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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

ية رائدة السياحة بالسودانالوالية الشمال  

  -الوالية الشمالية : 

درجة شرلاً تبلغ مساحتها  22-22-29درجة شماالً  وخطً طول  22و 79و -79تمع بٌن خطً عرض 

كلم وتحدها من الشمال جمهورٌة مصر العربٌة والجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة من الشمال  9;286:088

النٌل .  الغربً . ومن الجنوب والٌة شمال دارفور ووالٌة جنوب كردفان وجنوباً والٌتً الخرطوم ونهر

 ومن حٌث المناخ ٌسودها المناخ الصحراوي .

-السكان :  

الف نسمة . 97008000ٌبلغ عدد سكان الوالٌة حوالً   

 المحلٌات :

مروي ( –الدبة  –المولد  –دنمال  –البرلٌك  –دلمو  –وادي حلفا  0ٌبلغ عدد محلٌاتها سبع محلٌات وهً    

-الطرق :  

-تربط الوالٌة عدة طرق منها :  

دنمال -  امدرمان/ طرٌك 7  

مروي  -/ طرٌك دنمال2  

اوادي حلف -دنمالطرٌك / 2  

ارلٌن  -دنمال طرٌك  /6  

ناوا  –كرٌمة طرٌك / 7  

عطبرة  –/ طرٌك مروي 8  

-المطارات :  

 .فا . ومدٌنة دنمال . ومدٌنة مرويٌوجد بالوالٌة ثالث مطارات  فً كل من مدٌنة وادي حل
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 الوالية الشمالية

THE  NORTHERN PROVINCE 

Located  17-57-22   north , and 27-22-23  degree east, covering an area 

34800 sq km in northern Sudan, bordering Egypt on the north, Libya 

on the north west and other Sudanese district( Kordufan ,Darfur, Nile 

River ,and Khartoum on the east and south .It enjoys a Sahara 

environmental (hot, dry summer, cool winter ). 

     Population :  estimated just under a million, houses. 7 districts: 

Halfa, Delgo ,Burgaug, Dongola, Golid, Debba ,Merowe . 

Transport:  accessib sites are accessible through fly hits, buses ,  and 

net of  paved highways . 

Other facilities, include hotels , rest houses, markets , petrol stations , 

clinks , all within reach of all  touristic detonations. 
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 -: مركز دراسات الحضارات السودانية المصرية المديمة

بٌنها  واتفالٌات تعاونالً خلك شراكات  التكنولوجٌة جامعة عبد اللطٌف الحمد ادارة لمد سعت

انشاء مركز دراسات عن  والعالمٌة واسفرت هذه االتفالٌاتوبٌن الجامعات االللٌمٌة 

وبٌن  هام فً اطار اتفالٌة تعاون بٌن2020مارس الحضارات السودانٌة المصرٌة المدٌمة فً 

  .الجامعة الروسٌة  الحكومٌة للعلوم االنسانٌة بموسكو.

ة عبد اللطٌف الحمد بجامعدراسات الحضارات السودانٌة والمصرٌة المدٌمة   مركز ٌهدف    

راسة تلن الحضارات واالسهام من خالل تلن الدراسة فً حلول الكثٌر من  التكنولوجٌة الى د

برة الماضً تسهم فً فهم الوالع وتفحص دروب المضاٌا ، وازالة الغموض حولها .حٌث ان خ

المستمبل ، كما ٌهدف المركز الى سد الثغرات فً تارٌخ السودان المدٌم ولن ٌتم تحمٌك تلن 

فً هذا المجال  وفك وسائل علمٌة ات الدراسٌة لتواكب التطور االهداف اال باستحداث الممرر

 تلجامعات وطالبها والخبراء فً مجاالتبادل الخبرات بٌن اساتذة االى   باإلضافةحدٌثة. 

.المختبرات والمتاحف والسٌاحة   

من  .ستسهم فً  التروٌج لثمافة وتراث السودانٌضم المركز عدة وحدات علمٌة وادارٌة    

تراث الوالٌة الشمالٌة وابراز مموماتها  عكس خالل مولع الجامعة ، كما سٌركز المولع على

السٌاحٌة وبنٌاتها التحتٌة التً ستخدم السائح فً محاولة لربط الماضً االصٌل بالحاضر 

المشرق، كما ٌهدف الى االرتماء بالسٌاحة ورفع كفاءة المنطمة التسوٌمٌة بإلامة  الندوات 

بط النسٌج االجتماعً بٌن مجتمع والدورات التدرٌبٌة للشباب لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة ور

 الوالٌة.

