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متحف الَفّن اإلساليم يف متحف بري غامون
 Pergamonmuseum: Bodestraße, 10178 Berlin

 ُيعَرْض يف هذا املتحف الفريد من نوعه الواجهة الضخمة لقرص املُشىتِّ
 وُغرفة حلب املرسومة واملزخرفة عىل الّطراز الّرشيق وُقبة امحلراء الّهشرية

 وغريها من التُّحف الَفّنية اليت ُتظِهر أمهية وَتنّوع الَفّن يف الفرتات
اإلسالمية

 متحف الّرشق األدىن القدمي يف متحف
بريغامون

 Pergamonmuseum: Bodestraße, 10178 Berlin

 مك يه ساحرة ُرؤية شارع املَوِكب من بابل والّتأُمل ببوابة َعشتار الغنّية 
 باأللوان و الّزخارف املُمزية، ومشاهدة قطع فّنية تعِكس الَفّن والّتارخي الَفّين

عىل امتداد ٦٠٠٠ سنة من بالد ما بني الّهنرين وسوريا واألناضول

مجموعة املنحوتات والَفّن البزينيط 
يف متحف بوده 

Bode-Museum: Monbijoubrücke, 10117 Berlin

 الّديانات العاملية الثالثة ،اإلسالم واملسيحية والهيودية هلا جذور مشرتكة!
 ميكن الّتعرف عىل األمعال الفنية من ُمعظم مناطق رشق البحر املتوسط

 ومشال أفريقيا يف متحف بوده. هلذِه األمعال تارخي معيق فهي تربط
 العصور القدمية املتأخرة باألزمنة اإلسالمية مكا ُتظهر لنا هذِه القطع َتطّور

 احلضارات ألكرث من ١٥٠٠ عام لثقافات خمتلفة يف تلك املناطق

متحف الّتارخي األملاين
Unter den Linden 2, 10117 Berlin

 ُهنا ُميِكن معرفة املزيد عن الّتارخي األملاين ُمنذ الُعصور الوسىط حىت عهد
 إعادة اإلمعار بعد احلرب العاملية الّثانية، ورُؤية الّتنوع الّثقايف من خالل

القطع الفنية املعروضة يف هذا املتحف

 ما يه املتاحف اليت ميكن
زيارهتا؟

www.multaka.de 

info@multaka.de 

T. 0176 341 76 998

  Multakatreffpunkt

 MultakaTreffpunktMuseum

للتواصل معنا

اجلوالت العربية لك سبت الساعة الثالثة ظهرًا. 

اجلوالت األملانية أو اإلنلكزيية لك أربعاء الساعة الثالثة ظهرًا.

املشاركة باجلوالت جمانية لّالجئني. 

أدالء ملتىق سيكونون باالنتظار يف هبو لك متحف أمام كوة اإلستعالمات

أو قطع الّتذاكر. 

 هل لديْمك ولديكنَّ اهمتام برؤية اإلرث الّثقايف الّسوري
 والعرايق املوجود يف متحف بريغامون؟ واألمعال الفنية
 من مناطق البحر املتوسط يف متحف بوده؟ او الّتعرف

 عىل تارخي أملانيا يف متحف الّتارخي األملاين؟

أّهل مرشوع ُملتىق أدالء متحفيني من الوافدين اّجلدد، 
نظر خمتلفة  وجهات  تعكس  تفعالية،   لتقدمي جوالت 

    لليافعني، الّشباب والبالغني يف أربعة متاحف باللغة
العربية، األملانية واإلنلكزيية

 كيف ومىت ميكن املشاركة جبوالت
املتاحف؟
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