
(1)الدليل السياحي في كوفنتري 



المحتوى

نبذة جغرافية عن مدينة كوفنتري.

نبذة تاريخية عن مدينة كوفنتري.

معلومات معرفية عن مدينة كوفنتري.

التعليم في مدينة كوفنتري.

أبرز المساجد في كوفنتري.

معالم الجذب السياحية والترفيهية في المدينة.

بعض أنشطة الترفية التي تستطيع القيام بها.

أبرز الشوارع والتي تحتوي على بقاالت عربية ومالحم حالل.

 أبرز مراكز التسوق والسوبرماركت ومحالت األثاث واألغراض
.المنزلية

أبرز المطاعم الحالل والكافيهات في كوفنتري  .



كوفنتري

مدينة كوفنتري هي إحدى المدن 
نيا البريطانية الواقعة في غرب بريطا

، إلى الشمال ²على بعد مئة وستين كم
د الغربي من العاصمة لندن، ويبلغ عد

نسمة 316.900سكانها حوالي 
حسب اإلحصائية المتوفرة لعام 

م، أما مساحتها فتبلغ 2011
، وهي بذلك ثاني أكبر مدن ²كم98.64

غرب الوسط البريطاني، ويُذكر أن  
المدينة تقع على مقربة من مدينة 

.برمنغهام



معلومات عن مدينة 
كوفنتري

اعة تضم المدينة العديد من شركات صن•
السيارات البريطانية، وفيها المقرات
ة  الرئيسية لشركات بارزة مثل، شرك

.المتخصصة في مجال الطاقة( إي أون)

المية تقطن في مدينة كوفنتري جالية إس•
درون كبيرة، ويُشكل السكان الذين ينح

ا من أصول إفريقية ومناطق جنوب آسي
.ربع السكان القاطنين في المدينة

حرك يُعتبر فرانك ويتل وهو مخترع الم•
ة النفاث، من أهم الشخصيات االبتكاري

.التي خرجت من مدينة كوفنتري



تاريخ مدينة كوفنتري

خالل تعرضت مدينة كوفنتري للكثير من الدمار والخراب
ي الحرب العالمية الثانية، حيث تأثرت بشكل واضح ف

الغارات األلمانية على المملكة المتحدة خالل الحرب، 
وأتى القصف على أغلب المعالم األثرية العريقة في
كوفنتري، وأشهرها الكاتدرائية، لذا أعادت الحكومة 

ت الحرب البريطانية بناء المدينة بشكل كامل بعد أن  وضع
.  أوزارها



التعليم في مدينة 
كوفنتري

توجد في مدينة كوفنتري جامعتان 

ع في ُمهمتان هما جامعة كوفنتري التي تق

قلب المدينة، واألخرى جامعة ووريك، 

التي تقع على مشارف كوفنتري 

الجنوبية، وهي من أكبر الجامعات 

دينة البريطانية التي تعود تسميتها لم

يأتي ووريك التي تقع في الجوار، وفيما

سنتحدث عن هاتين الجامعتين 



جامعة كوفنتري 

ة م عندما كانت في البداي1843تأسست عام 

عام عبارة عن كلية للتصميم، ثّم صارت

م م جامعة تحمل االسم الحالي، وتض1992

الجامعة العديد من األقسام منها؛ كلية 

حة التجارة والبيئة واالجتماع، وكلية الص

ن وعلوم الحياة، باإلضافة إلى مدرسة الف

.  والتصميم، ومركز لألبحاث



جامعة ووريك
ج، هي أفضل الجامعات البريطانية بعد أكسفورد وكامبرد•

وفقاً لما أوردته صحفية الجارديان البريطانية لعام 
م، وتُعتبر ووريك من الجامعات المهمة وسريعة 2010

من التطور على مستوى العالم، وتُنافس أقسامها العديد
لية األقسام المعروفة في جامعات أُخرى، وتأسست فيها ك

م، لتكون أول كلية إدارة 1964وورك إلدارة االعمال عام 
تمدة أعمال في أوروبا تحصل على التصنيفات الثالث المع

.  لبرامج الماجستير في إدارة االعمال

•
مجموعة)تُمثل هذه الجامعة الوحدة األكاديمية المسماة بـ 

التي نموذجاً حياً على الخطط التفاعلية( وورك الصناعية
تخلقها الجامعة بين الشركات والمؤسسات، وهي عبارة 
عن وحدة بحثية صناعية متطورة تسعى إلى تطوير

المنتجات والحلول، باالعتماد على الشراكة مع الشركات•
ر، الند روف-الصناعية الكبرى؛ مثل رولز رويس، وجاغوار

وبي إيه إي سيستمز، وإتش إس بي سي، كما توفر 
الجامعة برامج الماجستير والدكتوراة في إدارة االعمال 
الهندسية، وبحوث العمليات واألعمال اإللكترونية، 
يع باإلضافة إلى إدارة العمليات، واإلدارة المالية، والتصن
الرقمي، وتعقد أنشطتها المتنوعة في مجال الهندسة، 
والصناعة، واألعمال التجارية الدولية، مع اعتماد البحث

.والتطوير



لمساجد في  ا
كوفنتري

ï†Masjid Zeenatul ( المساجدكبنرا )

ï†Shah Jalal Mosque Coventry

ï†Masjid -e- Zakariya

ï†Jalalabad Masjid

موقع يدلك على المساجد في كوفنتري

http://www.mosquedirectory.co.u
k/…/mosquesearch-

borough.php

http://www.mosquedirectory.co.uk/


المواصالت
خيارات المواصالت كثيرة في المملكة المتحدة وأفضلها استخدام المواصالت العامة

المواصالت داخل المدن

:الباصات داخل المدينة إستخدام-١

تطبيقات مفيدة للحصول على التذاكر ومعرفة مواعيد الباصات

للباصات(Swift card)يمكن الحصول على بطاقة 

في المدن التي تتوفر فيها هذه الخدمة والترامإستخدام المترو -٢

:سيارات األجرة -٣

أشهر التطبيقات المستخدمة 

:الدراجات الهوائية -٤

يمكن تأجير دراجات هوائية في العديد من مدن المملكة المتحدة، أحد المواقع التي توفر هذه الخدمة

(student letter)يمكن الحصول على خصم طالب في الباصات عن طريق الحصول على : مالحظة

من الجامعة أو المعهد

National Express Bus

Gett Taxi



المواصالت

:هناك خيارات كثيرة للنقل بين مدن المملكة المتحدة من أهمها

:استخدام القطارات -١

يمكن حجز تذاكر القطارات عن طريق التطبيقات التالية

يحق للطالب الحصول على خصم في 

بطاقة اللاير كارد 

:استخدام الباصات -٢

يمكن حجز تذاكر عن طريق نفس التطبيق المستخدم لحجز تذاكر القطار

للتنقل بين المدن Coach cardيحق للطالب أيضا الحصول على خصم في بطاقة 

الباصاتبإستخدام

يار أكثر يمكن التنقل بين المدن داخل المملكة عن طريق سيارات األجرة يعتبر هذا الخ-٣

هذه الخدمة كلفة من الخيارات السابقة وهناك العديد من الشركات والسائقين الذين يوفرون

:هذه أحد المواقع التي توفر هذه الخدمة 

https://www.airport-pickups-london.com/

https://www.airport-pickups-london.com/

