة عمل الموظف في البرنامج. والموظف الذي إستفاد من هذه الميزة لن 

تصرف له إجازة عيد األضحى ومدتها خمسة أيام عن تلك السنة. 

إجازة بدون راتب
يدرك البرنامج ان الموظف قد يحتاج من وقت الى آخر الى إجازة نتيجة لحاجته الشخصية أو ظروفة التي هي خارج إرادته والتي تتجاوز رصيد إجازاته الرسمية. 

واإلجازة بدون راتب، إذا أمكن، تمثل طبيعتها استثاء يحتاج الى موافقة خاصة.

إجازة العمل
وضع البرنامج توجيهات، تسمح للموظف بالسفر من الموقع األساسي للبرنامج للقيام بالمهام، والتي ستسهل التشغيل المستمر للبرنامج.
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إجازة المرافقة
جميع الموظفين السعوديين وموظفي البرنامج من السعوديين ذوي العقد العائلي يحق لهم إجازة مرافقة تستخدم إجازاتها السنوية للعناية بزوجته/ زوجها وطفلها، 

وفقاً لتوجيهات الطبيب، ممن تم تنويمهم في مستشفيات حكومية. 

إجازة الزواج
يحق للموظف العامل بدوام كامل إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثالثة أيام بمناسبة زواج الموظف ويمنح هذه اإلجازة مرة طول فترة عمل الموظف في البرنامج.

إجازة أمومة
يمنح البرنامج، بناء على الطلب، الموظفة المؤهلة إجازة أمومة عندما الينصح الطبيب بإستمرارها بأداء مهام عملها اليومية.

إجازة والدة مولود / ابوة
يمنح الموظف العامل بدوام كامل إجازة مدفوعة الراتب لمدة يوم واحد بمناسبة والدة طفله. تمنح هذه اإلجازة مره لكل عقد سنوي.

مزايا نصف العام

طاقم التمريض
يحق لهم تذكرة طيران  منتصف العام باالضافة الى إجازاة لمدة )10( عشرة أيام تقويم متتالية مدفوعة الراتب.

المهن الصحية المساعدة
يحق لهم إختيار إما تذكرة طيران منتصف العام أو العشرة أيام المتتالية)10( كاإلجازة مدفوعة الراتب.

الموظفين اإلداريين والمساعدين وباقي الموظفين
يحق لهم اجازة )10( عشرة أيام تقويمية متتاليه مدفوعة الراتب.

تذكرة الطيران السنوية
عند إكمال السنة األولى من العقد والتجديد مرة اخرى  لمدة ال تقل عن سنة، يتم منح تذكرة ذهاب وعودة للموظف األجنبي وعائلته المستحقة من موقع البرنامج 

للمطار المعني. 

مكافأة نهاية الخدمة
تتكون مكافأة نهاية الخدمة من نصف الراتب األساسي لشهر واحد لكل سنة من الخمس سنوات األولى للخدمة والراتب األساسي لشهر كامل لباقي السنوات األخرى. 

الراتب والعالوة

صرف أجر ساعات العمل خارج الدوام 
يعوض الموظفين الذين يطلب منهم العمل لساعات عمل إضافيه عن كل ساعة عمل بنسبة 150% من أجر الساعة العاديه على أساس راتب الموظف األساسي.
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عالوة إعادة التعاقد
سيمنح موظفين التمريض وبعض الموظفين المساعدين العياديين/ الصحيين: الموظفين الذين عملوا لمدة سنة مع البرنامج وقاموا بالتعاقد لمدة سنة اخرى، عالوة 

مساوية لراتب الموظف/الموظفة األساسي قبل تاريخ إعادة التعاقد. 

الزيادة السنوية
يمنح الموظف زيادة سنوية تحسب بناء على النسبة / الدرجة للتقويم السنوي عند تجديد التعاقد.

صرف الراتب
ال تفرض ضرائب على الراتب والذي يصرفه البرنامج شهرياً في أول يوم من كل شهر ميالدي.

تعليم األوالد
يصرف بدل تعليم عند بداية عقد الموظفين وسيقوم صاحب العمل بدفع الكلفة الحقيقية للمصاريف األكاديمية المطلوبه لكل ولد في الفصول من 1 - 12 بأي مدرسة 

معتمدة، سواء في المملكة أو في الخارج، لغاية 23,000 لاير لكل سنة دراسية.

