
 
 جامعة الملك سعود 

 كلية اآلداب 
 
 
 
 

 

 ”الدرعية موسم“ تغريدات
 فيها تالوجها وأبرز الدرعية موسم فعاليات توضح يتوال

 
 
 
 
 

 الدرعية موسم فعاليات استعراض :الرئيسي الموضوع •

  الدرعية موسم زيارة على القراء تحفيز :الهدف •

  الدرعية بوابة تطوير هيئة :المتحدث من •

 41 :التغريدات عدد  •

 السماري خالد حصه إعداد:و كتابة •
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 المحتوى نوع
 بدون( أو بتعليق تغريد إعادة إعجاب/ )تغريدة/

 المرفقات التغريدة نص الوقت النشر تاريخ

 !العالم أنظار تخطف الدرعية م10:4 2020-11-11 تغريدة
 لزيارتها. المشوقة الوجهات وأبرز الدرعية موسم لىع تعرفوا

 صورة

 فيها كانو السعوديّة الدولة بدأت فمنها المملكة. في التراث إحياء مشاريع ألكبر حاضن   الدرعية م10:4 2020-11-11 تغريدة
 .الفترة تلك في والعمرانية واالجتماعية السياسية الحياة مظاهر أبرز

 

 المواقع كأحد تسجيله تم الذي الطريف(، )حي التاريخية الدرعية معالم أهم يةالدرع تتضمن م11:4 2020-11-11 تغريدة
درجة  للزوار ليوفر بعناية؛ الموقع هذا تصميم تم وقد .العالمي للتراث اليونسكو منظمة بقائمة الم 
 السعودية. العربية المملكة ملوك تاريخ واستحضار لمشاهدة فرصة

 

 

 العربية، يرةالجز شبه وسط به تنفرد الذي النجدي المعماري األسلوب آثار الطريف حي يحمل م12:4 2020-11-11 تغريدة
  مربع. متر أالف 10 مساحته تبلغ حيث سلوى(، )قصر الحي معالم أكبر البدء في لنا فيظهر
 الدولة عهد في للحكم ومقًرا الحاكمة، األسرة من األوائل المؤسسين موطن قديًما القصر كان وقد

 األولى. السعودية
 

 صورة

 السياحية الوجهات أهم من حنيفة يواد على المميزة وإطاللته اإلستراتيجي بموقعه البجيري حي م13:4 2020-11-11 تغريدة
 الحي يتميز ،وأسرته عبدالوهاب بن محمد الشيخ سكن مقر يحتوي فهو ،الدرعية في المفتوحة
  الملتوية. وأزقته المنخفضة الطينية ببيوته

 

 صورة

  #البجيري في والحاضر التاريخ م13:4 2020-11-11 تعليق بدون تغريدة إعادة
 

 نكم بالقرب تجدها التصاميم وأرقى العالمية المطاعم أفخم
 #موسم_الدرعية #كن_جزءاً_من_التاريخ

 التغريدة

 .الفيصل زالعزي عبد األمير برفقة البجيري لحي دبي إمارة حاكم زيارة م14:4 2020-11-11 بتعليق تغريدة إعادة
 

  الدار هل بزيارة الدار نورت
 ضمن #البجيري لمنطقة زيارة في اإلمارات دولة رئيس نائب مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ
 الهيئة مجلس رئيس الفيصل تركي بن زالعزي عبد األمير سمو برفقة #موسم_الدرعية فعاليات
 للرياضة. العامة

 التغريدة

https://twitter.com/DiriyahSeason/status/1202226252402311170?s=20
https://twitter.com/DiriyahSeason/status/1204463855184875520?s=20
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 هذه ومن المبهرة، الترفيهيّة والعروض العالميّة الرياضيّة األحداث بين الدرعية موسم يجمع م14:4 2020-11-11 تغريدة
 من مجموعة استضافة عبر الكبرى الرياضية ألحداثل جديدة مالمح ستنطلق التاريخية المدينة

 .العالميّة المنافسات

 

 القلب هي »الدرعية :أن ،الدرعية بوابة رتطوي لهيئة التنفيذي الرئيس ،إنزيريو جيري أوضح م15:4 2020-11-11 تغريدة
 قلوب على العزيز الفريد المكان هذا السياح. سيكتشفه مختبئ، كنز وهي للسعودية، النابض

ف ذهبية فرصة يقدم السعوديين،  ما بأفضل االستمتاع مع والثقافة، والتاريخ التراث على للتعرُّ
 العالم«. في مكان أي في الرياضة تقدمه أن يمكن

 صورة

 بأقسامها الدرعيّة لشتاء األولى الترفيهيّة الوجهة الدرعيّة( )واحة ستكون الدرعية موسم في م15:4 2020-11-11 تغريدة
 متر ألف 130نحو على مساحتها تمتد حيث واالندفاع. االنعكاس الخيال، الطبيعة، األربعة:
 المطاعمو ديزاين، الدرعيّة بقسميها: البجيري( )تجربة ستبرز الواحة جانب وإلى مربع،

 الفاخرة.
 

 صورة

  #واحة_الدرعية في والجمال الروعة ،والترفيه المغامرةو والحماس المتعة م16:4 2020-11-11 إعادة تغريدة بدون تعليق  
Designlab  مع بالتعاون Tresoldi Edoardo الفنان بإبداع "الغَرفة" الفني الجناح

Experience. 
 #موسم_الدرعية #كن_جزءاً_من_التاريخ

 غريدةتال

 الدرعية وكأس ،إي الفورموال وسباق الثقيل، للوزن المالكمة في العالم بطولة الموسم شِهدَ  م16:4 2020-11-11 تغريدة
 الدرعية موسم فأصبح والترفيهية، الموسيقية لعروضاو ،للفروسية الدرعية ومهرجان ،للتنس
 .العالم دول من أقرانها تضاهي عالمية كوجهة المملكة ونح األنظار لجذب العالم ثحدي

 

 ظهور الثقيل للوزن المالكمة في العالم بطل جوشوا تتويج أثناء الدرعية لموسم مفاجأة في م17:4 2020-11-11  بتعليق تغريدة إعادة
 .سلمان بن محمد األمير العهد ولي سمو

 
 ...العالم تستضيف السعودية ملهم، برؤية

 #موسم_الدرعية

 التغريدة

 موقعنا بزيارة تفضلوا الدرعية موسم فعاليات عن التفاصيل من للمزيد م17:4 2020-11-11 تغريدة
diriyahseason.sa 
 #موسم_الدرعية #كن_جزءاً_من_التاريخ

 

https://twitter.com/DiriyahSeason/status/1202652964046938114?s=20
https://twitter.com/DiriyahSeason/status/1206495469771333633?s=20
https://diriyahseason.sa/

