
Kulturelle Vielfalt    الثقافيالتنوع                     
 
 
 

 النادي الثقافي العربي 
  

Arabischer Kulturklub  
c/o Aslan Kamali 

Helmholtzstraße 14 (Zi.101) 
01069 Dresden 

 
ا ثابتا، إذ يقيم فعالياته ونشاطاته غالباً في مقر جمعية  ليس "مجلس األجانب " وفي "المركز اإلعالمي للنادي مقرٌّ

  المسكوني"
 

Telefon: 0176-70741547 
E-Mail: Alnadi@web.de 

 
 يمكن اإلتصال بنا عبر البريد األلكتروني ، وسنرسل لكم دعوة لحضور فعاليتنا.

 

 النادي الثقافي العربي
  

 َمْن نحن:
البلدان العربية بالحياة الثقافية في مدينة درسدن، وتشجيعھم ھدف النادي ھو تسھيل تعرف المھاجرين والمھاجرات من 

على إقامة وتنظيم فعالياتھم الثقافية. فضالً عن ذلك يدعم النادي تبادل الرأي بشأن موضوعات محلية وعالمية. والنادي 
 مفتوح لكل المھتمين.

 
 خدماتنا:

.والفنون وحقوق اإلنسان ينشط النادي في مجال الثقافة  
أفالماً عربية أصلية تعبر عن موضوعات الحياة االجتماعية وبخاصة ما يعلي قيم التسامح، والتعايش السلمي، إلى نقدم  -

 جانب أعمال أدبية تمَّ تحويلھا إلى أفالم
وندوات سياسية تدعو ، ؟"و"من ھي داعش "حقوق المرأة في المجتمعات العربية" حلقات نقاش حول موضوعات منھا -

وبظاھرة المجموعات المناھضة لألجانب حياة في درسدن بالطبع ننظم ندوات تھتم بالسوريا والعراق و الحرب فيلوقف 
 والالجئين

مساعدة الالجئين (في أعمال الترجمة والمرافقة) بالتعاون مع مختلف المجموعات مثل "مرحباً بكم -  
في ليبتاو"    

 
 نتكلم األلمانية والعربية واإلنكليزية 

 
 

)جمعية مسجلة(األمريكية  الجمعية الثقافية األيبيرية  
  

Asociación Cultural Iberoamericana e. V.  
c/o Mercedes Moraiz 

Bischofsweg 74 
01099 Dresden 

 
E-Mail: Aci74@hotmail.com 

 أوقات الدوام :
 مساءاً إبتداًء من الساعة السابعة مساءً 



( النزول في موقف آالون بارك ) 13رقم  يمكنكم الوصول إلينا بالترام  
 

جمعية مسجلة)الجمعية الثقافية األيبيرية األمريكية (  
 

 َمْن نحن:
والبرتغالية  بلدأ من بلدان أمريكا وأوربا، ممن يتكلمون األسبانية 22من  مواطنات ومواطنينجمعية للنفع العام تمثل أ نحن

ويسكنون في درسدن وما حولھا. ھدفنا الرئيسي ھو إيقاظ األھتمام بثقافة وتأريخ البلدان األيبيرية األمريكية. فمن خالل 
توفير فرصة للقاء بين أناس من مختلف الثقافات، تتوفر امكانية التعارف بما يسھم في تعزيز التسامح والتفاھم بين 

والنشاطات المشتركة تساھم في التقريب بين حضارات العالم وتشجع األندماج الفعال.الشعوب. كما أن الفعاليات   
 

 خدماتنا :
دورة لتعليم رقصة  تعليم األسبانية للصغار، األسبانية للمبتدئين، للمستوى المتوسط، تمارين للمحادثة، عروض أفالم،

حيوية.موضوعات ملتقى لمحبي األدب حيث تطرح التانغو، باإلضافة إلى   
 

 نحن نتكلم األسبانية واأللمانية واألنكليزية.
 

 مجلس االجانب في درسدن (جمعية مسجلة)
Ausländerrat Dresden e. V. 

Elisenstraße 35 
01307 Dresden 

 
0351-3070969, 0176-96970696 تلفون: ال  

familien@auslaenderrat.de االلكتروني: البريد عنوان    
www.auslaenderrat.de الصفحة االلكترونية (االنترنيت):    

 
18حتى الساعة  16اوقات المراجعة: الخميس من الساعة   

 
 (Bönischplatz (محطة النزول 62م والباص رق   (Sachsenallee (محطة النزول 13و  6خطوط الترام    

 

(جمعية مسجلة) مجلس االجانب في درسدن  
 

 من نحن؟
 لخدمة المھاجرين في درسدن. ويشمل نشاطه تشجيع االندماج  الثقافي 1990يعمل مجلس االجانب في درسدن والذي تأسس سنة 

واالجتماعي والسياسي للمھاجرات والمھاجرين وتعزيز تمثيلھم النفسھم. وتتواجد في مركز اللقاءات العالمي وھو مقر المنظمة، 
 غرف خاصة بالعمل مع االطفال والشباب والعائالت. ولدى المنظمة عالوة على ذلك فرعين آخرين في درسدن.

 
 من عروضنا:

ة""الحياكة في ملتقى الثقافة التعددي  
"الحياكة في ملتقى الثقافة التعددية" ھي ملتقى مفتوح للنساء واالمھات اللواتي وفيه تتشارك السيدات في ممارسة ھواية الحياكة 
والكروشيه. ويمكن للنساء في جو الحياكة الجماعي المريح تبادل اطراف الحديث حول مختلف المواضيع. اننا نتحدث باللغتين 

 االلمانية واالنكليزية
  

 المركز الصيني االلماني (جمعية مسجلة)
Chinesisch-Deutsches Zentrum e. V.  

Postfach 202 727 
01193 Dresden 

 
0351-4593463 التلفون:   

mail@zhongdezhongxin.de عنوان البريد االلكتروني:   
www.zhongdezhongxin.de الصفحة االلكترونية (االنترنت):   

 
 اوقات المراجعة: حسب االتفاق

 



 المركز الصيني االلماني (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
في درسدن من قبل صينيين وألمان لرعاية الثقافة الصينية ولتعريف الصينيين  2003االلماني في سنة  -المركز الصيني  تاسس

القاطنين في المانيا وبالذات في مقاطعة سكسونيا على السمات الرئيسية للديمقراطية والحرية ودولة القانون. وتنظم الجمعية حفلة 
لموسيقية والدورات والمشاريع والكثير من الفعاليات الصغيرة والكبيرة. ويعتبر اعضاء المركز راس السنة السنوية والحفالت ا

االلماني التعرف والتفھم المتبادلين للثقافات واساليب الحياة المختلفة شرطا اساسيا للحياة المشتركة بوئام. انھم يقفون ضد  –الصيني 
الدعم المعنوي لكافة المجموعات الديمقراطية كالمسيحيين والمسلمين والتبتيين كل انواع التطرف والدكتاتورية والعنف. ونقدم 

 والممارسين لطقوس الفالون غونغ. اننا نؤمن بان تبادل الثقافات ھو افضل طريق للتصدي لمعاداة االجانب.
 

 عروضنا: 
سي في الصين والدين)    المحاضرات (الثقافة والفن الصيني لتشكيل الحديد وتبادل الرأي حول الوضع السيا -  
حلقات دراسية -  
اكمال التعليم -  
السفرات االستطالعية -  
المجموعة االعالمية (بث اذاعي بلغتين) -  
المدرسة المينغوية -  
دورة تعليم اللغة الصينية -  
التدريب على الفوشو (فن صيني للدفاع عن النفس) -  
حفل تناول الشاي الصيني (استعراض / ورشة عمل) -  
فن الخط الصيني -  
دورة الطبخ الصيني -  
جيانغ والنادي الصيني للشطرنج –ماه  -  
نادي الشاي -  
نادي الطبخ الصيني -  
نادي الفوشو -  
االلماني –النادي العائلي الصيني  -  
مشروع مدرسة -  
 

 اننا نتحدث باللغات الصينية وااللمانية واالنكليزية
 

  الجمعية االلمانية – البريطانية في درسدن (جمعية مسجلة)
Deutsch-Britische Gesellschaft Dresden e. V. 

