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1 ساحة Red Square الميدان الحمراء

إنها ساحة المدينة الرئيسية في موسكو . Красная площадьالساحة الحمراء، باللغة الروسية المعروفة باسم 

الساحة الحمراء هي واحدة من أشهر مواقع التراث . وهي واحدة من أشهر المباني المعروفة في تاريخ روسيا

.العالمي لليونسكو

مركز )من كيتاي جوراد  (القلعة الروسية السابقة والمقر الرسمي لرئيس وزراء روسيا)يفصل ريد سكور الكرملين 

.(تجاري سابقا

 55.753935°  37.620924°

2 مبنى Kremlin الكرملين

الكرملين كلمة روسية معناها القلعة أو الحصن وتطلق هذة الكلمة اليوم علي مركز موسكو القديم بمبانيه وهو 

ويضم الكرملين عدة قصور فاخرة كانت قديما ملكا ,  قدما65محاط بجدار ضخم طوله ميالن ونصف وارتفاعه 

.للقيصر ورجاله قبل أن تتحول إلی متاحف
 55.751942°  37.617493°

3 نهر Moskva River نهر موسكفا
 كم غرب موسكو، ويتدفق تقريبا شرقا من خالل سمولنسك 140يرتفع حوالي . نهر موسكفا هو نهر غرب روسيا

وموسكو أوبالستس، يمر وسط موسكو
 55.748163°  37.616889°

4 ساحة Kitai Gorad كيتاي غوردو
غورود، التي يشار إليها أيضا باسم بوساد العظمى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، هي منطقة -كيتاي

ثقافية وتاريخية في الجزء األوسط من موسكو في روسيا، والتي تحددها بقايا اآلن
 55.759641°  37.626810°

5 مول The Moscow GUM مول غم °55.754412  متجر1200اكبر مول في روسيا وافخمهم ، اكثر من   37.621004°

6 كتدرائية Saint Basil's Cathedral كاتدرائية القديس باسيل

هذه الكاتدرائية .  كاتدرائية األرثوذكسية الروسية الشهيرة جدا، وتقع في الساحة الحمراءsكاتدرائية القديس باسيل 

 لالحتفال انتصار روسيا في 1555كانت تعرف سابقا باسم كنيسة الثالوث، وكان بناء من قبل ايفان الرهيب في 

..االستيالء على قازان واستراخان 
 55.752528°  37.623187°

7 نصب تذكاري
Monument to Minin 

and Pozharsky
نصب مينين و بوزارسكي

النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي هو تمثال برونزي على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا، أمام كاتدرائية 

القديس باسيل
 55.752840°  37.622682°

8 برج Spasskaya Tower برج سباسكايا .برج سباسكايا هو البرج الرئيسي الذي يمر عبر الجدار الشرقي لكرملين موسكو، الذي يطل على الساحة الحمراء  55.752564°  37.621543°

االحداثيات

روسيا االتحادية- العاصمة موسكو 

.Noنوع المعلم السياحياالسممعلومات عنه



9 ضريح Lenin's Mausoleum ضريح لينين
ضريح لينين، المعروف أيضا باسم قبر لينين، الذي يقع في الساحة الحمراء في وسط موسكو، هو ضريح الذي 

يعمل حاليا كمكان الستراحة فالديمير لينين
 55.753725°  37.619996°

10 مبنى تاريخي Moscow Manege مانج موسكو
 1930sمانيج موسكو هو مبنى مستطيل كبير الذي يعطي اسمها إلى ساحة مانيج واسعة، والتي تم تطهيرها في 

وتقع بالقرب من الساحة الحمراء األكثر شهرة
 55.752712°  37.612021°

11 كتدرائية Dormition Cathedral كتدرائية دورميتيون
كاتدرائية دورميتيون، المعروف أيضا باسم كاتدرائية الصعود أو كاتدرائية العذراء هي الكنيسة األرثوذكسية 

م1479الروسية مكرسة ل دورميتيون من ثيوتوكوس تاريخ البناء 
 55.750923°  37.617290°

12 حديقة Alexander Garden حديقة الكساندر
وتضم الحديقة ثالثة حدائق منفصلة تمتد على طول طول .  من أول الحدائق العامة الحضرية في موسكو، روسيا

 مترا865جدار الكرملين الغربي لمسافة 
 55.752066°  37.613408°

13 متحف
State Historical 

Museum
متحف الدولة التاريخي متحف الدولة التاريخي في روسيا هو متحف التاريخ الروسي موجود بين الميدان األحمر وميدان مانيج في موسكو  55.755339°  37.617854°

14 ساحة Manege Square ساحة مانج ساحة شهيرة تقع بالقرب من المتحف التاريخي  55.755909°  37.615154°

15 نافورة World Clock Fountain نافورة ساعة العالم نافورة جميلة في ساحة مانج  55.755816°  37.614643°

16 متحف
Kuskovo Estate 

Museum
متحف عائلة كوسكوفو

، وكان في األصل تقع عدة أميال 18thبنيت في منتصف القرن . كوسكوفو المنزل الريفي الصيف لعائلة شيريميتيف

إلى الشرق من موسكو ولكن اآلن هو جزء من المنطقة الشرقية من المدينة
 55.735044°  37.807324°

17 حديقة Kuskovsky Forest Park حديقة قصر كوسكوفو حديقة القصر الكبير لعائلة شيريميتيف  55.736275°  37.796902°

18 شارع Tverskaya Street شارع تفرسكايا
شارع تفرسكايا، المعروف أيضا باسم الشارع الرئيسي غوركي شارع موسكو، تشغيل من الجري من الساحة 