الوالٌة الشمالٌة  ثراء من خالله وسٌعرضٌعتبر هذا الدلٌل السٌاحً باكورة انتاج المركز 

 بالتركٌز علً السٌاحة الثمافٌة. واء كانت جواذب طبٌعٌة  أو اجتماعٌةبالجواذب السٌاحٌة س

من جنوب الوالٌة ) محلٌة مروي(  تارٌخٌةبكل فتراتها ال السٌاحٌة الموالع االثرٌة وٌشمل أهم

 الً شمالها )محلٌة حلفا(.
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The Technical university of Abdalatif Alhamad (A AUT) at Merowe was 

meaning to develop a joint program with regional or international 

academic institutions mutually interested to study , analyze and 

reexamine the current issues of cultural sciences  on these of focusing 

on those of ancient civilizations of Sudan and  . 

Accordingly an agreement was reached with the Russian State 

University for humanities to implement a joint program addressing the 

scientific issues in question through teaching , research ,seminars 

,conferences, visits by staff of both Universities .Utilizing the wealth of 

cultural data in Sudan ,combined with high tech, and rich and long 

experience in Russia to fulfill those objective for both sides. towards 

abetter standing .Besides ,this will also result in promotion of tourism in 

the Northern Province of the Sudan rich as known , in touristic centers. 

They go from archaeological sites, to traditional markets with various 

traditional crafts to folklore festivals ,and kinds of the biotic species 

.Nature provides  calm Nile water flow , green Islands, sandy shores , 

golden desert ,all of which colored by unpolluted air. It is a place for 

resting ,relaxing .A great   opportunity for a great enjoyable time .                                         
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-الكرو :مولع    

للعالم كموة عالمٌة فً  السودان لمد شكلت الكرو نمطة تحول فً تارٌخ السودان حٌنما لدمت 

وتشكل الجبانة الملكٌة األولى لملون   الدم الموالع النبتٌةتحوي هً تارٌخ العالم المدٌم . ف

وهً االسرة التً تعرف باألسرة الخامسة والعشرٌن فً  السرة الحاكمة واسالفهموملكات ا

مولع . ٌبعد  ق . م ( 870-980تارٌخ وادي النٌل المدٌم ، التً حكمت مصر نحو مائة عام) 

-7700ٌل وٌؤرخ للفترة نجبل البركل على الضفة الٌمنى لل جنوب مولع كلم 77نحو الكرو 

ٌحوي مدافن الزعماء االوائل لألسرة الملكٌة ممن دفنوا فً ممابر ركامٌة ومصاطب ق.م  870

لطعت فً الصخر وزٌنت جدرانها  هرمٌة غرف دفند حوتهم . اما الملون ومعظم زوجاتهم فم

وكتابات هٌروغلٌفٌة ورغم ان حجارة االهرامات ومعبوداتهم لد ازٌلت فً  رسومات والوانب

الملون اآلرا  حوي المولع رفاتلد . ومعظمها اال ان اساسات جمٌع المدافن ال تزال بالٌة

فٌه مراسم الٌمت  معبداً جنائزٌاً نً كما ٌحوي كذلن اوكاشتو وبعانخً وشبكو وشبتكو وتانوتم

 التشٌٌع.

KURRU SITE:- 

Kurru marks a turning point in the history of the Sudan  a world power. 

The cemetery  houses  earliest  burial ground of the kings  and queens 

of the 25th Napatan dynasty, who ruled  Egypt for 100 years( 760-650 

B.C) and their ancestor . The site dating to 1100-650 BC is located 15 

km south of Barkal  on the right bank of the Nile , where  the tombs of 

the early chiefs  of the royal family were buried in  traditional  mound 

graves and mastabas. The kings (Alara ,Kashtu,Piankhy ,Shabku , 

Shibitku , and Tanwitamany)  were later  buried in pyramids built over 

rock –cut  chambers decorated in paintings and inscribed hieroglyphic 

.showing figures of the deceased and their diets. The site also includes 

a rock –cut temple mortuary for practices. in later during, the Christian 

area it was reused. 
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الرسومات الجدارٌة داخل هرم الملن تانوتمانً بمولع الكرو                      