Martin-Luther-Straße 25 
01099 Dresden 

 
 التلفون: 0178-2864393

info@dbg-dresden.org:عنوان البريد االلكتروني 
www.dbg-dresden.org:(االنترنيت) الصفحة االلكترونية 

 
 اوقات المراجعة: اثناء الفعايات أو عبر العنوان االلكتروني او تلفونيا

 
     (Pulsnitzer Straße (محطة النزول 11خط الترام    

(Haltestelle Bautzner/Rothenburger Straße (محطة النزول 13و  6وخطي الترام    
 

 الجمعية االلمانية البريطانية في درسدن (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
كجمعية ذات منفعة عامة  لذوي االھتمام من مواطنات ومواطني درسدن تعمل من اجل الحوار والتبادل مع بريطانيا. وھدفنا ھو 

البريطانية في  –كافة ميادين المصلحة العامة والثقافية. تاسست الجمعية االلمانية  رعاية وتشجيع العالقات االلمانية البريطانية فيي
بانتظام  1949البريطانية (المقر: برلين) التي تنظم بنجاح منذ سنة  –اصال كحلقة عمل تابعة للجمعية االلمانية  1990درسدن سنة 

تصاد ووسائل االعالم. في مجرى عملية تغيير ھيكلي في سنة ما تسمى بـ "مؤتمرات كونيغ فينتر" كمنبر معروف للسياسة واالق
البريطانية في درسدن جمعية مسجلة التي تتعاون في شبكة من \-اسس اعضاء حلقة العمل في درسدن الجمعية االلمانية  2009

جمعية مسجلة عبارة عن تجمع  البريطانية في درسدن -المنظمات مع منظمات مشابھة على صعيد المانيا كلھا. ان  الجمعية االلمانية 



الناس ذوي خلفيات مھنية واجتماعية مختلفة وفي كل االعمار ولھم اھتمامھم ببريطانيا ولغتھا وثقافتھا وتاريخھا. ان  الجمعية 
البريطانية في درسدن منظمة مستقلة وغير حزبية وغير ربحية. -االلمانية   

 
 عروضنا:

ي اللقاءات الشھرية المنتظمة ("لقاءات مفتوحة") حول الشؤون اليومية او المواضبع ذات االھتمام التحدث (غالبا باللغة االنكليزية) ف 
المتبادل. وننظم المحاضرات والسفرات وغيرھا من النشاطات ونحتفل بالمناسبات البريطانية التقليدية مع االشارة الى الفعاليات التي 

المانية  بريطانية مشتركة.تتركز على قضايا دعم المبادرات التي تقام باللغة االنكليزية في درسدن وضواحيھا ون  
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية واالنكليزية.
 
 

االلمانية (جمعية مسجلة)  الجمعية االسرائيلية   
 مجموعة عمل درسدن

Deutsch-Israelische Gesellschaft e. V.  
Arbeitsgemeinschaft Dresden 

Eibauer Straße 26 
01324 Dresden 

 
 التلفون: 0351-4604888

 الفاكس: 0351-26551360
dresden@digev.de عنوان البريد االلكتروني:   

www.DIG-Dresden.de ت):نااللكترونية (االنترالصفحة   
 

في كل وقت عبر البريد االلكتروني او الفاكس او تلفونيا اوقات المراجعات:  
 

 الجمعية االسرائيلية االلمانية مجموعة عمل درسدن
 

 من نحن؟
عضوا. اننا نتعاون مع  30. وينتمي اليھا اليوم حوالي 1992االلمانية عام  –تشكلت مجموعة درسدن التابعة للجمعية االسرائيلية 

منظمات ومؤسسات اخرى في منطقة دردسن جعلت من الصداقة مع اسرائيل ھدفا لعملھا. ان اھدافنا محددة بوضوح: الجمعية 
زيز وتطوير االرتباطات االنسانية والثقافية واالقتصادية بين االلمان واالسرائيليين. اننا نعمل بالحزبية االلمانية تريد تع –االسرائيلية 

وبالتضامن المستديم مع دولة اسرائيل وسكانھا. ومبادؤنا ھي اساس عمل جمعيتنا. انھا تھدينا في جھودنا الى طريق يضمن السرائيل 
من حدود معترف بھا وآمنة وامان اقتصادي واجتماعي.ومواطنيھا ومواطناتھا السالم والحياة ض  

 
 عروضنا:

الى جانب الفعاليات المختلفة التي نود فيھا االعالم حول اسرائيل وسياستھا وتاريخھا وثقافتھا ندعو ايضا الى نقاشات مسائية مفتوحة 
ت التي تخدم عقد لقاءات شخصية مع مواطنات في النادي. اننا نھتم بعقد لقاءات مع الناس وخاصة مع الشباب. لذلك ننظم الرحال

 ومواطني اسرائيل.
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية واالنكليزية
 

الروسي (جمعية مسجلة) المعھد الثقافي االلماني  
Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V. 

Zittauer Straße 29 
01099 Dresden 

 
(مكتب الخدمات) 8047974-0351 ,(المكتبة) 8047589-0351 ,(المكتب) 0351-8014160   التلفون: 

 الفاكس: 0351-8047588
drkidresden@drki.de:عنوان البريد االلكتروني 

www.drki.de : الصفحة االلكترونية (االنترنت)  
 

   17حتى الساعة  8اوقات المراجعة: المكتب: من الخميس حتى الجمعة من الساعة 
 10، الجمعة من الساعة 19حتى الساعة  14، االربعاء من الساعة  17حتى الساعة  14مكتبة دوستيوفسكي: االثنين من الساعة 

14حتى الساعة   
االتفاقاو حسب  17الساعة  14مكتب الخدمات: االثنين من الساعة   



 

الروسي (جمعية مسجلة)المعھد الثقافي االلماني   
 

 من نحن؟
الروسي جمعية مسجلة  يعمل بھدف تشجيع الحوار بين المناطق الثقافية الناطقة باللغة االلمانية واللغة  –المعھد الثقافي االلماني 

ات والمھاجرين من االتحاد السوفييتي سابقا للحفاظ الروسية. يقدم المعھد مساھمات مھمة في االندماج الثقافي االجتماعي للمھاجر
 على ھوية المھاجرين.

 
 عروضنا:

موقع للقاءات  -  
مكتبة باللغة الروسية -  
مكتب استشاري للمھاجرات والمھاجرين -  
مكتب خدمات للمواطنين الروس -  
قراءات في الكتب -  
استقبال محطات البث بالروسية -  
محاضرات علمية -  
ميةعروض تعلي -  
دروس باللغتين االلمانية والروسية -  
نادي الرياضيات "باتاغوراس" -  
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية والروسية
 
(جمعية مسجلة) ةالسوري ةااللمانيرابطة ال  

Deutsch-Syrischer Verband e. V.  
Weistropper Straße 9 

01665 Klipphausen / OT Hühndorf 
 

 التلفون: 035204-60166
vorstand@dsvb.de:عنوان البريد االلكتروني 

 
  اوقات المراجعة: في كل وقت حسب االتفاق التلفوني

 لالسف ليس لدينا حاليا مقر لالتحاد
 

(جمعية مسجلة) ةالسوري ةااللمانيرابطة ال  
 

 من نحن؟
الغرض من الجمعية ھو التشجيع على الحياة الثقافية واالجتماعية المشتركة العضاء االتحاد واندماج مواطنات ومواطني الجمھورية 

 العربية السورية القاطنين في المانيا في المجتمع االلماني مع الحفاظ على ثقافتھم الذاتية. ويعمل االتحاد من اجل مصالح اعضائه.
 

 عروضنا:
الوضع في سوريا لم نقم بحفالت كبيرة ونشاطات واسعة. وتتركز نشاطاتنا حاليا في مساعدة الالجئين القادمين من سوريا:بسبب     
الدعم في حاالت معينة التي تستدعي الرعاية والمساعدة الفورية -  
رعاية العائالت التي ال تتكلم اللغة االلمانية -  
لديھا اطفال البحث عن السكن المناسب للعائالت التي -  
المشاركة في قرارات معينة بصدد ايجاد اماكن سكن لالجئين في والية سكسونيا -  
المشاركة في العمل من اجل ايضاح وضع الالجئين من سوريا -  
 

السوريون الى  عالوة على ذلك نقوم باالعداد لجوالت مناقشة واسعة وكبيرة بھدف "تقليل الخوف لدى كل الناس! يحتاج الالجؤون
 سقف فوق رؤوسھم وال يستھدفون أسلمة المانيا واوروبا."

