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تضُمّ مصر العديد من املعالم األثرية أبرزها:
1.أهرامات اجليزة 

من أقدم اآلثار التي ما زالت قائمًة حتى اآلن وتتكّون من ثالثة أهرامات 
هي: هرم خوفو ) أحد عجائب الّدنيا السبع القدمية ( وهرم خفرع ، 

وهرم ُمنقرع ، وتقع في منطقة اجليزة غرب نهر النيل ، وُتعتبر واحدةً من 
املقابر امللكّية الهاَمّة التي تضّم جثث امللوك الفراعنة الذين تعاقبوا على 

حكم مصر.

2.أبو سمبل 
يحتوي على معبدين ، أحدهما املعبد الّصغير واآلخر املعبد الكبير ومت 

نحتهما في الّصخور في عهد رمسيس الّثاني خالل الفترة 1223-1244 
قبل امليالد مبناسبة احتفاله بالنصر في معركة قادش ، و تقع املعابد في 

جنوب مصر على ضّفة نهر النيل.

3. وادي امُللوك 
ضّم مقابر عدد من ملوك وملكات الفراعنة الُقدماء والُنبالء فاحشي 

الّثراء من األسر احلاكمة الّثامنة عشر، والتاسعة عشر، والعشرين ، منهم 
توت عنخ آمون، وسيتي األول، ورمسيس الّثاني، إلى جانب العديد من 
امللكات ، ويقع الوادي على ضّفة نهر الّنيل الغربّية بجانب مدينة األقصر.  

4. معبد الكرنك 
 ُمجّمع يُضم الّتماثيل واملعابد امُلدَمّرة القدمية التي تعود إلى عهد الفرعون 
رمسيس الثاني و حتتوي على أربعة معابد رئيسّية، أكبرها معبد اإلله 
آمون، و يقع في جنوب مصر، بالقرب من مدينة األقصر، املعبد مبنى 
للثالوث االلهى أمون )أمون رع( وزوجته االلهة موت وابنها االله خونس

5. معبد فيلة 
 يقع في مدينة أسوان في أقصى اجلنوب املصرّي، ومتّ بناؤه من أجل اإللهة 

إيزيس مبعرفة الفرعون بطليموس الثاني، و قام ملوك الّرومان بإكمال بنائه.

6.أبيدوس 
د قدسيته من كونه مركز   أحد أكثر املواقع امُلقّدسة القدمية في مصر، يستِمّ

عبادة اإلله أوزيريس، كما كان ُيعَتَقد أنّه بّوابات للعالم السفلّي، كان 
مكانا شعبيًا للحج والّدفن. يحتوي املوقع على معبد سيتي األول، 

وهو أشهر اآلثار فيه. قام الفرعون سيتي األول بالبدء في بنائه، 
وأكمله ابنه رمسيس الثاني ،و يقع في شمال مصر الُعليا.
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7.الّصحراء البيضاء 
ُتسّمى املنطقة بواحة الفرافرة  كانت قدميًا ُمحيطا من املاء، لكنه جّف 
متامًا، وشّكلت الّطبقات الرسوبّية فيه اللّون األبيض، والذي بدوره قام 
بتشكيل الّصحراء البيضاء، وتعد حاليا إحدى أكثر األماكن الطبيعّية 

اخلاّلبة في صحراء مصر وأكثرها شهرةً ، وحتتوي على صخور منحوتة 
على شكل فطر عمالق تشّكلت بفعل عوامل الّتعرية، وتقع في الّشمال 

الشرقّي من مصر.

8.واحة سيوة    
 من أقدم املناطق التاريخّية في مصر، وحتتوي على آثار لبيوت ُتشّكل 

عًا كبيراً كالواحة، حيث يتكلّم الُسّكان لغتهم األصلّية وهي األمازيغّية،  جتُمّ
إلى جانب العربية، وترتدي الّنساء الزّي التقليدّي اخلاّص باملنطقة.

9.أبو الهول  
مُيِثّل جسد أسد مع رأس فرعون مصر منحوت على شكل ثمثال كبير، 
يصل طوله إلى 73 متراً، وارتفاعه إلى 20 متراً، متّ بناؤه في عهد امللك 

خفرع في عام 2530 قبل امليالد تقريبًا، ويقع أمام هرم خفرع الهرم األوسط 
ويقال أنه مبوقعه هذا حارس لألهرامات الثالثة.

10.خان اخلليلي
واحد من أكثر األحياء املصريّة شهرةً بالقاهرة القدمية؛ و يتمّيز بوجود 

البازارات الهاَمّة واحليويّة، باإلضافة إلى املطاعم واملقاهي الشعبّية أيضًا.

11.جامع األزهر 
، وله قيمة عظيمة  واحد من أهِمّ اجلوامع على مستوى العالم اإلسالمِيّ

للّتاريخ اإلسالمّي؛ ُأنشئ على يد جوهر الِصقلّي، في القرن العاشر 
امليالدي، بأمر من اخلليفة الفاطمي املعز لدين الله.

12.دار األوبرا املصريّة 
 يرجع تاريخها إلى عهد اخلديوي إسماعيل ، حيث بنيت مع االفتتاح 

الرسمّي لقناة السويس، إاّل أنَّها ُأحرقت في 28 أكتوبر عام 1971 م ، ومت 
التجهيز لبناء الدار احلديثة في القرن العشرين، بالّتعاون مع وكالة الّتعاون 

الدولّية اليابانّية افتتحت 1988/10/10