 

المعبد الجنائزي شرق الجبانة الملكٌة بمولع الكرو االثري            
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  -:مولع نوري 

تمع جبانة نوري الملكٌة لى الضفة الٌسرى كلم أعلى النٌل من جبل البركل ع 78علً مسافة  

ملون وملكات  الكرو لتسعة عشر ملكاً وثالثة وخمسون ملكة منالثانً بعد تشكل المرلد التً 

دفنا  وزوجته باستثناء ملن ق.م( 277-0882)  وحتً الملن نستاسن نبتة بدءاً بالملن تهارلو

 بٌه برصٌفه فً الكروشمجهولة . وتظهر الممبرة آثار معبد جنائزي  ألسبابفً مولع الكرو 

ظلت نوري مرلداً  ق.م  2;7الى مروي نحو العام جنوباً  دولة مركز ال .وحتً بعد ان انتفل

.ق .م  277لملون وملكات االسرة نحو   

NURI SITE :- 

16 kms upstream from Gabal Barkal on the left side of the river, lies the 

site of Nuri.  the second burial place where 19 Napatan kings and  53 of 

their  queens ,starting with  Taharqa to Nastasin(663-315 BC) with the 

exception of tow royal, king and queen who were buried at Kurru for 

unknown reasons. Though the center of the state was moved south to 

Meroe in 593 B.C, Nuri continued to be the rest place for the royal 

family.  The cemetery shows traces of  an unexcavated mortuary 

temple , same as that al Kurru. 
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ات جبانة نوري اهرام                                     

-جبل البركل : مولع  

شهد هذا المولع معظم االحداث التً شكلت تارٌخ السودان المدٌم الً جانب بعض االحداث 

 التً كانت لها ولع فً التارٌخ المصري المدٌم كذلن. 

لمد شهد المرن الخامس عشر ق.م غزواً مصرٌاً لشمال السودان لضى على مملكة كرمة 

  :7وزحف جنوباً الى منطمة جبل البركل وما ورائها . وهنا عند الجبل شٌد ملون االسرة 

معابد عند الطرف الشرلً للجبل واصبح  ،تحتمس األول والثالث والرابع واخناتون ورمسٌس،

وظل مكاناً لتتوٌج الملون على امتداد ً بعد الكرنن لعبادة المعبود آمون .البركل المركز الثان

كذلن شٌد ملون نبتة ومروي الحماً معابد واضافوا لاعات فً  الفترة الكوشٌة النبتٌة المروٌة 

المعابد السابمة . ولام الملن النبتً تهارلو بمطع معبد صخري فً الجبل وٌعتمد أنه لطع اشكاالً 

ه الشرلٌة كما تشٌر بعض االدلة . ٌضاف الى ذلن وجود مستوطنه ضخمة الً علً واجهت

الشرق من الجبل ومجموعتٌن من االهرامات الملكٌة فً الناحٌة الغربٌة ومعبد جنائزي 

تعرض المولع لتخرٌب ودمار هائل نتٌجة  وبعض المصور فً المحور الشمالً من المولع.

ق.م . 2;7-7;7غزو مصري فً نحو   

GABAL BARKAL SITE :-  

 Gabal Barkal witnessed most of the events of the ancient history of The 

Sudan.  In the 16th century B.C  an  Egyptian invasion to northern 

Sudan. sacked the kingdom of kerma and pushed south to Gebel Barkal 

and beyond .Here at the bottom of the cliff of the Gabal the  Egyptian 

pharaohs of the 18th dynasty , namely Thutmose 1,3,4 ,Akhenaton and 

Ramses 2nd  constructed temples and  Gabal Barkal became the second 

sacred place for Amon after karnak .Napatan and Meroitic kings also 

erected temples there ,Taharqa cut four colossal figures for himself on 

the eastern face of the Gabal. Moreover the Mountain overlooks a 

large landscape to the east of it and have two groups of royal pyramids 

on its southern and western side and  foundations of palaces on the  

northern side. The site remained a religious center for over 1500 years . 
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مجمع االهرامات بمولع جبل البر كل                           
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جبل البركل من الناحٌة الشرلٌة                                     