 
 اننا نتحدث باللغات االلمانية واالنكليزية والعربية والفرنسية

 
الجمعية االلمانية التونسية (جمعية مسجلة) فرع سكسونيا   

Deutsch-Tunesische Gesellschaft e. V. - Sektion Sachsen  
c/o Eveline Barsch  



Sektionsleiterin 
Forststraße 35  

01099 Dresden 
 

 التلفون: 0172-7031649
dtg-dresden@versanet.de البريد االلكتروني:   عنوان   

www.deutsch-tunesische-gesellschaft.de  :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 
 

 اوقات المراجعة: عبر البريد االلكتروني او تلفونيا
 

 الجمعية االلمانية التونسية (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
. وتعتبر 1959يونيو  25التونسية جمعية مسجلة ھي منظمة ذات منفعة عامة خاصة وغير حزبية تاسست في  –الجمعية االلمانية 

عضوا احد اكبر جمعيات الصداقة ثنائية الطرف مع العالم العربي. وتستھدف الجمعية تشجيع  500اليوم بعدد اعضائھا البالغ عددھم 
السياسية واالقتصادية بين مواطني البلدين. ويقوم اعضاء الجمعية الطوعيون بتادية مھمة اتخاذ االجراءات وتعزيز العالقات الثقافية و

التونسية بنشاط التفاھم بين الشعوب وتدعم الكثير من المشاريع في  –الكفيلة بتحقيق ھذه االھداف المعقولة. وتساھم الجمعية االلمانية 
التونسية جمعية مسجلة ويأملون في  –في فرعھم  الجديد لـ الجمعية االلمانية  2014نذ يونيو تونس. واالعضاء في درسدن يعملون م

 زيادة عدد اعضائھا. انھم يتعاونون مع اطراف في تونس وباالخص في جربا وجنوبي تونس.
 

 عروضنا:
ت اختصاصية)تونسية، التبادل الثقافي (تلميذات وتالميذ وطالب ونساء ومجموعا –ورشات عمل المانية  -  
الحوار بين االديان -  
رحالت دراسية واستطالعية -  
 

 مجموعة السيدات العالمية في درسدن
Dresden International Ladies Group  

info@ilg-dresden.de. :عنوان البريد االلكتروني  
www.ilg-dresden. de   االلكترونية (االنترنت):الصفحة  

 ا
19وقات المراجعة: بعد الساعة   

 

 مجموعة السيدات العالمية في درسدن
 

 من نحن؟
بلدا) لتبادل التحارب واالفكار والدعم المتبادل. ومن نتائج المجموعة  20تشكل المجموعة ملتقى لنساء من اصول عالمية (من 

  تقصير فترة اندماج النساء "ليحصلن على اكبر قدر ممكن مما تعرضه درسدن".
 

 عروضنا:
ينة درسدن في مطعم ماكس التشتادت في اليسن شتراسة تلتقي مجموعة السيدات العالمية اول يوم خميس من كل شھر في مركز مد

لتتناول النساء  في جلسة مريحة وجبة العشاء وليتبادلن اطراف الحديث. ويلتقي ھنا الوالدات واآلباء من مختلف القوميات مع  35
 اطفالھم في جو عائلي صداقي للعب والحديث. وتنظم ايضا نشاطات اخرى كالفرقة الموسيقية 

لعب االطفال الصغار ودورات الطبخ ونھايات االسبوع للراحة واالستجمام ومجموعة الكتب و"البداية" المھنية.ومجموعة   
 

في المانيا (جمعية مسجلة) يخدمات الصينالمركز جمعية شركة فيتس ذات المسؤولية المحدودة و  
FITS GmbH & Verein der China Service Center Deutschland e. V. 

Gutzkowstraße 30 
01069 Dresden 

 
0351-4066049 التلفون:      

China.Germany@gmail.com عنوان البريد االلكتروني:   
 

او حسب االتفاق 16حتى الساعة  10اوقات المراجعة: االثنين حتى الجمعة من الساعة   
 

(Reichenbach Straße (النزول في محطة   366و 360و 352و 333و 66وخطوط الباص  8و 7و 3خطوط الترام    



 

في المانيا (جمعية مسجلة) يخدمات الصينالمركز جمعية شركة فيتس ذات المسؤولية المحدودة و  
 

 من نحن؟
مركز الصين لالتصاالت ". وتتعاون الجمعية منذ ثالث سنوات بنجاح مع اطراف صينية في درسدن تاسست كـ"  -اننا جمعية المانية 

الصيني والعلوم والميدان االجتماعي والثقافة. اننا نعرض على المھاجرات  –مختلفة ولنا نشاطات في ميادين االقتصاد االلماني 
ت التعليم والعمل.والمھاجرين الدعم لتخطي المشاكل اليومية والحياتية وفي البحث عن امكانيا  

 
 عروضنا:    

دورات اللغة الصينية لالطفال والبالغين -  
المساعدة في اللغتين الصينية وااللمانية -  
مأل االستمارات وصياغة الرسائل الى السلطات الخ ... -  
المرافقة الى الطبيب او الطبيبة وفي مراجعة الدوائر الرسمية -  
الصينية المختلفة –دعم المشاريع االلمانية  -  
الدعم في تقديم طلب الحصول على سمة الدخول (الفيزا) الى الصين -  
الماني) –صيني  –ترجمات تحريرية وشفھية (الماني  -  
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية والصينية
 

اينا في درسدن (جمعية مسجلة) فرقة كورال  
INA-Chor Dresden e. V. 

Stephanienstraße 10 
01307 Dresden 

 
 التلفون: 2978695-0173 او 0351-5637011

ina-chor-dresden@gmx.de :عنوان البريد االلكتروني 
www.ina-chor.de ):  الصفحة االلكترونية (االنترنت  

 
 عنوان التدريب:

Palitzschhof 
Gamigstraße 24 
01239 Dresden 

 
20حتى الساعة   18اوقات المراجعة: تدريبات الكورس الثالثاء من الساعة   

 

اينا في درسدن (جمعية مسجلة) فرقة كورال  
 

 من نحن؟
جمعية مسجلة. ومنذ  -ثقافي تابع التحاد "حلقات السنة" في درسدن –كمشروع اندماج اجتماعي  1999كورس اينا عام  تاسس

شخصا من  30ظمة مستقلة قائمة بحد ذاتھا. يشترك اليوم في الكورس حوالي منيعمل كورس اينا في درسدن ك 2007ديسمبر 
ضافة الى بعض مواطنات ومواطني درسدن "القدامى". وتنعكس ميزة التعددية روسيا واوكرانيا وكازاخستان وجورجيا ووسط آسيا ا

الثقافية الناجمة عن االصول المختلفة للمغنيات والمغنين ايضا في برنامج كورس اينا، اذ نستمع في الحفالت لالغاني الشعبية 
واستطاع كورس اينا حتى اآلن في ان القادمين من روسيا. الروسية واالوكرانية واليھودية والبولندية وااللمانية ومن بينھا اغاني االلم

حفلة كسب الجمھور وعواطفه والدعاية من خالل لغة االغاني لالندماج والحياة الثقافية المشتركة  150برامجه في اكثر من 
 والوقوف ضد التجاھل ومعاداة الغرباء.

 
 عروضنا:

الغناء في الكورس الروسي/االلماني -  
النظرية الموسيقية للبالغينالدروس  -  
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية والروسية 
 

 المعھد الفرنسي في درسدن 
Institut francais Dresden 

Kreuzstraße 6 



01067 Dresden 
 

Tel. 0351-4821891 :التلفون 
Fax: 0351-4821899 :الفاكس 

info.dresden@institutfrancais.de, mediathek.dresden@institutfrancais.de عنوان البريد االلكتروني:    
http://www.institutfrancais.de/dresden/  اللكترونية (االنترنت):الصفحة ا  

 
، االثنين حتى  14حتى الساعة  9اعة ، الجمعة من الس19حتى الساعة  15اوقات المراجعة: االثنين حتى الخميس من الساعة 

19حتى الساعة  15:30ومن الساعة  15حتى الساعة  13:30، الخميس من 19حتى الساعة  15:30االربعاء من الساعة   
 

(محطة   12و  11و 9و 8وخطوط الترام   (Haltestelle Pirnaischer Platz (النزول   12و 4و 2و 1خطوط الترام   
(Haltestelle Pirnaischer Platz  محطة النزول 75و 62وخطي الباص)   

(Haltestelle Prager Straße النزول   
 

 المعھد الفرنسي في درسدن
 

 من نحن؟ 
يسعى المعھد الفرنسي بالتعاون مع مرافق ثقافية معترف بھا في عاصمة الوالية نحو تعريف جمھور درسدن على الفن الفرنسي  

في كل ميادينه: الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر والسينما والفن التشكيلي واالدب والتصوير. ويوجه المعھد الفرنسي  المعاصر
بالتعاون مع جامعة التكنيك في درسدن ومرافق محلية اخرى الدعوات الى ممثالت وممثلين من مختلف ميادين العلوم االنسانية 

ع الراھنة. ويقدم المعھد ايضا دورات لتعليم اللغة في كافة المستويات واالشكال ويديرھا لعرض النظرة الفرنسية ازاء المواضي
فرنسيات وفرنسيون لغتھم االم الفرنسية: الدورات المكثفة والدروس اال نفرادية الخاصة ودورات االطفال ودورات المخاطبة 

(الثقافة والسياحة والفندقة والتقنية العالية الخ ...). عالوة  وودورات الرباب العمل والمرافق االدارية ودورات في مجاالت معينة
على ذلك تقدم الجمعية دورات تحضيرية للحصول عل دبلوم دراسات الغة الفرنسية. ويضم المعھد الفرنسي مكتبة واسعة تضم مكتبة 

حدث االتجاھات الموسيقية. لمتعلمي اللغة الفرنسية وغنية بمختالرات ادبية وآخر اصدارات االفالم على االقراص وا  
 
 

 عروضنا:
 الحفالت الثقافية

للمعھد عالقات تعاون مع منظملت ثقافية مختلفة في درسدن ويحيي حفالت مختلفة. ويوضع البرنامج حسب الشھر والمناسبة ونعمل 
 في المجاالت التالية: المسرح والمناقشات والقراءات والفن التشكيلي والسينما والموسيقى.