المجمعات السكنية

يقع المجمع السكني في داخل منطقة المستشفى. وهو سكن مجاني للموظفين بناء على إستحقاقات العقد. المجمع مؤمن تماماً بحراسة لمدة24 ساعة من الشرطة 
العسكرية. يوجد أنواع مختلفة من الشقق السكنية في مجمع مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز.

فيال صغيرة تتكون من ثالث غرف نوم ) عائلية(.	 
شقة تتكون من ثالث غرف نوم ) عائلية(.	 
شقة تتكون من غرفتين نوم ) عائليه(. 	 
شقة تتكون من غرفة واحدة ) لشخص واحد أنثى/ ذكر(.	 
شقة تتكون من غرفتين ) مشتركة للعزاب أنثى /ذكر(.	 
شقة تتكون من غرفتين) مشتركة للعزاب أنثى /ذكر،  شخصين لكل غرفة نوم واحدة(. 	 
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المرافق

مركز الترفيه
الترفيه يتوفر في المجمع السكني في مركز الترفيه، الذي يحتوي على انواع مختلفة من المرافق الرياضية واأللعاب كما يوجد حوض السباحة وساحة للعب 

ومالعب.

المسجد	 
مطاعم	 
توفير الزي  والغسيل.	 
وسائل مواصالت مجانية من والى العمل.	 
مكتبة طبية.	 
شبكة انترنت	 
تلفزيون بواسطة الكابل	 
شبكة هاتف مرمزة لإلتصال الشخصي الداخلي والدولي.	 
خدمات مجانية مثل الكهرباء والماء والغاز للطبخ تدفع وتوفر عن طريق البرنامج لكافة الموظفين من ساكني سكن البرنامج	 
آلة صرافة للتحويل المالي الدولي. 	 



12

الحياة في المدينة

ان المزية األكثر قيمة للمعيشة في المدينة المنورة هي أن تكون على بعد بضع دقائق عن المسجد النبوي الشريف للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم. والمدينة المنورة 
هي ثاني المدن المقدسة في االسالم بعد مكة المكرمة مباشرة. وتبلغ مساحتها 151990 كم2 ، وتعداد سكانها هو 724  512 1 نسمة. وهي مقسمة الى سبع 

محافظات هي : ينبع، بدر، الحناكية، خيبر، العال ، مهد الذهب، والمدينة. 

األهمية الدينية في االسالم:
أهمية المدينة كموقع ديني ينشا نتيجة لوجود المسجد النبوي فيها، وهي تحتضن أقدم ثالثة مساجد في االسالم، هي : المسجد النبوي، مسجد قباء ) المسجد األول 

في تاريخ االسالم( ومسجد القبلتين،وهو المسجد الذي حولت منه القبلة الى مكة المكرمة. 

ويعتمد التقويم االسالمي على هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الى المدينة، وهو ما يعتبر عالمة بدء السنة الهجرية في العام 622 م ويعرف بالسنة  أو 
التقويم الهجري. 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال »إنَّ اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها« 

المناخ :

معلومات المناخ ودرجات الحرارة في المدينة المنورة

العامديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايرينايرالشهر
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المدينة المنورة تاريخيا وموقعا:

المسجد النبوي:

يعتبر المسجد النبوي في المدينة ثاني أهم مسجد في االسالم. وقد بني من قبل النبي )ص( عام 622 م.

ُشيد من قبل النبي صلى هللا عليه وسلم في السنة األولى للهجرة على مساحة 1050 م2. 	 
وسع من قبل النبي صلى هللا عليه وسلم عقب موقعة خيبر ، السنة السابعة  بمساحة 1425 م2. 	 
وسعه عمر بن الخطاب في العام 17 هـ بمساحة 1100 م2.	 
وسعه عثمان بن عفان عام 29-30 هـ بمساحة 496 م2.	 
وسعه الوليد بن عبد الملك، الخليفة األموى، عام 88-91 هـ بمساحة 2369 م2. 	 
توسعة الخليفة المهدي العباسي، عام 161-165 هـ بمساحة 2450م2. 	 
توسعة السلطان أشرف باي عام 881 هـ بمساحة 120 م2.	 
توسعة السلطان عبد المجيد العثماني عام 1265-1277 ، بمساحة 1293 م2.	 
توسعة الملك عبد العزيز عام 1372 )التوسعة السعودية األولى( بمساحة 6024 م2.	 
توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن  عبد العزيز عام 1405 هـ ) التوسعة السعودية الثانية( على مساحة 82000 م2.	 
المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي شاملة توسعة خادم الحرمين الشريفين تبلغ 235000 م2. 	 
احصائيات حول المسجد النبوي 	 

المآذن: 
المبنى القديم والتوسعة السعودية األولى: 4 مآذن. 	 
توسعة خادم الحرمين الشريفين : 6 مآذن.	 
االجمالي : 10 مآذن	 

   
عــدد الساللم: 

ساللم عادية : 18 سلم. 	 
ساللم متحركة:  6 ساللم. 	 
المجموع : 24 سلما .	 