-:مولع صنم ابو دوم        

اسم اطلك علً منطمة أو مدٌنة أو غٌر ذلن لرب جبل البركل ، غٌر ان المكان ظل غٌر 

ق.م( وحدد بالمولع  2-7000محدداً . ٌرى البعض انه المر االداري لمملكة كوش النبتٌة )

كلم من جبل البركل على الضفة  7الذي ٌمع الى الشمال من مدٌنة مروي الحالٌة ، على مسافة 

التنمٌبات عن مدٌنة كبٌرة ازدهرت خالل سٌطرة االسرة الكوشٌة على مصر  الغربٌة . كشفت

صر ومستودع مبرة ضخمة ومعبد كبٌر وما ٌشبه المق.م (حوت م 7;7-0890وتعدها بملٌل ) 

 النفائس الً جانب اسماء ملون من االسرة الحاكمة.

SANAAM ABU DOM SITE:- 

Napata is a place name piven to an area , a town, or otherwise ,in the 

vicinity of Gabal Barkal , but remained unspecified . It was suffused to 

be the town – site of the Kushite kingdom of Napata  (1000-3 BC). And  

assumed  to be the present site at modern Meroe 5 km south of Gabal 

Barkal on the opposite bank. 

Excavations revealed a large town flourished during the rule of kushite 

dynasty and shortly after over Egypt (670-591 B.C). It yelled alary 

cemetery ,a large temple for Amon ,remain of could be a palace , a 

treasury and the names of  known kushite kings. 
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 معبد آمون بمولع صنم ابو دوم

-مولع الزومة :  

على الضفة الٌمنً للنٌل .  كلم الى الجنوب من جبل البركل تمع لرٌة الزومة 20على مسافة 

وٌتمٌز المولع بمجموعة من المدافن الركامٌة تأخذ هٌئة تالل ضخمة ترتفع شاخصة على 

السطح على هٌئة اهرامات . تشكل هذه التالل مدافن ال دارٌٌن أو حكام لدولة المغرة التً 

دولة مروي . أتتجز انحكمت المنطمة ٌعد  

ALZUMA SITE:- 

ALzuma village is located 20km south of Gabal Barkal on the right bank 

of the Nile .The site dates to mid  century A.D is characterized by a 

number of great grave  mounds rising high on the surface of the 

ground. They turn to be the graves of the royal figures of early rulers of 

the local state of  Mukoria of the post- Meriotic era.   



14 
 

 

احد المدافن بمولع الزومة االثري                               

 

-مولع الغزالي :  

تمع الغزالً على واحة صحراوٌة علً خور ابو دوم  .هنا لدٌنا  احدى االدٌرة المسٌحٌة النادرة

كلم الى الشرق من جبل البركل علً الجانب الشرلً للنٌل . ٌحٌط بالدٌر  78علً نحو 

مجموعة غرف صغٌرة وضٌمة للمائمٌن على امر ادارة الدٌر ومبانً اخري متداخلة وممبرة 

 فً جانبه الشرلً وافران للفخار.

GHAZALI SITE :-  

Here we have one of the few monastic churches of the Christian era in 

Sudan  .it is well  situated on the southern bank of wadi AbuDom, 16 

km east of Gabal Barkal on  in the edge of the desert . the monastery is 

enclosed by small settlements made of  a cluster of monks ceils and 

complex of other units with a nearby  cemetery. 
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مولع دٌر الغزالً                                       

-:كجبيمولع   

درجة من الموة رغم اتحادها فً  منتصف المرن السابع عشر وصلت ممالن الشاٌمٌة الىفً 

م( محدثة اكبر 7:27-7706)0الفونج فً سنار كٌان واحد ، الى الثورة والتمرد على سلطنة 

شرخ فً جسم سلطنة سنار ٌتعذر اصالحه ولطعت االتصاالت التجارٌة بٌن السلطة والنوبة 

 والمناطك الشمالٌة فً مصر وحوض المتوسط .

فً كجبً التً تتشكل من هضبة صخرٌة عالٌة تالمس ضفة النهر الام الشاٌمٌة تحصٌنات 

كلم .  2وابراج مرالبة ترصد المنطمة حولها لمسافات بعٌدة بنحو  دفاعٌة من لالع وحصون

م الذي لضى 7:27هذه التحصٌنات تعرضت لمصف ناري مكثف من الجٌش التركً عام 

   على تلن الممالن ثم مملكة الفونج السنارٌه الحماً.