 
 المكتبة

وتحتوي على مقتنيات عديدة من الوثائق الفرنسية المعاصرة للبالغين والشباب  1991مكتبة المعھد الفرنسي موجودة منذ سنة 
 واالطفال: 

الكتب والقصص وسيرات الحياة والشعر واالدبيات الفرنسية الصوتية -  
مجالت االطفال -  
الھزليات لالطفال والبالغين -  
لغة الفرنسية: الكتب الصوتية واالقراص الصوتية وكتب التمرينات والقواميس وغيرھاعروض لمتعلمي ال -  
الصحف والصحف االختصاصية: اكسبرس انترناسيونال والتياديان  وغيرھا -  
صحيفة يومية باللغة الفرنسية 1000الصحافة االوروبية: من الممكن اكتشاف مايزيد على  -  
لى االقراصالبصرية ع –االصدارات السمعية  -  
السياحة: كتب ومواد اعالمية حول كافة المناطق -  
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية والفرنسية
 

 االصدقاء العالميون في درسدن (جمعية مسجلة)
International Friends Dresden e. V. 

Moritzburger Weg 67 
01109 Dresden 

 
Telefon: 0351-8838254 :التلفون 

E-Mail: kontakt@internationalfriends.de   :عنوان البريد االلكتروني 
Internet: www.internationalfriends.de :(االنترنت 

 



. االتصاالت التلفونية 19:30ة: امسيات مفتوحة لالعضاء وذوي الرغبة في االثنين الثاني من كل شھرفي الساعة  اوقات المراجع
  18حتى الساعة  9من يوم االثنين حتى الجمعة من الساعة 

 
 (Moritzburger Weg (محطة النزول  7وخط الترام    Am Hellerrand (محطة النزول  8خط الترام    

 

)جمعية مسجلة(لميون في درسدن االصدقاء العا  
 

 من نحن؟
مواطنات ومواطنون ورجال اعمال من درسدن في  2003اننا منظمة للتشجيع على االنفتاح والتسامح في درسدن اسسھا في مايو 

 بناية الورشات االلمانية في ھيليراو. وھدفنا ھو جعل درسدن موطنا عالميا للعلوم واالقتصاد بمستوى حياة رفيع.  
 

 عروضنا:
قال نائب رئيس الجمعية رجل االعمال الدكتور فيلھلم تسورغليبل: "اننا بحاجة الى التبادل الثقافي وخلق جو من التسامح واالنفتاح 

على العالم في درسدن لكي يشعر الناس من مختلف االصول بالراحة في مدينتنا. ويساعد الحوار الثقافي التعددي على جعل درسدن 
في امسيات الجمعية  2003للعلوم واالقتصاد بمستوى حياة رفيع." يلتقي االعضاء وذوي االھتمام منذ مايو سنة موطنا جذابا 

المفتوحة في االثنين الثاني من كل شھر في بناية الورشات في ھيليراو. وتحتل موقع الصدارة في اللقاءات المحاضرات او المناقشات 
ت الفن او الثقافة او االقتصاد او العلوم او المجتمع. ويتبادل االعضاء والضيوف تجاربھم  حول مواضيع لھا عالقة عالمية في مجاال

ويتناقشون بدون اي تكلف. وتقام ايضا قراءات في الكتب والحفالت المسائية. وينظم االعضاء العالميون ايضا الى جانب اللقاءات  
ي "ھيليراو تلتقي العالم".الشھرية عددا من الحفالت الخاصة كاالحتفال الصيفي السنو  

 
 اننا نتدث باللغتين االلمانية واالنكليزية.

 
 الحدائق العالمية في درسدن  (جمعية مسجلة)

 العنوان البريدي:
Internationale Gärten Dresden e. V. 

Erlenstraße 9 
01097 Dresden 

 العنوان الخاص للزيارات:
Gemeinschaftsgarten 

Pfotenhauerstraße 103 
01307 Dresden 

 
info@gaerten-ohne-grenzen.org:البريد االلكتروني 

www.gaerten-ohne-grenzen.org   :االنترنت 
 

المراجعة: تفتح الحديقة الجماعية ابوابھا يوميا طيلة السنة. ويستمر الموسم الرئيسي من شھر مارس حتى شھر اكتوبر. وال  اوقات 
 توجد اوقات زيارة ثابتة ويمكن االتفاق على اي موعد معين كل وقت.

 
(Pfotenhauer Straße (محطة النزول   64) وخط الباص  Johannstadt (محطة النزول  62خط الباص رقم    

 

 الحدائق العالمية في درسدن (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
يلتقي الناس في الحديقة الجماعية التابعة للجمعية ليزرع كل منھم ما يريده من الفواكه والخضروات والورود والقامة الفعاليات 

توحة للجميع. ولكن وبشكل خاص تريد الجمعية ان تكون موقعا يشارك فيه الثقافية لتبادل الخبر وليتعلم الواحد من اآلخر. الحديقة مف
الناس من كل االصول بكل مساواة وحرية في اتخاذ القرار في تسيير شؤون مشروع الحديقة. ونستھدف ھنا خاصة مجموعة 

بلدا.  20شخصا من  80الالجئين. ويعمل في الجمعية حاليا حوالي   
 

 عروضنا:
المشاركة بنشاط في كافة مشاريع الجمعية  داخل وخارج الحديقة والتي تشمل اعمال البناء واالعمال الجنائنية يمكن لكل االعضاء 

المختلفة والتحضير للفعاليات الثقافية  وفرق كرة القدم والكورس ومجموعة السينما. وتتأثر ھذه النشاطات طبعا بالخلفيات الثقافية 
ة دورات يخطط لھا وفق امكانيات االعضاء المتوفرة. والعروض مفتوحة للجميع خاصة واالجتماعية لالعضاء. وتنظم الجمعي

 للمھاجرات والمھاجرين والالجئين وطالبي اللجوء.
 



ة اننا نتحدث باللغات الروسية والعربية والفارسية واالوردو والصينية واليابانية واالسبانية واالنكليزية والبنجابية والكردية والتركي
دية والتشيكية وااليطالية وااللبانية والفرنسية واالوكرانيةوالھولن  

 
  جمعية مسجلة  -يوھان شتادت 

  
المركز الثقافي االجتماعي   -قاعة يوھان شتادت   

JohannStadthalle e. V. 
JohannStadthalle - Soziokulturelles Zentrum 

Holbeinstraße 68 
01307 Dresden 

 
Telefon: 0351-50193160 :التلفون 

E-Mail: verein@johannstadthalle.d   :عنوان  البريد االلكتروني  
Internet: www.johannstadthalle. de   الصفحة االلكترونية (االنترنت):

 
، االجمعة 18حتى الساعة  14، الثالثاء والخميس من الساعة 12حتى الساعة  9اوقات المراجعة: االثنين واالربعاء من الساعة 

 حسب االتفاق
 

(محطة النزول  6) وخط الترام  Trinitatisplatz 12) وخط الترام  Fetscherplatz (محطة النزول  10و 4خطا الترام    
 (Gabelsberger Straße (محطة النزول 64الباص  وخط  

 

  المركز الثقافي االجتماعي -قاعة يوھان شتادت 
 

 من نحن؟
يجد ذوو االھتمام في المرافق الثالثة التابعة لقاعة يوھان شتادت (جمعية مسجلة)  وھي دار الجمعية "الحياة النشيطة" و"المركز 

