
ام الثوم



المعصع الةشراشغ

أم الدوم مدينة سعودية في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة
على بعد 200كم شمال شرق الطائف 

مساحتها تقريبا 255 كم مربع



جئإ الاسمغه : أم الثوم

سميت بهذا االسم
نسبة الى شجرة الدوم 

التي تنمو في اودية هذه المدينة 



سثد السضان

يتجاوز عدد السكان 10.000 نسمة



أبرز المسالط السغاتغئ

مقلع طميه

 فوهة عميقة في األرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلومترات وبعمق 380 مترًا

تقع على بعد 30 كيلو متر شمال أم الدوم



محمية عواض نجر

أبرز المسالط السغاتغئ

محمية برية متوفر بها العديد من
الحيوانات البرية كالغزالن واألرانب 

والزراف وغيرها. 



أبرز المسالط السغاتغئ

متحف علي جهز التراثي

 متحف تراثي يضم أكثر من 400 قطعة تقريبا تشمل مجموعة من أدوات القهوة
كما تشمل بعض المالبس القديمة رجالية ونسائية وكذلك أدوات الخياطة واألدوات
المصنوعة من الجلد كالقرب والنطع الذي يحمل فيه الطفل وقت السفر واألدوات
النحاسية المتمثلة في دالل القهوة والشت لحفظ الفناجيل وقت السفر وكذلك

 بعض السحال والصفاري لغرض حفظ مياة الشرب كما تشمل مجموعه من األسلحة
وأدوات الحرب وكذلك الكثير من العمالت النقديه النادرة



أبرز المسالط السغاتغئ

درب زبيده

نسبة إلى السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد
يبدأ من "الكوفة" حتى "مكة المكرمة" ويمر بأم الدوم 

يعد هذا الطريق من أهم طرق الحج والتجارة خالل العصر اإلسالمي
” وقد اشتهر باسم ” درب زبيده 



 المغاه الةعشغئ

 تشتهر أم الدوم بوفرة المياه الجوفية
حيث تعتبر مورد هام للمياه لكثير من

المدن المجاورة لها 



 المراشص التضعطغئ وافعطغئ الماعشرة

( مركز أمارة - محكمة - مركز هيئه األمر بالمعروف - مكتب بريد - مستشفى عام  
 مركزصحي - مركز شرطة - مستوصف أهلي - مكتب بلدية - دفاع مدني

 مدارس بنين وبنات - مكتب دعوة وارشاد - مكتب الشؤون االسالميه واالوقاف
) جمعية بر - مكتب تحفيظ القران - لجنة تنميه اجتماعية



 المتقت الاةارغئ وافوصاف الثغرغئ

 تضم أم الدوم العديد من المحالت التجارية
 واألوقاف الخيرية والعديد من األسواق      

 النسائية المغلقة والمتكاملة 



 أصرب ططار فم الثوم

 مطار الطائف الدولي 
ويبعد عنها حوالي 170 كم تقريبًا
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