 

 

KAJEBI  SITE:- 



16 
 

 In the middle of the  17th  century the chiefdoms of the Shaygia were 

strong enough , though not united ,to revolt  against the Fung saltant of 

Sinnar (1504-1821 A.D)  causing the first major  un repairable crack in 

the sultanate structure and cutting Sinnar from major trading centers  

in Nubia  and Egypt. They formed series of fortifications between the 

4th ,cataract and Dabba . At Kajebi 10 km south of Gabal Barkal stone 

wall and an enclosure were constructed on the highest ground  

together with a watching tower crowning the highest cliff, overlooking 

the landscape many kms  distance. The whole complex was heavily  

shelled  by the Turkish army in its 1821 invasion .  

                              برج مرالبة مطل علً النٌل بمولع كجبً                              

 

-مولع مروي شرق :  
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الضفة الشرلٌة الممابلة لمدٌنة مروي الحالٌة . جاء ذكر المستوطن مروي فً اشارات  تحتل

عدٌدة لكتابات الرحالة والمستكشفٌن الذٌن عبروا  المنطمة خالل المرنٌن الخامس عشر 

والتاسع عشر . اضٌفت عبارة شرق للمستوطن لٌصبح مروي شرق بعد ان عسكر الجٌش 

م فً طرٌمه 8;:7لة لها فً الغرب )مدٌنة مروي الحالٌة( عام البرٌطانً فً المنطمة المماب

 للخرطوم .

ٌحوي المولع الٌوم معبداً كوشٌاً من حمبة نبتة . حولها االتران بعد احتاللهم للسودان عام 

م الى مركز لسلطتهم ببناء مجمع ضخم محصناً بمالع  وٌحوي مكاتب ادارٌة وسكنٌة 7:27

ر من اجزاء المبنً غٌر ان الكثٌر من اجزائه بالٌة . ومسجد ومئذنة . ازٌلت الكثٌ  

    

   Merowe East SITE: 

    Situated  on the opposite bank of the modern town of Merowe .By 

this name” Merowe” it was mentioned in many old references of the 

15th – 19th century travellers and explorers .Being on the opposite side , 

the modern town of Merowe took the name when Kitchener the leader 

of the Birch army camped there in 1896 on his way to Khartoum 

.Merowe East was small village housing a Napatan  building before it 

1821. when the Turks put the whole of today Sudan under the Ottoman 

empire .To strengthen  their sovereignty the  they construct  a large 

compound with an administrative center, fortified with towers  , 

residences , and mosque with a minaret .Though  the town was mostly 

plundered, most of the walls are still standing .      
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السور الخارجً للمبنً االداري التركً بمولع مروي شرق                  

-:مولع الخندق    

علً   كلم جنوب مدٌنة دنمال 87ٌحتل الخندق مولعاً متمٌزاً على احدى انحناءات النٌل نحو 

ق. م  حٌث كانت احدى مستوطنات المملكة  7000رجع تارٌخه الى ٌالضفة الٌسرى من النٌل 

 حالٌاً تحت احد المساجد.  ازدهر المصرٌة الحدٌثة وٌعتمد ان هنان معبداً المنحتب  ٌوجد

غرب  وتبادل البضائع من مصر ومن الخندق كمٌناء نٌلً فً المرون االسالمٌة ٌموم بجلب

سودان ، وكانت ممر سكن للعدٌد من التجار االثرٌاء الذٌن بنوا فٌها  منازل جٌدة من وجنوب ال

 عدة طوابك ومارسوا منها مهنتهم .

KHANDAG  SITE :-  

Sits  on a bend of the Nile, 65 km south of Dongola on the left bank of 

the Nile it goes back in history to the  end of the Egyptian New Kingdom 

(1000BC) .Later it was developed as an important trading port on the 
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Nile  and a center for trade routes from Egypt, western and southern 

Sudan ,during the Islamic era, The site contains  a harbor for boats. 

