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 ) Potsdamer Platz  )Sony Centreبالقرب من مركز بارلین  

 Brandenburg Torیمكنك السیر إلى 
ً من صاالت العرض الفنیة والمراسم والمتاحف المتنوعة، والتي  ویوجد في قلب برلین عدد كبیر جدا
تُظھر بشكل جلي المخزون الثقافي الذي تتصف بھ المدینة. أكثر من مئة متحف تبقي أبوابھا مفتوحة 

حتى الثانیة من بعد منتصف اللیل وباإلضافة إلى المعارض العادیة ھناك أیضا الحفالت الغنائیة 
والراقصة وحفالت القراء والمسرح وفرص لرؤیة األرشیف كما یقدم طعاما شھیا لزوار المتحف 

اللیلیین. برلین ھي مدینة المتاحف حیث تستضیف كنوز الحضارات من جمیع أنحاء العالم واعمال 
 لعظماء من الماضي والحاضر.

متاحف والتي تعتبر  من اكثر المتاحف رقي واكثرھا انغماس في التعبیر  5ان ما اردنا االشارة الیھ ھو 
 عن الحضارات والثقافة .

فھي تحتوي على ثقافات قدیمة وحدیثة تم دمجھا مع بعضھا ویمكنك زیارتھا جمیعھا في حالة شراء 
متاحف بقیمة متحف واحد ، وھذا كرم ثقافي  5تذكرة الحدھا ، فانت  في منتھى الروعة تستمتع برؤیة 

 یتعدي  الحدود ویزیدك رغبة في المشاھدة واالطالع .
 
 
 
 
 

 متحف غالیري الوطني الجدید 
 برلینفي  وأكبرھا, أحد أشھر المتاحف 1968وتم افتتاحھ في العام 

ھذا الغالیري یعبر عن الرسومات والمجسمات باالضافة للوحات الممیزة 
 . بیكاسوااللمانیة ، كما یضم  أعماالً لفنانین كبار مثل: 

www.smb.museum 
 
 
 
 
 
 

 غالیري الصور 
العثور على الصور القدیمة جدا واللوحات الرائعة التي 

 قھرت قرون من الزمن یمكنك العثور علیھا في ھذا الغالیري 
 www.smb.museum -لمزید من االطالعات :

 

 

Kulturforum 

         Neue Nationalgalerieمتحف   

 Gemaldegalerieمتحف  
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ھو متحف للفنون الخزفیة 

والتصمیم والدیكورات ، 
كما توجد تحف من 

البورسلین والخشب غالیة 
الثمن باالضافة إلى 

 السیرمیك والعاج والذھب .
ھذا المتحف مغلق حالیا 

 .  2014حتي عام 
 www.smb.museum -لمزید من االطالعات :

 
 
 
 

 
 متحف المطبوعات والرسومات 

یوجد بھ العدید من االشیاء الزاخرة والتي تعد بصمة 
متكلمة عن تاریخ یجود بالثراء ، فیوجد بھ اوراق ترجع 

إلى عصر  بیكاسو ، ھذا المتحف یعد االول في المانیا كما 
لوحة  110.000یعد الرابع في العالم ویوجد بھ 

 ورسومات 
 -اشیاء نذكركم بھا :

 یفتح یومیا عدا یوم االثنین 
 مساء .  6  ~صباحا  10یفتح من الساعة 

 www.smb.museum -لمزید من االطالعات :

              Kunstgewerbemuseumمتحف  

  

              Kupferstichkabinettمتحف  
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 متحف الموسیقى 

 
یمكنك ھنا فقط مشاھدة اشیاء مختلفة خاصة 

بالموسیقى ، كما یمكنك مشاھدة مجموعة 
قدیمة ، وادوات السالطین الموسیقیة 

الھ موسیقیة مختلفة  3200باالضافة لوجود 
سنة من الفن بین احضان  400، ومشاھدة 

ھذا المتحف ، ھو فرصة ال تعوض لعشاق 
الموسیقى وفرصة ال تعوض لعشاق الثقافة 
واالطالع ، حافظوا على اوقاتكم بمزید من 

 االطالع . 
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 یفتح یومیا عدا یوم االثنین .

 مساء.  6 ~صباحا  10یفتح من الساعة 
 

www.sim.spk-berlin.de 

 
 

یوجد ھذا المتحف بالقرب من مجموعة المتاحف وھي تعد وحدة من افضل المجموعات للكالسیكیة 
لسنفونیة وھي راقیة جدا  یعرف االلمان بعشقھم لموسیقة الھارمونیكا التي یفضل سماعھا الكثیر .                       

 /www.berliner-philharmoniker.de   -لمزید من االطالعات :
 

          Musikinstrumenten - Museumمتحف  

 

 

 

Berliner Philharmonie  

 



 

 

Kulturforum   

 مجموعة 

Brandenburger Tor 

Pariser  ساحة 

Potsdamer   ساحة 

Sony Centre 

Tiergarten   حدیقة 