األبواب: 22 بوابة رئيسة 
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مساحة المسجد وسعته االستيعابية: 
مساحة الدور األرضي للمسجد 98500 م2 ) 167000 مصليا(. 	 
مساحة الصالة على سطح التوسعة الجديدة : 67000 م2 ) 90000 مصلي(	 
الساحات المحيطة بالمسجد: 235000 م2 ) 450000 مصلي(. 	 
اجمالي المساحة : 400500 م2 ) 707000 مصلي(.	 
السعة وقت الذروة : مليون مصلي.  	 

جبل أحد: - 
يبلغ أربعة أميال طوال وعرضه ميالن،  ويبعد حوالي 3 أميال عن الضواحي الشمالية للمدينة. وهو الموقع الذي حدثت عنده غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة. 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يكن محبة شديدة لهذا الجبل وقال : “أحد هو جبل يحبنا ونحبه” . )صحيح مسلم(. 
وهناك شالل اصطناعي ومتنزه في أحد أجزائه،  وهذان أصبحا مواقع شائعة للسكان المحليين لزيارتهما والتخييم حولهما. 

-    مسجد قباء: 
يعتبر أقدم مسجد في العالم. وقد تم وضع حجر األساس له من قبل النبي صلى هللا عليه وسلم عند هجرته من مكة المكرمة الى المدينة المنورة، وتم اكماله من 

قبل أصحابه. 

مسجد القبلتين:  - 
يرجع اسم هذا  المسجد الى بدايات االسالم حينما قام أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم بتسميته بعد حادثة تحويل القبلة. فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يؤم 
المصلين حينما جاءه وحي من هللا  يأمره بأن يتوجه للكعبة كقبلة للصالة. وكان النبي متجها الى بيت المقدس أثناء صالته، وحينما جاءه الوحي،استدار مباشرة 
متوجها نحو مكة،  وكذلك فعل المصلين خلفه. وبعد ذلك، أصبح ذلك المسجد الذي حصلت فيه تلك الحادثة يعرف بمسجد القبلتين . والكثير من الحجاج الذين 

يتوجهون الى مكة للحج غالبا ما يزورون المدينة  حيث ينتهي بهم المطاف بزيارة مسجد القبلتين نظرا ألهميته التاريخية.

مراكز التسوق: - 
تتوفر في المدينة تجربة فريدة في التسوق، بدءا من أسواقها التقليدية ،  واألسواق المركزية وصاالت التسوق الكبرى. وتقريبا فان كافة الماركات الشهيرة المتوفرة 
في أوربا  وأمريكا الشمالية متوفرة هنا في المدينة.  وسوف تجد أحدث الموديالت والمالبس واألحذية ومواد  التجميل والمجوهرات، ولوازم المطبخ، والزجاج 
والكريستال واألدوات الكهربائية والكتب والخرائط وألعاب األطفال، وتقريبا أي شيء  يخطر ببالك.كن على يقين من حصولك على أسعارا تنافسية حيثما تتوجه 
للتسوق، نظرا لعدم وجود ضرائب على الشراء أو نظام الضريبة المضافة في المملكة. ويعتبر مركز الراشد ،  سوق عالية المدينة،  ومركز النور من أكبر مراكز 

التسوق في المدينة. وهنا بامكانك الشراء واالستمتاع مع أسرتك. اضافة لذلك، هنالك الكثير من  أسواق الهايبر ماركت مثل بنده، وكارفور، وبن داوود.

المطاعم والمقاهي:- 
o   مقهى ستار بكس
o  برجر كنغ
o  دجاج كنتاكي
o  دومينوز بيتزا

o  فود راكارز
o  هارديز
o  صبواي
o   تشيليز
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الفنادق: - 
ثمة عدد الباس به من الفنادق  من فئة خمسة نجوم في المدينة، مثل ماريوت، الشيراتون، موفنبيك، والهيلتون. وجميعها تقع ضمن منطقة الحرم. 