 

احد المساجد  العتٌمة بمولع الخندق لنٌل امامروج المطلة علً ااحد الب    

-: مولع دنمال العجوز  

تمع على مسافة لرٌبة شمال مولع الخندق وٌؤرخ المولع الى الحمبة ما لبل المسٌحٌة اال ان 

م . خالل النصف 790المدٌنة اخذت فً االزدهار عندما اعتنمت الغرة الدٌانة المسٌحٌة نحو 

عرضت المغرة لسلسلة هجمات من مصر االسالمٌة انتهت بعمد الثانً من المرن السابع ت

معاهدة البمط الشهٌرة التً وضعت الدولتٌن المسٌحٌة واالسالمٌة )العرب والنوبة( فً حالة 

. لن لبال ان تسمط الدولة المسٌحٌةعام بعد ذ 800سالم وحكمت العاللة بٌنهما لمدة   

The site of old Dongola :- 

Dates to the pre Christian state of Mukurra but slated to flourish when 

Mukurra was convicted to Christianity about 5 to A,D.  and became the 

capital .During the 2 nd hall of the 7th century A.D the city to series of 

attack by the Egypt Muslim north, that were ended by the famous Baqt 

treaty .The treaty known the area in peace and determined the 
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Christian –Muslim (Arab –Nubian )relation for another 600 years before 

the end of the Christian state.        

 

--:مولع الكوة   

مدٌنة دنمال على الضفة الٌمنى للنٌل , تعود بداٌة  ٌمع على مسافة سبعة كٌلو مترات جنوب

 :7تارٌخ المولع الى فترة حضارة كرمة ، لبل فترة طوٌلة من احتالله بواسطة ملون االسرة 

مها بالملن اسم "جماتون" االسم الذي ٌلح بعدها اتخذ . فً بداٌة الدولة المصرٌة الحدٌثة

الذي استبدله الملن بالمعبود السابك آمون . ٌحوي معبداً للمعبود آتون  اخناتون الذي بنى فٌه

ثار آضافة الى إالمولع معبدٌن احدهما للملن توت عنخ آمون واالخر للملن الكوشً تهارلو 

.ق.م ( 220-8:0والمروٌة ) النبتٌة  الكوشٌة مستوطنة تعود للفترة  

KAWA SITE :-    

Seven km upstream from dongola on the right bank of the Nile lies the 

archaeological site of Kawa which dates back to the time of  the state of 

kerma  long  before its occupation by the New kingdom to northern 

Sudan. Later it  took the name, of “Gematon” a name identify  it with 

Akhenaton who built a temple there for Aton the deity who replaced 

Amon. The site has two surviving temples erected by  Tutankhamon 

and another by Taharqa together with an unexcavated settlement 

dated  to the Napatan –Meroitic era(680-B.C 320 A.D). 



21 
 

 

 مذبح الملن تهارلو بمولع الكوة

  -مولع كرمة:

كلم جنوب الشالل الثالث علً الضفة الٌمنى للنٌل تمع مدٌنة كرمة  وتعتبر الدم 20على مسافة 

ٌحوي المولع مبنٌٌن شاخصٌن الى ارتفاع هائل شٌدا من  .مركز لدولة فً افرٌمٌا جنوب مصر

الطوب اللبن تعرف كل واحدة منهما بالدفوفة )التً تعنً المبنى الضخم باللغة النوبٌة او المبنً 

الشاخص( اضافة الى مدافن ملكٌة ضخمة تضم بعضها رفات الملن الذي ٌرلد على عنمرٌب 

اً ألفراد دفنوا لربانا الى جانبه  كذلن معثورات هٌكالً عظمٌ 200)سرٌر محلً( بجانبه نحو 

محلٌة. وتشٌر كل ممارسات الدفن الى عادات محلٌة سادت ولتها. كشفت الحفرٌات عن انواعاً 

متمٌزة من الفخار المحلً ومعثورات كشفت عن مجتمع محلً ثرى ومتطور. ولد حاول 

ثنائً ضد الحكام المصرٌٌن فً استمالة ملون كرمة الً حلف  الهكسوس حكام الدلتا فً مصر

لضً علً  :7من ملون االسرة  ي( لكن االمر انتهً بغزو مصر79صعٌد مصر )االسرة 

.ق . م  7670دولة كرمة نحو   
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KERMA SITE :  

