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للقصور حدیث یلتف مع ذكریات من الفخامة عبر العصور ، 

وھي من االمسیات  الرائعة التي یطل علیھا االنسان في لحظات 
 المشاھدة والزیارة .

 
فلیس یومیا یمكنك االستمتاع بالنظر إلى  ادق تفاصیل القصور 
، ومدینة سیئول الكوریة كان لھا نصیب من الفخامة والجمال 

 وتجسد ذلك في خمسة قصور في منتھى الروعة والفخامة .
 

ھذه القصور الخمسة ھي كنز من تاریخ كوریا فھي ابواب 
الدمار والرخاء معا ، والحفاظ علیھا لم یكن سھال ابدا ، ولكن 

 ھناك شعوب بارادتھا تقھر المستحیل . 
 

 

  

 قصر  كیونغ بوك غونغ
 

Gyeongbok gung  
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نسلط الضوء على واحد من قصور سیئول الفخمة 

وھو كیونغ بوك غونغ ، وھو القصر االقدم واالكبر 
 . 1395في سیئول حیث تم بناءه في عام 

 
ویعني اسم القصر باللغة الكوریة السعادة المتالقة ، 

لقد تعرض ھذا القصر مثل باقي القصور الخمسة 
للعدید من الدمار والخراب من جراء االستعمار 

 الیاباني لكوریا .
 
 

یحتوي القصر على بوابة كبیرة وعدة بنایات بالداخل 
اما البناء االصلي فیتكون من طابقین ، كما یحتوي 

وللتسلیة باالضافة إلى  Geunjeongjeonعلى 
 قاعة الضیافة للسلطان والوقع بالقرب من البحیرة .

 
 

ھذا القصر جمیل جدا وھو مثیر لالھتمام خاصة 
 للسیاح .
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ومن الروائع التي من الممكن مشاھدتھا وقضاء وقت رائع بذلك ھو تغییر الحرس فھو یومیا في المواعید التالیة  
مساء ، في كل ساعة من الساعات المذكورة یعرض تغییر الحرس مرة  4صباحا إلى  الساعة  10من الساعة 

 واحدة . 
 

 -ویتمیز ھذا القصر بوجود متحفین ھما :
 
1– National Palace Museum Of Korea 

 متحف القصر الوطني 
 
 

وھو یحتوي على العدید من المستلزمات 
المستخدمة في عھد ساللة جوسون الحاكمة ، من 
مالبس وتحف وغیر ذلك من االشیاء التي تعد من 

االبداع الفني الكوري مثل التطریز بالذھب 
 واكسسوارات الشعر الخاصة بزوجة الحاكم .

 
 اشیاء نذكركم بھا :

 یفتح یومیا عدا یوم االثنین مغلق .
 مساء . 5صباحا إلى  9یفتح من الساعة 
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 اما المتحف االخر فانھ یقع في القسم الشمالي من القصر وھو  

 
National Folk Museum Of Korea - 2  

 المتحف الفنون الكوریة الشعبیة 
 

رتب وقتك فیلزمك الذھاب إلى ھناك ، یحتوي ھذا المتحف على 
ثالثة معارض رئیسیة ، حیث یمكنك من مشاھدة تاریخ 

المزارعین والطبقات العلیا في كوریا باالضافة لمشاھدة مراسم 
العزاء یعتبر ھذا المتحف مثیر لالھتمام بما یحتویة من ثقافات 

 كوریة جیدة جدا .
 
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 

یفتح یومیا عدا یوم الثالثاء 
 مغلق 

صباحا  10یفتح من الساعة 
 مساء  5إلى 

 الدخول مجاني 
 یوجد محل للھدایا التذكاریة

 
  

www.nfm.go.kr 
 
 
 

 انظر خریطة سیئول 
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 اشیاء نذكركم بھا لقصر كیونغ بوك غونغ
 

 یفتح یومیا عدا یوم الثالثاء فھو مغلق 
 مساء  6صباحا إلى الساعة  10یفتح من الساعة 

 ₩3000سعر التذكرة للبالغین 
 ₩1500لالطفال 

 
الدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیكم بالذھاب إلى 
ھذا القصر حیث تشاھد زوایا مختلفة من الثقافة 

 الكوریة والفن والتاریخ .
 انظر خریطة سیئول التاریخي 

 www.royalpalace.go.kr 
 

اذا اردت مشاھدة جمیع القصور الخمسة ، یتوجب علیك شراء تذكرة شاملة ، تشمل القصور مع معبد 
Jongmyo   10.000، سعر التذكرة بقیمة₩ 

 

 

 Gyeongbokgungمحطة : 
  3خط     : 
  5خروج  : 

 

 

یزداد الشغف في رؤیة تلك القصور ومشاھدة 
التاریخ المطوي بین عمرانھا الفخم ، وال زلنا 
نسلط  الضوء على قصور سیئول الحالمة ذات 

الفخامة الواقعیة ، القصور التي كابدت الكثیر من 
المعاناة  لتبقى  حاكیة عن تاریخ یكاد في كل یوم 

 ان یكون اكثر عمقا وجذوره متثبتھ بالحیاة . 