الحمراء نحو االتجاه الشمال الغربي
 55.760442°  37.610745°

19 شارع Petrovka Street شارع بتروفكا من الشوارع الحيوية في موسكو  55.765056°  37.616441°

20 شارع Arbat Street شارع اربتا من الشوارع الحيوية في موسكو  55.749420°  37.591282°

21 دير Novodevichy Convent دير نوفوديفيتشي من المعالم الجميلة في موسكو  55.726217°  37.556410°

22 كتدرائية
Cathedral of Christ 

the Saviour
كاتدرائية المسيح

كاتدرائية المسيح المخلص هي كاتدرائية األرثوذكسية الروسية في موسكو، روسيا، على الضفة الشمالية لنهر 

موسكفا، على بعد بضعة كتل جنوب غرب الكرملين
 55.744509°  37.605579°

23 متحف Tsaritsino Museum متحف تساريتسينو ..متحف وقصر تاريخي من القرن الثامن عشر   55.615702°  37.682144°

24 حديقة Moscow VDHKh Park حديقة فدخه بارك حديقة كبيرة تقام فيها المعارض والفعاليات التاريخية والسنوية  55.831482°  37.629285°

25 متحف Arkhangelskoe Estate متحف أرخانجلسكو مباني تاريخية وسط حديقة ضخمه وتقع خارج موسكو  55.787188°  37.284433°



26 متحف
Pushkin Fine Art 

Museum
متحف الفن بوشكين

متحف الدولة للفنون الجميلة بوشكين هو أكبر متحف الفن األوروبي في موسكو، وتقع في شارع فولخونكا، 

بالقرب من كاتدرائية المسيح
 55.747050°  37.605886°

27 متحف
Tretyakovskaya 

Gallery
معرض تريتياكوفسكايا هو معرض فني في موسكو، روسيا، وإيداع قبل كل شيء من الفن الرفيع الروسي في العالم  55.741321°  37.620932°

28 متحف
Kolomenskoye 

Museum
متحف كولومينسكوي

كولومينسكوي هي ملكية ملكية سابقة تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من وسط مدينة موسكو، 

 390تطل المنطقة ذات المناظر الخالبة التي تبلغ مساحتها . روسيا، على الطريق القديم المؤدي إلى مدينة كولومنا

هكتارا على ضفاف نهر موسكفا
 55.669469°  37.668254°

29 مول Metropolis مول متروبوليس °55.822078  كيلو شمال غرب موسكو10مول كبير يقع   37.496179°

30 مول TTS Okhotny Ryad مول اوكهوتني ريد °55.756163  متجر10مول تسوق كبير في قلب موسكو تحت األرض ، ثالث طوابق واكثر من   37.615507°

31 مول
Evropeisky Shopping 

Center 
مركز تسوق إفروبيسكي مول تسوق كبير في قلب موسكو  55.744191°  37.566523°

32 دار االوبرا The Bolshoi Theatre مسرح بولشوي مسرح شهير إلقامة عروض االوبرا  55.759720°  37.618856°

33 مسرح State Kremlin Palace مسرح قصر الكرملين قصر الكرملين من مؤتمرات ومبنى حديث واسع داخل الكرملين في موسكو  55.751541°  37.615577°

34 دار االوبرا Novaya Opera Theatre مسرح نوفايا
 من قبل الموصل الروسي 1991مسرح كولوبوف نوفايا أوبرا في موسكو هو مسرح في موسكو،  تأسست في عام 

يفغيني كولوبوف ثم عمدة موسكو يوري لوزكوف
 55.771322°  37.609383°

35 حديقة الحيوان Moscow Zoo حديقة الحيوان
رولي، . K.F من قبل أستاذي البيولوجيا، 1864 هكتار تأسست في عام 21.5حديقة حيوان موسكو هي حديقة 

، تم تأميم حديقة الحيوان1919في عام . بوجدانوف، من جامعة موسكو الحكومية. ب. أوسوف و أ. أس
 55.763208°  37.576753°

36 قاعة Moscow State Circus قاعة السيرك
في معظم األحيان، يشير إلى واحد من اثنين من المباني السيرك في . يستخدم لمجموعة متنوعة من السيرك

"سيرك البولشوي"و " السيرك نيكولين"موسكو، و 
 55.694516°  37.540329°

37 مطار
Vnukovo International 

Airport
مطار فنوكوفو الدولي VKO كيلو من موسكو 37مطار دولي   55.606222°  37.287199°

38 مطار
Domodedovo Moscow 

Airport
مطار دوموديدوفو الدولي  (DME)  55.415039  كيلو عن موسكو42مطار دولي يبعد°  37.900105°

39 مطار
Sheremetyevo 

International Airport
مطار شيريميتيفو الدولي ( SVO ) كيلو 29يقع شمال موسكو  (دولي  )اكبر مطار في موسكو   55.962156°  37.407412°

40 بلدة Kolomna بلدة كولومنا °55.093846 كيلو110بلدة جميلة تقع جنوب شرق موسكو ب  38.768600°

41 محطة القطارات Leningradskiy station محطة لينينغرادسكي محطة القطار السريع الى سان بترسبيرغ  55.775934°  37.655529°

خالد العازمي: اعداد 

..تم التركيز على أهمها ..   الملف يشمل على معظم المواقع السياحية في موسكو وليس كل المواقع 

تم تعريب اغلب المواقع بحسب النطق باللغة الروسية

   االحداثيات الموجود هي بصيغة مالئمة للقوقل ماب

..أتمنى ان يكون الملف مفيد لكم ، وما اطلب منكم اال الدعاء لي ولوالدي وعائلتي 

Twitter: @Travel_ _Info     -       Snapchat: Travel_info        -          Instagram: @Kmalazemi

:-مالحظات 