 The town of Kerma is situated 30km south of the third cataract  on the 

right bank of the Nile , dated to(2500-1500B.C)    it formed the first and 

earliest organized state in Africa south of Egypt .The site contains 2 

great mud-brick buildings known as “Dafofa” (meaning in Nubian 

ancient monumental building ), together with a settlement and  royal 

tumulus tombs, some with over 200 skeletal  remains of human 

sacrifices and other local customs such as resting  the body on a local 

wooden bed accompanied with local material. Excavations in the site 

revealed  pottery of special kind and other objects indicating a rich 

community .Attempts  were made by Hyksos who were ruling lower 

Egypt to attract kerma  to join them in conflicts with the 17th  dynasty 

of upper Egypt .Kerma was later attacked and destroyed by the 

Egyptian 1450 B.C.   
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مبنً الدفوفة بمولع كرمة االثري                                        

 

  -:مولع صادنما 

كشف المولع عن ادلة لمعبد   .نٌلجزٌرة صاي على الضفة الٌسرى لل تمع الى الجنوب من 

ق .م( واخري للدولة المصرٌة  7670-2700)مة ومبانً اخرى تؤرخ لحمبة حضارة كر

وكذلن كشف عن هرم ق. م(  7700-7700ق. م ( والحدٌثة ) 77:0-2770الوسطً )

لد شٌد هرماً  تهارلومتداعً نسب للملن تهارلو غٌر انه ٌشكل عالمة استفهام حٌث كان الملن 

هرم نوري من اٌة لو خ أن تلن الممبرة . غٌر فً  كان اول واكبر اهرام ،عظٌماً فً نوري

هرم ظل و .تهارلو جل فترة حكمة فً مصر رجح احتمال دفنه فً صادنما  اثار دفن وبماء

.اً  تزكارٌاً لروحهنوري هرم  

SADINGA SITE:-  

Located south of Sai island on the left bank of the Nile .it revealed 

evidence of a temple and some buildings dated back to kerma 

phase(2500-1450 B.C) and the Egypion Middle(2150-1580B.C) and New 

kingdom (1500-1100 B.C ).The site showed evidence of a destroyed 

pyramid attributed to king Taharqa, but  revealed no burial remains.  It 

was suggested to be the place where the great king  who spent most of 

his ruling era in Egypt was buried .The  assumption was built on the fact 

that Taharga  pyramid (Nuri 1) when excavated has revealed no 

evidence of a royal figure. 
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 معبد المعبودة تً بمولع صادنفا                                   

 

-مولع ُصلب:        

 7290-7607)الملن امنحتب الثالث  اشٌد فٌه جنوب صادنما  علً الضفة الٌسرى للنٌل ٌمع 

 ورغم.  نهر النٌل بعد معبد الكرنن  ثانً اعظم معبد على طول :7احد ملون االسرة ق .م ( 

ولد ازٌلت تماثٌل  التخرٌب اال انه ٌشكل معلماً جاذباً للعٌان ان هذا المعبد لد تعرض للكثٌر من

ونملت الى مناطك اخرى داخل  الحك من الجرانٌت السود وكباش من امام المعبد فً ولت

.السودان وخارجه   

SULIB SITE:-  

The site of Sulib lies on the left bank of the Nile south of Sadinga  .Here 

Amenophis  the 3rd (1405-1370 B.C) of the 18th  dynasty constructed 

the second finest temple (after Karnak) in the Nile valley  Though the 

temple was frequently quarried , it still stands as the most impressive 

monumental building in Dongola reach   .Granite statues of rams and 

lions originally in front of it were removed to various localities and 

museums  in and out of Sudan. 
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اعمدة باحد معابد مولع صلب                                    

 

-عمارة غرب :  

تحتل عمارة مولعاً على مسافة لرٌبة .  الحدٌثةمدٌنة ٌعود تأسٌسها الى الدولة المصرٌة  هذه  

للنٌل . وٌعتمد أن الملن سٌتً االول احد ملون االسرة  ىشمال مدٌنة عبري علً الضفة الٌسر

 هو الذي انشأها لتصبح مركزاً إلدارة تلن المنطمة من شمالً السودان التً احتلتها الدولة :7

.ومدافنً  دارٌاً ومعبداإالحدٌثة بعد سموط كرمة . تحوي آثارها تجمعات سكانٌة لمدٌنة ومركزاً   

AMARA  WEST:- 

Amara is a New kingdom town, few kms north of the town of Abri on 

the left bank of the Nile. It was founded by Seti 1 st of the 18th dynasty 

as a center to control the newly  occupied area. of northern Sudan .It 
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remained inhabited during the  18th  -20th  dynasty ,  and showed to be 

an integrated complex town with a temple  an administrative court   . a 

settlement and a cemetery. excavations revealed as.        