المتنوعة لقضاء وقت الفراغ بنشاط. ويلتقي ھنا الكبار بالسن المجال والعروض  –الثقافي قاعة يوھان شتادت" و"ملتقى بوندشو" 
والشباب من اجل التبادل فيما بينھم والتعرف على بعضھم البعض. وكل المرافق الثالثة مفتوحة للجميع وتدعو الضيوف للراحة 

 واالستمتاع.
ة من االفالم وورشات العمل والمحاضرات وتنتظر الجمھور في المركز الثقافي يوھان شتادت ھالة الفعاليات الثقافية وسلسل

في قاعات يوھان  2012والمناقشات  والمعارض التي تتناول غالبيتھا مواضيع راھنة بھدف جذب كل االجيال. افتتحت الجمعية سنة 
لياخذ يوھان شتادت مثاال على ذلك.  1945شتادت ھالة معرض "الثقافة السكنية" حول موضوع البناء والسكن بعد سنة   

 
 عروضنا:

مركز ثقافي اجتماعي –قاعة يوھان شتادت   
عن رحالت ومحاضرات وعرض افالم وعروض مسرحية وامسيات  نقدم لكافة المھتمين برنامجا غنيا ومتنوعا كالمعارض  وتقارير

رقص وورشات عمل في التخطيط والحفالت الموسيقية وسلسلة "درسدن تلعب" وبورصة التدريب المھني وغيرھا الكثير. ويمكن 
 االطالع على برنامجنا على صفحتنا االلكترونية.

 ويسعدناأن نلتقي ونرحب بالمھاجرين.
 

ت االلمانية واالنكليزية والفرنسيةاننا نتحدث باللغا  

 
 قاعة يوھان شتادت  (جمعية مسجلة)

 دار الجمعية الحياة النشيطة
JohannStadthalle e. V. 

Vereinshaus Aktives Leben 
Dürerstraße 89 
01307 Dresden 

 
 التلفون: 0351-50193160

verein@johannstadthalle.de  :عنوان البريد االلكتروني 
www.johannstadthalle.de الصفحة االلكترونية (االنترنت):      

 
، االجمعة 18حتى الساعة  14اء والخميس من الساعة ، الثالث12حتى الساعة  9اوقات المراجعة: االثنين واالربعاء من الساعة 

 حسب االتفاق
 



(محطة النزول  6) وخط الترام  Trinitatisplatz 12) وخط الترام  Fetscherplatz (محطة النزول 10و 4خطي الترام    
 (Gabelsberger Straße (محطة النزول 64وخط الباص   

 

 قاعة يوھان شتادت  (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
وھي دار الجمعية الحياة النشيطة المركز الثقافي  –يجد ذوو االھتمام في المرافق الثالثة التابعة ليوھان شتادت ھالة جمعية مسجلة 

المجال والعروض المتنوعة لقضاء وقت الفراغ بنشاط. ويلتقي ھنا الكبار بالسن والشباب من  –يوھان شتادت ھالة ملتقى بوندشو 
نھم والتعرف على بعضھم البعض. وكل المرافق الثالثة مفتوحة للجميع وتدعو الضيوف للراحة واالستمتاع.اجل التبادل فيما بي  

امكانيات متنوعة في الدورات والمجموعات والمبادرات للتحرك بنشاط  في مجاالت  2005تقدم دار الجمعية الحياة النشيطة منذ سنة 
ب. وُتغني قراءات الكتب والمحاضرات والمعارض الحياة في الدار. ويقبل اناس الرياضة والغناء والعمل الخالق واللغات واالد

 كثيرون اسبوعيا على الصالة الجماعية وملعب الكيجل والمكتبة وغرفة الرياضة.
 

 عروضنا:
 دار الجمعية الحياة النشيطة

ة والفرقة الموسيقية "بيغ باند" لمختلف اننا نعرض دورات رياضية مختلفة للشباب وللكبار ودورات االبداع ودورات تعليم اللغ
االعمار ومقھى ريبير ومجموعة "االعمال اليدوية للنساء" ودورة تعليم اللغة االنكليزية ومجموعات التجوال ودورات الشطرنج. 

 ويمكن االطالع على البرنامج على صفحتنا االلكترونية. 
 ويسعدنا اللقاء ھنا والترحيب باناس لھم اصل ھجرة.

 
نا نتحدث باللغات االلمانية واالنكليزية والفرنسيةان  
 

 الملتقى الثقافي في يوھان شتادت  (جمعية مسجلة)
Johannstädter Kulturtreff e. V. 

Elisenstraße 35 
01307 Dresden 

 
 التلفون: 0351-4472823
 الفاكس: 0351-4472824

kontakt@johannstaedterkulturtreff.de :البريد االلكتروني 
www.johannstaedterkulturtreff.de   االنترنت 

 
20حتى الساعة  18:30اوقات المراجعة: الخميس من الساعة   

 
 (Bönischplatz  محطة النزول 62وخط الباص)  (Sachsenallee (محطة النزول 13و 6خطي الترام    

 

 الملتقى الثقافي في يوھان شتادت (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
الثقافي في يوھان شتادت جمعية مسجلة نفسه دارا للثقافة والجمعيات والمواطنين مفتوحة لكل االجيال وفئات الشعب  الملتقىيعتبر 
الثقافي في يوھان شتادت جمعية مسجلة لكثير من الناس في يوھان  الملتقىمن مختلف االنحدارات وانماط الحياة. ويقدم   والناس

شتادت وضواحيھا طيفا عريضا من العروض الثقافية. وھدف الجمعية االسمى ھو تأھيل الناس السھامھم في التعليم الثقافي ودعم 
منظمات ذات المنفعة العامة في نشاطاتھا الثقافية االجتماعية. االفراد والمجموعات والجمعيات وال  

 
 عروضنا: 

 الرسم التعددي الثقافة
طالبتين من المدرسة العليا للفنون. ويمكن  يتم في مجموعة الرسم العالمية تعليم فنون الرسم وتطوير القابليات المتوفرة باشراف

 للجميع ان يتعلموا وھناك للرسم متسع من الوقت دائما. 
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية واالنكليزية
 

 عاصمة الوالية درسدن 
 مدرسة الشباب والفن في درسدن

Landeshauptstadt Dresden 
Jugend&KunstSchule Dresden 



Bautzner Straße 130 
01099 Dresden 

 
 التلفون: 0351-79688510
 الفاكس: 0351-79688511

info@jks.dresden.de  :البريد االلكتروني 
www.jks-dresden.de  النترنتا   

، ووحسب االتفاق واثناء الفعاليات 16حتى الساعة  9اوقات المراجعة: االثنين حتى الجمعة من الساعة   
 

(Elbschlösser (محطة النزول  11خط الترام    
 

 فرع باليتشھوف
Außenstelle Palitzschhof 

Gamigstraße 24 
01239 Dresden 

 
 التلفون: 0351-7967228
 الفاكس: 0351-7967229

info@jks.dresden.de  :البريد االلكتروني 
 

(محطة النزول 76و 72) وخطي الباص   Jacob-Winter-Platz (محطة النزول 13و 9و  2خطوط الترام    
 (Altreick  (محطة النزول  73)  وخط الباص Gamigstraße 

 
هباساجفرع نادي   

Außenstelle Club Passage 
Leutewitzer Ring 5 

01169 Dresden 
 

 التلفون: 0351-4112665
 الفاكس: 0351-4114038

 البريد االلكتروني:   
www.club-passage.de  :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 

 
(Amalie-Dietrich-Platz (محطة النزول 7و 2خطي الترام    

 
 فرع غاليري االطفال والشباب آين ھورن

Außenstelle Kinder- und Jugendgalerie EINHORN 
Königstr. 15 

01097 Dresden 
 

 التلفون: 0351-4888939
 الفاكس: 0351-4888943

info@jks.dresden.de  :البريد االلكتروني 
 

(Albertplatz (محطة النزول 11و 8و 7و 6و 3خطوط الترام    
 

 ستوديو الرقص في باراديس غاردن
Tanzstudio im Paradiesgarten 

Räcknitzhohe 35a 
01217 Dresden 

 
0351-79688510 التلفون عن طريق مدرسة الفنون للشباب في درسدن:     

 الفاكس: 0351-79688511
info@jks.dresden.de  :عنوان البريد االلكتروني 

 



  (Zellescher Weg  محطة النزول 61وخط الباص)  (Räcknitzhöhe (محطة النزول   85وخط الباص  11خط الترام 
(Münzmeisterstraße (محطة النزول  63وخط الباص    

 

 مدرسة الفنون للشباب في درسدن
 

 من نحن؟
والعمل في اطار مشاريع لالطفال باعمار فوق  ،موالتعل ،فني يابداعنشاط تعني مدرسة الفنون للشباب في درسدن بقضاء الوقت ب