المدارس- 
توجد في المدينة المنورة العديد من المدارس المخصصة لألطفال السعوديين و األجانب ، و هي مدارس خاصة تختلف مناهجها بإختالف فلسفة كل مدرسة و 
قيمها ، و يوجد هناك العديد من المدارس و المعاهد العالمية لمختلف الجنسيات حيث تمارس فيها هذه الجنسيات عاداتها و تقاليدها و تحتفل بأعيادها بحرية تامة.

فيما يلي قائمة ببعض المدارس الخاصة في المدينة المنورة:

رقم الهاتفإسم المدرسة

8480381 – 8483038 - مدرسة المنارات ) عالمية(
8481267

من مرحلة الروضة و حتى 
المرحلة الثانوية. 

8230306مدرسة المعتز باهلل ) محلية(

من مرحلة الروضة و حتى 8695008مدرسة العقيق ) عالمية(
المرحلة الثانوية.

8654545 - 8654333مدرسة الملك عبدالعزيز ) محلية(

-المدرسة التركية

-المدرسة الباكستانية

من مرحلة الروضة و حتى 8464222مدرسة العقيق الباكستانية ) عالمية(
المرحلة الثانوية.

8466380مدرسة أنوار الفيحاء ) محلية(

864008181مدرسة الغراء الخاصة ) محلية(

8227611مدرسة زيد بن ثابت اإلبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم
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المعالم المحيطة بالمدينة المنورة

ينبع
ينبع البحر أو ينبع هي أحد الموانيء الرئيسية الواقعة على البحر األحمر في منطقة المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية ، و تقع ينبع على بعد حوالي 

230 كم غرب المدينة المنورة و 300 كم شمال جدة.

و تنقسم مدينة ينبع لثالث قرى  تبعد كل منها عن اآلخرى مسافة 15 دقيقة بالسيارة و يسمى قلب المدينة ينبع البلد، و تعد ينبع النخل الجزء األقدم من مدينة ينبع 
حيث ال يكاد يرى فيها سوى المزارع. أما المدينة الصناعية فهي ينبع الصناعية و قد أُنشئت حوالي عام 1957م، و تمتاز بالهندسة المعمارية السكنية الحديثة جدا 
، و تشتهر ينبع بشاطئها الخالب الذي يعتبر أحد أفضل األماكن في العالم لممارسة رياضة الغوص، كما يمكن القيام برحالت صيد و قضاء يوم جميل في البحر.

بدر
و اسمها الكامل بدر حنين، و هي احدى محافظات منطقة المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية ، و تبعد ما يقارب 80 ميل ) 130 كم( عن المدينة 

المنورة.

لقد وقعت على أرضها غزوة بدر التاريخية التي دارت بين قريش مكة و مسلمي المدينة عام 624م، والتي كانت أولى المعارك اإلسالمية. لقد كانت غزوة بدر 
الحد الفاصل بين اإليمان و الكفر، و قد وعد هللا المسلمين فيها بالنصر و استشهد فيها 14 رجال من صفوف المهاجرين و األنصار ، بينما قُتل من قريش 52 

رجال، و يكفي بدر فخرا أن هللا ذكرها في كتابه في سورتي األنفال و آل عمران.

مدائن صالح
المملكة العربية السعودية، و تشتهر هذه المنطقة بمشهد عظيم  المواقع األثرية في  المنورة، و تعتبر أحد أهم  المدينة  تبعد مدائن صالح 400 كم شمال غرب 
للمنحدرات و األبراج الصخرية المنحوتة، و قد شيد األنباط في هذا الوادي أضرحة هائلة عن طريق نحت واجهات الصخور بإتقان بالغ، وتعتبر مدائن صالح 

المستوطنة الجنوبية لألنباط و ترجع للقرن األول قبل الميالد.

تم نحت المقابر الحجرية الهائلة و التي جعلت من مدائن صالح موقعا أثريا ذا شهرة كبيرة بين سنة 100 قبل الميالد و سنة 100م، وهي المدينة الثانية في 
امبراطورية األنباط بعد مدينة البتراء في األردن، وقد بقيت مدائن صالح محافظة على آثارها التاريخية على نحو أفضل مقارنه بمدينة البتراء و ذلك يعود لتميز 

مدائن صالح بالصخور الصلبة األقل عرضة لتلف المياه.
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كيفية التقديم لطلب الوظيفة

يوجد عدة وسائل مختلفة لكيفية التقدم لمنظمتنا.

تستطيع الدخول الى موقعنا اإللكتروني   www.ngha.med.saوقم بتعبئة نموذج الطلب األلكتروني الخاص بنا.
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