.  

المبانً السكنٌة بمولع عمارة غرب                              

-نماط سياحة اخرى :أ   

تزخر الوالٌة الشمالٌة بأنماط سٌاحٌة  اً منها بعض الى جانب المولع التً حوى هذا الدلٌل

الوالٌة الشمالٌة بالعدٌد من الجزر النٌلٌة علً امتداد  تتمٌزفً اطار السٌاحة النٌلٌة أخري ف

والشواطئ  التزلج والتجدٌف سٌاحة  إضافة الًالوالٌة وبها بعض النباتات والطٌور النادرة 

المعسكرات و تزخر بالموالع  . وفً اطار السٌاحة الطبٌعٌةوالصٌد والكثبان الرملٌة  الرملٌة 

التً تعود للعصر  متحجرةغابة  تحوي مرة وممسٌات المالصحراوٌة واالخادٌد والتسلك واال

من شالالت النٌل الستة بروعة  2المنطمة تحوي و ملٌون عام . 87نحو  منذ الطباشٌري

وفً المجال التراثً هنان اسواق شعبٌة تعود الى حمب لدٌمة ال تزال تعرض  . طبٌعٌة جاذبة

ق الهجن .وتبٌع كل ما هو تراثً ونشاطات رٌاضٌة شعبٌة كسبا  
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-الغابة الحجرية :  

كلم غرب جبانة الكرو الكوشٌة الملكٌة فً طرف  2مولع سٌاحة طبٌعٌة بمع على مسافة 

الصحراء فً مكان ٌنعدم فٌه أي اثر لحٌاة . ٌحتل المولع منطمة صخرٌة من الحجر الرملً 

 النوبً تمتد لمسافة  تتخللها خوانك ضٌمة .

عروق اشجار طوٌلة وضخمة سالطة علً السطح ٌتشكل المولع من جزوع وفروع و 

وبعضها جزء من التركٌبة الصخرٌة . هذا النوع من االشجار لم ٌعرف شبٌه له ال فً هٌئة 

طبٌعٌة حٌة وال متحجرة من أي مكان آخر فً السودان . ولم تخضع الي دراسات علمٌة بعد 

-80طباشٌري ) أي منذ نحو ، لكن المالحظات السطحٌة تشٌر الى تارٌخ فً نهاٌة العصر ال

حادة لادت الى زوالها  ملٌون سنة (واالعتماد ان هذه الغابة لد تعرضت لظروف بٌئٌة 87

.شهدت انمراض الدٌناصورات .وٌعتمد ان تلن الفترة هً ذات التً  

     Petrified forest:-.  

It is a natural site lies 4 km west of Kurru royal cemetery on an edge of 

the desert in an area where currently no blade of grass can be seen 

.The site sits on a rocky sandstone formation intersected by narrow 

gorges. Fossilized trunks ,branches and roots of  long and large  trees 

alien to the known natural history of the area sit on and embedded in 

the formation .The site was not subjected to any  paleontological 

studies but surface remarks suggest a cretaceous date (60-65 million 

years).         
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الكرو اجزاء من حجارة الغابة المتحجرة داخل مولع  

 

  

 سياحة التزحلك علي الرمال
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الجزر الرملية علي شاطئ النيل

 

النخيل علي ضفتي النيل  االستمتاع بالمناظر الطبيعية  
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 السياحة النيلية منطمة الكاسنجر

 

بكريمة فندق البيت النوبي  
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  بمدينة مروي السياحي فندق مروي الند

 

 لاعة الطعام بفندق مروي الند
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نوم بفندق مروي الند غرفة  

 

 

 فندق النصر بمدينة كريمة
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 متحف جبل البركل  داخل مولع جبال البركل

 

 

 

 مدٌنة مروي الطبٌة
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 محطات الولود بمدٌنة مروي

 

 شركات النمل السٌاحً بمحلٌة مروي
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أحد الطرق التً الطرق التً تربط السائح بالموالع االثرٌة طرٌك كرٌمة ناوا                   

 

طرٌك امدرمان كرٌمة ٌربط بٌنهما كبري الصدالة بمروي                                        