ادي غوربيتس (نحي بروليس باليتش ھوف) وفي حي في  بيرغايضا (في قصر البريشتس ائالتالسنتين وللشباب وللبالغين والع
الفنية المعروفة: الرسم، الغرافيك، البالستيك، االعمال اليدوية، االقمشة، الكورس، الغناء،  نشطة). ويمكن اختيار احد  االهباساج

دورة وورشة عمل يمكن اختيار احدھا بالدرجة االولى  100االدب، مسرح الدمى، افالم الكارتون. وتوجد بانتظام اسبوعيا اكثر من 
نتاج  3000ل والشباب ليقضوا اوقات فراغھم سوية ليطلقوا العنان الفكارھم وخيالھم. ويمكن مشاھدة ما يزيد على من قبل االطفا

فني في الغاليريات والمعارض. وتقدم النتاجات الفنية في اتجاھات الفنون التشكيلية والتطبيقية منذ سنوات كثيرة على المدارس 
طبية والمعاھد والشركات. الى جانب الدورات (السنوية) التقليدية المستمرة تحت اشراف ورياض االطفال  والمالجيء والمرافق ال

بالفنون يستطيع كل المھتمين بالفن من اھالي درسدن صغارا وكبارا زيارة العروض وذوي خبرة  مربيات ومربين مختصين
المسرحية ومسرح الدمى والحفالت الموسيقية والمعارض واالمسيات االدبية واالحتفاالت وحفالت اعياد ميالد االطفال وورشات 

ر يوما كامال لمرافق االطفال والمدارس االبتدائية العمل اثناء العطل المدرسية. وھناك ايضا ايام خاصة بالمشاريع وعروض تستم
والمتوسطة واالعدادية.  ويجري تنظيم دورات مواصلة تأھيل المدربات والمدربين وذوي االختصاص من المربين التربويين 

ظار لعبة (السم مأخوذ من من واالتحادات التربوية. ويقدم  كورس الفتيات وفوكاليزا درسدن ومسرح الرقص "كااليدوسكوب"
وفرق الرقص والفرق المسرحية العروض في مختلف المناسبات في الداخل والخارج. لألطفال)   

 
عروضنا:   

تنشر كافة العروض في كتاب سنوي  وشھريا في نشرة الفعاليات. ويعرض المطبوعان في المرافق الفنية والمكتبات ودور البلديات 
والمسارح وبعض المطاعم والمحالت التجارية ويمكن ارسالھا عند الطلب. ولنا والدوائر المحلية ورياض االطفال والمدارس 

عروض خاصة للنساء: كورس الفتيات (اعتياديا يجري تقديم العروض الى كل المھتمين، ولكن النساء فقط يشاركن في كثير من 
 العروض، لذا يستحق االستفسار عن امكانية المشاركة في مجموعات نسائية بحتة)

 
ا نتحدث باللغات االلمانية واالنكليزية والتشيكية وقليال بالروسيةانن  

 
 الجالية اليھودية في درسدن

Jüdische Gemeinde zu Dresden 
Hasenberg 1  

01067 Dresden 
 

 التلفون: 0351-6560717
Fax: 0351-6560710:الفاكس 

sekretariat@jg-dresden.org     :عنوان البريد االلكتروني 
www.jg-dresden.org  :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 

 
16حتى الساعة  9اوقات المراجعة:  من الساعة   

 
(Synagoge (محطة النزول 7و 3خطي الترام    

 

في درسدن الجالية اليھودية  
 

 من نحن؟
الجالية اليھودية في درسدن ھي جمعية وفق الحق العام وتنظم جوالت في الكنيسة اليھودية في درسدن. اضافة الى ذلك تقدم الحفالت 

 الموسيقية والمحاضرات وما شابھھا من فعاليات عامة.
 

 عروضنا:
جوالت في الكنيسة اليھودية الجديدة في درسدن -  
عامة (حفالت موسيقية ومحاضرات)عروض ثقافية  -  
 

 اننا نتحدث باللغتين االلمانية والروسية
 

 كاما في درسدن  (جمعية مسجلة)



دار الثقافة فيال اوغوستين  c/o 
KAMA Dresden e. V.  

c/o Literaturhaus Villa Augustin  
Antonstraße 1  

01097 Dresden 
 

kama-dresden@riseup.net :عنوان البريد االلكتروني 
www.kama-dresden.org :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 

 
 19قافة فيال اوغوستين. االتصاالت بعد الساعة اوقات المراجعة: جلسة الجمعية الكاملة في اول يوم اربعاء من كل شھر في دار الث

 في كل وقت عبر البريد االلكتروني
 

(Albertplatz (محطة النزول   11و 8و 7و 6و 3خطوط الترام    
 

 كاما في درسدن  (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
. طالبو اللجوء والمھاجرات والمھاجرين والحاصلين على حق اللجوء ) دورات  يقدمھاتنظم جمعية كاما في درسدن (جمعية مسجلة

وتشمل الدورات مواضيع متشعبة يضع مناھجھا وينفذھا المشرفون والمشرفات على الدورات. وتدعم جمعية كاما ماليا وتنظيميا ھذه 
جاد شبكة تواصل حيوية بين العاملين ھنا الدورات بھدف خلق منبر للتبادل من خالل العروض التعليمية والثقافية. اننا نعمل الي

والمشرفين على الدورات والمشاركين فيھا. وتتم المشاركة على اساس التبرع. ويمكن الحصول على المعلومات واالشتراك في 
 العروض الحالية للدورات على صفحتنا االلكترونية (االنترنت).   

 
 عروضنا:

ثال دورات تعليم اللغة ودورات الطبخ وساعات الموسيقٮو دورات الرسم وجوالت دورات بعروض متغيرة ومتنوعة المضامين: م
مناقشة حول السياسة والتاريخ وورش عمل في الكومبيوتر واالعمال اليدوية وغيرھا الكثير. ونستھدف في عملنا كافة االشخاص 

 المھتمين. والمشاركة تتم على اساس التبرع.
 

االنكليزية والفرنسية والعربيةاننا نتحدث باللغات االلمانية و  
  

 الثقافة النشطة جمعية مسجلة
 غاليري نويه اوستن

Kultur Aktiv e. V. 
Galerie NEUE OSTEN 

Bautzner Straße 49 
01099 Dresden 

 
 التلفون: 0351-8113755
 الفاكس: 0351-8113754

neue_osten@gmx.de  :عنوان البريد االلكتروني 
www.kulturaktiv.org    :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 

 
17حتى الساعة  9اوقات المراجعة: االثنين حتى الجمعة من الساعة   

 
 (Rothenburger/Bautzner Str (محطة النزول.13و  6وخطي الترام    Pulsnitzer Str (محطة النزول 11خط الترام   

 

غاليري نويه اوستن -الثقافة النشطة (جمعية مسجلة)   
 

 من نحن؟
 2002تشجع الثقافة النشطة والفن والثقافة والتربية والتعليم وقابليات االبداع والعمل الطوعي والتبادل العالمي. تأسست الجمعية سنة 

" وباحات بيوته الخلفية. وتطورت الجمعية في السنوات العشر االخيرة لتصبح منظمة تربط بين لتشجيع الثقافة في حي "نوي شتادت
 الفن والثقافة محليا وعالميا وتقدمھما للجمھور. اننا نوفر لالفراد المھتمين االمكانيات لتحقيق افكارھم والمشاريع المختلفة لالطراف

في ايجاد امكانيات عرض النتاجات الثقافية  الذاتية الصغيرة  في درسدن وضواحيھا الثقافية التي نتعاون معھا. اننا نوفر اونتوسط 
 ومن بينھا ثقافة أحياء المدينة والثقافة االجتماعية.  

 



 
 عروضنا:

(غاليري الشرق الجديد) الذي  -غاليري جديد في حي درسدن نوي شتادت تحت اسم "غاليري نويه اوستن" 2011افتتح في عام 
وبرنامجا: لقد اتيحت ھنا الفرصة للمصورات والمصورين من شرق وجنوب اوروبا والمحليين الذين يتناولون مواضيع  اصبح رمزا

شرق اوروبا فنيا ووثائقيا ليقدموا انتاجھم وليتواصلوا فيما بينھم.  ونقيم سنويا على االقل ستة معارض كل منھا على مدى شھرين 
لراغبون في اقامة معارض شخصية االتصال بمسؤولنا الفني. اننا نرحب بالجميع وندعوھم نستھلھا بحفالت افتتاحية. ويستطيع ا

 لحضور الحفالت االفتتاحية للمعارض لتبادل اآلراء .
 

