
Alameleh  األميلح



Choose from one of two tours with an accredited Rock-Art 
Ranger, who can explain the context and meaning of the rich 
rock-art and epigraphic heritage of Wadi Rum. All tours start at 
the Visitor’s Center
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Tour 1: A Jeep tour that involves some hiking at 
Ain-Shallalah. Approximately four hours.

Tour 2: A Jeep tour with some walking. Approximate-
ly three hours. 

جميع الجوالت تبدأ من مركز زوار وادي رم

 اختر واحد من إحدى هاتين الجولتين برفقة طوافي الفن الصخري،
 يُمكنهم تفسير محتوى ومعنى الرسومات الصخرية والنقوش

الغنية لك في وادي رم
PLEASE INQUIRE INSIDE FOR CONTACT INFORMATION FOR ONE 
OF THE ROCK-ART RANGERS

الدرة 

األميلح 
Umm Athan 
أم آذان

VISITOR CENTER

قبر عمره
Umm Sabata 
ام سبطة

Ain Shallalah
عين شاللة

Al Anfashiya 
النفيشية

Khazali 
خزعلي

Qaber Amra

Alameleh

خرج ام عشرين
Khoraj Umm-Ishrin 

Al Darah



 هناك العديد من النقوش التي كتبت بالخط الصفوي الجنوبي/ الثمودي / الحسمائي
 (نسبة إلى صحراء حسمى والتي يعتبر وادي رم جزء منها). ترافق النقوش رسوم إلبل
 وماعز وأشكال أخرى. يظهر بشكل متكرر أن الرسومات قد وُقِعَت من قِبَل اللذين نحتوها،
 مثل: "بواسطة م س ك ت" أو "بواسطة س ن ر س ب". وبسبب عدم كتابة األحرف الصامتة

في النقوش العربية الشمالية تجعلنا غير متأكديين من لفظ هذه األسماء

.

There are many petroglyphs that depict male and female 
figures, animals and feet. We can determine the sex of the figures by the width of 
their hips.  Some female figures are seen giving birth in a practice that is ѕtill seen 
in the region where the woman tands on two tones as she delivers the child. 
 

 هناك العديد من الرسومات المنحوتة على الصخر تصور أشكال ذكورية وأنثوية وحيوانات
س الرسم عن طريق عرض الفخذ. في الصورة أعاله يمكنك مالحظة  وأقدام. نستطيع أن نحدد جن

ض األشكال األنثوية أثناء عملية الوالدة حيث تقف المرأة على حجرين تلد طفالً بع

 النقوش الصفوية الجنوبية/ الثمودية/الحسمائية
Petroglyphs South Safaitic, Thamudic E, or Hismaic Inscriptions  

الرسوم المنحوتة على الصخر

 يمكنك رؤية العديد من النقوش الكوفية والتي تتضمن آيات قرآنية باإلضافة ألسماء
ض األحيان تاريخ الوفاة. يُعد الخط الكوفي من الخطوط العربية الحديثة. من  المتوفين، وفي بع
 المحتمل أن هذه النقوش تؤرخ إلى نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميالديين (حوالي
س العربية الحديثة، فإن الخط الكوفي ال يستخدم النقاط  القرن الثاني الهجري). لكن على عك

التي من شأنها أن تساعد القارئ

Kufic Inscriptions 

Alkazali  الخزعلي


