
دليـــــــــل
الـزائـــــــر

أحد أكبر الجوامع
في العالم

كيفية الحجز

مالحظة: الدخول مجاني

الجامــع، يتعيــن عليــك حجــز بطاقــة  لزيــارة  كإجــراء 
زيــارة  خــال  مــن   ،

ً
مســبقا اإللكترونيــة  الدخــول 

موقعنــا اإللكترونــي أو مــن خــال مســح الرمــز أدنــاه:

03
أيقونة  الكبير  زايــد  الشيخ  جامع 

معمارية عالمية إلبراز الثقافة 

اإلسامية السمحة والتواصل 

الحضاري بين مختلف الثقافات 

رسخت  ووجهة  العالم،  حــول 

السياحة  خريطة  على  مكانتها 

الجامع الـــعـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث يــمــثــل 

الذين  الـــزوار  لمايين  مقصًدا 

يقصدونه من مختلف أنحاء 

بثقافات متعددة.  العالم 

نموذجا  يعد  أنــه  السيما 

فريدا للعمارة اإلسامية، 

حـــيـــث تـــعـــود تــصــامــيــمــه 

تاريخ  مــن  مختلفة  لعصور 

ــارة  ــمـ ــعـ  الـــحـــضـــارة والـ

اإلسامية، اجتمعت على 

ــالـــب هــنــدســي  ــنــوعــهــا فـــي قـ ت

حوار  يجسد  آســر  بتناغم  واحــد 

الحضارات على اختافها وهي 

ثقافية ومفاهيم سامية  أطر 

تجارب  الجامع من خالها  يقدم 

جعله  الــذي  األمــر  لمرتاديه،  ثرية 

ــز مــتــقــدمــة لــســنــوات عــدة  ــراكـ يــتــربــع مـ

كأفضل وجهة ثقافية

 بكم  في 
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جامع الشيخ زايد الكبير
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احصل على 
بطاقة الدخول

قم بملء بياناتك

قم بزيارة الموقع

احتفظ بنسخة تأكيد التسجيل 3

2
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أحد أبرز صروح 
العمارة اإلسالمية

www.szgmc.gov.ae

أوقات الزيارة
02

قدرة استيعابية 
تزيد عن

55,000 

مسار الزوار

مسار الخروج

دورات مياه الرجال 

دورات مياه النساء 

نقطة تصوير

ميضأة للنساء

ميضأة للرجال

ميضأة خارجية )للرجال فقط(

مصلى النساء

مصلى الرجال

غرفة الرضاعة

السبت - الخميس

9:00 صباًحا إلى 10:00 مساًء

آخر وقت للدخول عند الساعة 9:30 م

الجمعة
9:00 صباًحا إلى 12:00 ظهرًا

آخر وقت للدخول عند الساعة 11:30 ص

3:00 إلى 10:00 مساًء
آخر وقت للدخول عند الساعة 9:30 مساًء
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WAY TO THE MOSQUE

SUPERMARKET

FOOD COURT

Visitor Happiness Desk

Wheelchairs

ATM

Children’s changing room

Escalator

Elevator 

Female Prayer Hall

Male Prayer Hall

Food Court

Supermarket 

Fun Block

Toilet

Female Toilet
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Souvenir Shop

Al Jami' Library

Check Point

مواقف النوافير
Fountain Parking

 مواقف السوبرماركت
Supermarket Parking

11 13
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الجامع

دورات مياه النساء 
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محل الهدايا التذكارية

Tolerance Pathدرب التسامح

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Sheikh Zayed Bin Sultan Streetشارع الشيخ زايد بن سلطان
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Al Jami’ Al Kabeer Street شارع الجامع الكبري
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البوابة الرئيسية 
لدخول المصلني 

والزوار

مواقف السجادة

مواقف الرثيا

مواقف األقواس

مواقف األعمدة

مواقف الزهور

مواقف الزهور

مواقف النجمة

مواقف الشرفات

مواقف السالم

مواقف المحراب

مواقف المنرب

مواقف القبة

مواقف المنارة

مواقف الهالل

مواقف الهالل

مواقف الهالل

صعود ونزول الركاب
سيارات األجرة 

الباص الكبري

حافالت النقل العام
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مواقف السوبر ماركت

مواقف النوافري

مواقف النور

المدخل الرئيسي المواقف
)السالم(

المواقف األرضية

المواصالت العامة

مواقف المصلني  مدخل
المصلني رقم 6

التعايش

التسامح 1 التسامح 2

اإليمان

الرحمة

النور

مسار المصلني األول:
الدخول من بوابة رقم 6 – مقابل شارع الخليج العربي  .1
2. صّف السيارة في المواقف المقابلة لمدخل المصلني 

رقم 6
3. الدخول من مدخل المصلني رقم 6 فقط

مسار المصلني الثاني:
 1. الدخول من سوق الجامع
2. التوجه إلى درب التسامح

3. الخروج من النفق والتوجه إلى المصليات

مسار الزوار األول:
1. الدخول من بوابة رقم 6 – مقابل شارع الخليج العربي

2. التوجه إلى المواقف األرضية )مواقف النوافري(
3. الدخول من المدخل رقم 3

مسار الزوار الثاني:
1. الدخول من بوابة رقم 6 – مقابل شارع الخليج العربي

2. التوجه إلى خلف القبة أو مواقف السوبر ماركت
 3. التوجه إلى قبة السوق رقم 2 أو مدخل

     السوبر ماركت رقم 1

الخـــدمـات

امسح لتحميل 
البروشور

آلرائكــــم وتقييـــــمكـــم 
www.tripadvisor.com

لخــــرائط )جوجل(
www.googlemaps.com

www.szgmc.gov.ae
+971 2 4191919 ✆

دورات مياه غرفة تبديل األطفال مواضئ داخلية وخارجية

جهاز الصراف اآللي الدليل الصوتي الجوالت الثقافية

سيارات األجرة

الحافالت العامة  وخدمة 
جولة الباص الكبير مكتبة الجامع مطاعم

الكراسي المتحركة خدمات  النقل بالسيارات 
الكهربائية

المفقودات السوبرماركتمحالت تجارية

مكتب سعادة المتعاملين

المدخل الرئيسي )السالم(

Entrance 1

Entrance 2

Entrance 3

مدخل 1

مدخل 2

مدخل 3
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2
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