 اننا نتحدث باللغات االلمانية واالنكليزية والروسية واالوكرانية والبولندية
  

 جمعية المواطنين االلمان من روسيا  (جمعية مسجلة)
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.  

Pfotenhauerstraße 22/0104 
01307 Dresden 

 
 Telefon: 0351-45264512 :التلفون

E-Mail: lmdr.dresden@googlemail.com  :عنوان البريد االلكتروني 
Internet: www.deutscheausrussland.de    :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 

  
  .  15حتى الساعة  13، الخميس من الساعة 15حتى الساعة  10اوقات المراجعة: االثنين من الساعة 

  على العنوان التالي:19:30حتى الساعة  17تدريبات الكورس: الخميس من الساعة 
Lingnerallee 3  01069في الطابق االرضي  3006رقم  غرفة Dresden   

 في مقر الجمعية 12حتى الساعة  10المجموعة النسائية  : الثالثاء من الساعة 
  

 )Bönischplatz (محطة النزول   62) وخط الباص Sachsenallee (محطة النزول 13و 6خطي الترام 
 

  جمعية المواطنين االلمان من روسيا  (جمعية مسجلة)
  

 نحن؟من 
روا داخل بلدان االتحاد السوفييتي تمثل  )جمعية مسجلة(جمعية المواطنين االلمان القادمين من روسيا  مصالح االلمان الذين ُھجِّ

السابقة وعادوا "كألمان روسيا" الى المانيا بعد عقود من السنين بعد انتھاء الحرب العالمية الثانية. يقع المكتب االتحادي لجمعية 
االلمان من روسيا جمعية مسجلة في مدينة شتوتغارت. وجمعية المواطنين االلمان القادمين من روسيا جمعية مسجلة ھي  المواطنين

جمعية ذات منفعة عامة مسجلة تنتمي اليھا جمعيات على صعيد الواليات واالصعدة المحلية (من بينھا مجموعة درسدن) ومكاتب 
 استشارية للمھاجرين البالغين.

 
 عروضنا:

ننظم الفعاليت للمھاجرات والمھاجرين االلمان والمھاجرات والمھاجرين الحقا وذويھم وكل من يريد المساعدة. اننا نعمل من اجل 
  فرقة غناء ومجموعة نسائية  تصنع مثال القالدات اللؤلؤية. -الحفاظ على تقاليدھم الثقافية. ولدينا كورس

 
 اننانتحدث باللغتين االلمانية والروسية

 
 وكالة الحفالت الموسيقية والمسارح

Konzert- und Theateragentur  
Andreas Grosse 
Rethelstraße 17 
01139 Dresden 

 
 التلفون: 0351-8567144

info@mzdw.de :عنوان البريد االلكتروني 
www.mzdw. de    االلكترونية (االنترنت): الصفحة 

 
تلفونيا، وشخصيا بعد االتفاق 17حتى الساعة  9المراجعة: تلفونيا من الساعة  اوقات  

 

وكالة الحفالت الموسيقية والمسارح -العالم ارجاء الموسيقى بين   
 



 من نحن؟
" ذات التوجه العالمي والتعددي ارجاء العالم حفالت "الموسيقى بينوالمسارح اندرياس غروسة سلسلة  تنظم وكالة الحفالت الموسيقية

الثقافة. وبسلسلة الحفالت ھذه تعرض الوكالة على زوارھا مجموعة مختارة فريدة من الموسيقيات والموسيقيين من مختلف البلدان 
 والثقافات في العالم والذين يقدمون في محالت خاصة في درسدن موسيقاھم الغير عادية والمتعددة االلوان.  

 
 عروضنا:

" في ايام مختلفة من االسبوع وفي محالت مختلفة وبالدرجة االولى في موقعين للحفالت في ارجاء العالم الموسيقى بيندم حفالت "تق
الدار الصغيرة وفي كنيسة درلي كونيغ في درسدن. وقدمت سلسلة الحفالت ھذه للجمھور في السنوات  –درسدن: شتاتسھاوس شبيل 

بلدا من كل القارات.  60موسيقية وموسيقي مشھورين وطنيا وعالميا جاؤا من اكثر من  60و 40العشر الماضية سنويا ما بين 
وترتفع في ھذه الحفالت اصوات الموسيقى من التأليف الشخصي او لمؤلفين آخرين تمتد آفاقھا ما بين التقليدي والحديث وبين التاليف 

لتقاليد الشرقية والكمال الغربي بين العاطفية الجنوبية والكآبة الشمالية. اي واالرتجال وبين مصاحبة االآلت الموسيقية ودونھا بين ا
باختصار موسيقى تجوب العالم كله بتأثيرات متنوعة: الموسيقى الشعبية والجاز والروك والبوب والكالسيك. وعند وجود اسباب 

 ومناسبات خاصة يمكن احياء الحفالت في محالت اخرى من درسدن.
 

االلمانية وقليال من االنكليزيةاننا نتكلم   
 

 جمعية االرشاد (جمعية مسجلة)
Orientierung e. V. 

Jordanstraße 5 HH 
01099 Dresden 

 
Telefon: 0351-32156946 :التلفون 

E-Mail: orientierung-ev@web.de :عنوان البريد االلكتروني 
 

  اوقات المراجعة: حسب االتفاق
 

(Louisenstraße محطة النزول) خطوط الترام 7 و8 والباص 326  
 

 جمعية االرشاد (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
 تحفز الجمعية عموم الناس فكريا واخالقيا على تبني الروح االممية والتسامح في كافة ميادين االثقافة وافكار التفاھم بين الشعوب.

 
 عروضنا:

 - بث اذاعي لالجنبيات واالجانب والبث موجه للمستمعين السالفيين
 - دروس العزف على الغيتار لالطفال والشباب والبالغين

 
 اننا نتحدث باللغات االلمانية والروسية واالوكرانية والبولندية

 
 بولونيا في درسدن (جمعية مسجلة)

Polonia Dresden e. V. 
c/o Kraszewski-Museum 

Nordstraße 28 
01099 Dresden 

 
E-Mail: info@polonia-dresden.de :التلفون 

Internet: www.polonia-dresden.de البريد االلكتروني:  عنوان  
12حتى الساعة  10اوقات المراجعة: االربعاء من الساعة   

 
 (Bautzner Str/Rothenburger Str  محطة النزول  13وخط الترام) Pulsnitzer Str (محطة النزول11خط الترام    

 

 بولونيا في درسدن (جمعية مسجلة)
 

 من نحن؟
 جمعية البولنديين واصدقائھم في درسدن وضواحيھا



  
 عروضنا:

حفالت ومناسبات ثقافية يحييھا فنانون وفنانات وادباء بولنديون -  
لالطفالبرامج   -  
المساعدة في تعلم اللغة البولندية -  
المساعدة في تحضير وتنفيذ المشاريع الثقافية  -  
 

 اننا نتحدث باللغات البولندية وااللمانية واالنكليزية واالسبانية والروسية
 

 الجمعية السويسرية  في درسدن (جمعية مسجلة) 
Schweizer Verein Dresden e. V. 

c/o Tröster Tours 
Fährstraße 3 

01279 Dresden 
 

Tel.: 0351-2515876 :التلفون 
E-Mail: info@troester-tours.de  :عنوان البريد االلكتروني  

www.schweizer-verein-dresden.de الصفحة االلكترونية (االنترنت):     
 

 اوقات المراجعة: عبر البريد االلكتروني او تلفونيا
 

 الجمعية السويسرية  في درسدن (جمعية مسجلة) 
 

 من نحن؟
 اننا مجموعة من السويسريات والسويسريين الذين يعيشون في الخارج، كبارا وصغارا، فرادى وعائالت الخ ... 

 
 عروضنا:

نلتقي عدة مرات في السنة للتجوال والسفر على الدراجات والتمتع بالعروض الثقافية (قراءات ادبية ومسارح  ومتاحف) واالحتفال 
ادرات لثقافية. وتكمن نوعية جمعيتنا في العمل المشترك العضائنا.بعيد "القديس نيكوالوس" وننظم مب  

 
 اننا نتحدث باللغات االلمانية والفرنسية و"االلمانية السويسرية"

 
مركز االبداع اومنيبوس –جمعية مسجلة) (فرع الجمعية االقليمي في درسدن  –  ZMO 

ZMO - Regionalverband Dresden e. V. - Kreativzentrum Omnibus 
Berliner Straße 65 

01067 Dresden 
 

Irina Schilling) 8490648-0351 ,(المكتب) 0351-2063646 ,0351-3216700 مديرة االعمال   التلفون: (
omnibusdd@gmail.com :عنوان البريد االلكتروني 

www.zmo-omnibus.com, www.zmo-kuenstler.de : االنترنت  
 

13حتى الساعة  11اوقات تدريب الفرقة الموسيقية: من الساعة  ، 18اوقات المراجعة: اوقات تدريبات الكورس: االربعاء الساعة   
 

 (Waltherstraße  (محطة النزول  94)   وخط الباص Walterstraße (محطة النزول 1خط الترام    
 

مركز االبداع اومنيبوس –جمعية مسجلة) (فرع الجمعية االقليمي في درسدن  –  ZMO 
 

 من نحن؟
حي  فريدريش شتادت. وتنظم  –دار االجيال المتعددة " مركز االبداع اومنيبوس" في درسدن ضمن اننا جمعية ذات منفعة عامة 

الجمعية  مشاريع منفعة عامة  كثيرة تحت ھذا السقف. ونساھم في عملية التفاھم بين الشعوب ھنا عبر الفن والثقافة واالبداع. تاسست
 – أو] -م  إ -[زدبمبادرة من المان من وسط وشرق المانيا في جمھورية المانيا االتحادية. ويعود الفضل  في  تاسيس  1971سنة 

الى مبادرة مجموعة من المان من روسيا في درسدن. وجاء اعضاء  1993فرع الجمعية االقليمي في درسدن (جمعية مسجلة) سنة  
االتحاد السوفييتي السابقة ومن بلدان اوروبية شرقية اخرى.    الجمعية من جمھوريات   

 
 عروضنا:



  
المجموعة الكور  

وتحمل اسم اكسبرسيون ايضا (عن الالتينية  2001التابعة للمسرح الموسيقي الروسي اكسبرسيون سنة  التشكلت مجموعة الكور
عبرة ومثيرة للعواطف. ومھما كانت المناسبات:  حفلة ربيعية او ومعناھا "التعبير"). وينعكس ذلك في برامج حفالتھا الموسيقية: م

امسية غنائية او عرض مسرحي فان البرامج التعبيرية تشع بحب الحياة أو ، ت قطاف العنبخريفية، حفلة عيد الميالد او حفال
.  الكوراللمجموعة والتفاؤل واالمل. واكثرية اعضائھا من روسيا واوكرانيا. ونحن نبحث عن اعضاء جدد   

 
 الفرقة الموسيقية اكسبرس

الفرقة الموسيقية اكسبرسيون ھي مشروع  تابع للمسرح الموسيقي الروسي اكسبرسيون  في درسدن. ويلتقي في ھذه الفرقة 
موسيقيون محترفون من روسيا واوكرانيا واوزبيكستان لھم تجارب واسعة وموھبة من خالل عملھم سواء كموسيقيين في الفرق 

سيقية الكالسيكية او في المسارح او في الفرق الموسيقية العسكرية او في السيرك. تتعدى ھذه التجارب ان تكون في مجال المو
الموسيقى فقط. فيدخلون موسيقى الديكسو والجاز الكالسيكي واالغاني الخفيفة والبوب  في برامجھم الترفيھية المشحونة بالطاقة 

ع الذي يجتذب كل شخص.   وموسيقاھا الراقصة. انه االيقا  
 

  ZMO      حلقة الفنانين

]حلقة الفنانين ھي تجمع لرسامات ورسامين ناطقين باللغة الروسية ومحليين يسكنون في درسدن وضواحيھا ويلتقون بانتظام في 
 الصيف في مركز االبداع اومنيبوس في حفالت اففتتاح المعارض الفنية وفي االمسيات الثقافية.  

 
 ستوديو الموسيقى ھارموني

التربية الموسيقية المبكرة -  
الصف التحضيري (بضمنه الموسيقى النظرية) -  
الدّوار في تعليم العزف على اآلالت الموسيقية -  
 
لدروس الموسيقية االنفراديةا  

االيقاعية  وغيرھا الكثير.للبيانو واالرغن والكمان والقيثارة واالكوردين والباالاليكا والبوق والناي والغناء واآلالت   
 

 فرقة الرقص
من مجموعة صغيرة من المھاجرت المتحمسات الناطقات باللغة الروسية الالئي مارسن مھن  2010تشكلت فرقة الرقص في سنة 

مختلفة (مربية موسيقى وخّياطة واخصائية في االلكترونيك وحالّقة ومترجمة) وجئن من روسيا واوكرانيا وكازاخستان 
عضوة وتعد لمشاريع ممتعة بكل حماس. وتشارك  14كستان.  تحمل المجموعة اآلن اسم "فيماغنيفيكا" وتتكون من وطاجي

 2002الراقصات كالسابق في كافة العروض المسرحية في مركز االبداع اومنيبوس. وكانت اول وقفة لھن على خشبة المسرح سنة 
ليلة".  1002في العرض المسرحي "  

 
ي الروسي اكسبرسيونالمسرح الموسيق  

عرضا مسرحيا غالبا من مقطوعات تم تأليفھا ھنا  16. ويتضمن برنامجه 2001تاسس المسرح الموسيقي الروسي اكسبرسيون سنة 
وديكورات صممت ھنا ايضا. وتعرض البرامج باللغة الروسية (بعضھا معنونة باللغة االلمانية) بمرافقة اوركسترا الدار والكورس 

. واكثرية المنتمين الى الفرقة المسرحية ھم من المتحمسين للمسارح ولھم خلفية ھجرة ومواطنات ومواطنون من وفرقة الرقص
درسدن ينطقون الروسية اضافة الى عدد من الممثالت والممثلين المحترفين.  واصبحت اكسبرسيون بمرور الزمن معروفة في 

واجتذب المسرح ايضا معلمات ومعلمي اللغة الروسية واالعداديات  درسدن خاصة بين اصدقاء المسارح من زوار مسرح رودي.
التي تعلم اللغة الروسية اضافة الى الذين يدرسون اللغات السالفية. وتتضمن البرامج اخراجات لمسرحيات لتشيخوف وغوغول 

  وبولغاكوف.
 

 اننا اتحدث باللغتين الروسية وااللمانية
 

  (جمعية مسجلة)   ZMOشياب )جمعية مسجلة(التعاون مع شباب اوروبا الشرقية 
Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) 

Kipsdorfer Straße 100 
01277 Dresden 

 
Telefon: 0351-2899276 :التلفون 

E-Mail: zmo-jugend@web.de :عنوان البريد االلكتروني 
Internet: www.zmo-jugend.de  :(االنترنت) الصفحة االلكترونية 

 
حتى  19وكل آخر سبت في الشھر من الساعة  22حتى الساعة  19اوقات المراجعة: كل ثاني يوم سبت من الشھر من الساعة 

24الساعة   
 



 (Altenberger Str (محطة النزول 87و 85و 65وخطوط الباص   (Altenberger Str  محطة النزول10و 4خطي الترام)  
 

  (جمعية مسجلة)   ZMOشياب )جمعية مسجلة(التعاون مع شباب اوروبا الشرقية 
 

 من نحن؟
جمعية مسجلة جمعية ذات منفعة عامة ومنظمة معترف بھا لمساعدة الشباب. ويكمن الھدف الرئيسي في  تعتبر جمعية شباب تسيمو

مساعدة الشباب الذين لھم خلفية ھجرة في اندماجھم االجتماعي والثقافي ورعاية الثقافات المرافقة لھم ودفعھم نحو التفاھم التعددي 
واالطفال والشباب االلمان. وعمل جمعيتنا بين االطفال والشباب متنوع ويشمل  الثقافة. وعروضنا منفتحة للمھاجرات والمھاجرين

 االستشارات والعمل مع المجموعات والمواضيع المفتوحة والمشاريع والفعاليات.
 

 عروضنا: 
 ورشة اعمل الموسيقي ونادي جام.

تقام في كل ثاني يوم سبت في الشھر ورشة العمل الموسيقي وكل آخر يوم سبت في الشھر نادي جام. والمسرح القائم في مركز 
ر اللقاءات التعددية الثقافة مفتوح لجميع الموسيقيات والموسيقيين. وبمقدور الفنانين الشباب ابراز قدراتھم االبداعية وتطويرھا في اطا

تذب الموسيقى العالمية وااللوان الموسيقية المختلفة واالرتجاالت الموسيقية ونصوص االغاني المعبرة عن الذات تعددي الثقافة. وتج
عددا متزايدا من الشباب من مختلف القوميات. ويسمح ھذا المشروع باقامة العالقات  ويشجع على ابراز الطاقات الشخصية ويقلل 

على مختلف المسارح.من اآلراء المسبقة وتخطيط مشاريع جديدة   
 

 اننا نتحدث باللغات االلمانية والروسية واالنكليزية   
 


