
 
تقع في قلب برلین وتعد كنزاً من كنوز اإلنسان،ویُعد ھذا المتحف قطعة فنیة رائعة وھو عبارة عن  

ع للمتاحف في أوروبا،  جزیرة  ّ خمسة متاحف عالمیة اندمجت لتكون متحفا واحدا ، وتمثل أكبر تجم
صغیرة تقع على ضفھ 

 Spreeنھر سبري 
ً من أھم معالم  واحدا
االستقطاب للسیاح 

ننصحك .والمحلیین،  
بمشاھدة  متحف 

Pergamon  
فھویحتوي على تراث 

ألجیال وعصور متعاقبة 
 6000یزید عمره على 

سنة. وقد تم إدراج ھذه 
المنطقة إلى  قائمة 

التراث العالمي للیونسكو 
 .1999منذ العام 

 
 
 
 

 
 

 

 

Museumsinsel 
 

 جزیرة المتاحف 

 

 

Altes Museun 
 

مجموعة من االثار 
والمجسمات الرائعة من 
الیونان وروما في ھذا 

 المتحف .
یقع مقابل متحف الفن 

 االسالمي . 



                              See Dunia - Berlinشوف الدنیا برلین

 
تحتوي على الكثیر من التراث التابع للشرق 
االوسط وكذلك بابل والیونان باالضافة إلى 

روما واسیا ومصر ، وكذلك تشمل فن 
 المعمار االسالمي .

ان ما تحتویة ھو فعال من االشیاء النادرة 
القلیلة ، كما ان الذھاب إلى ھذا المكان 

ومشاھدة المتحف المشار الیھ من االماكن 
التي ننصح بھا وبمشاھدتھا ، ویمكنك زیارة 
ھذه االماكن والحصول على خصم في سعر 

 التذكرة  في حالة شراء   : 
  Berlin Welcome Cardبطاقة 

 

Schlossbrucke         جسر 
 

Unter den Linden وانت تسیر على شارع        
سوف تصل لھذا الجسر المعروف باسم جسر القصر حیث تشاھد العدید من المجسمات الجمیلة والمختلفة     

وعن طریق ھذا الجسر سوف تصل إلى جزیرة المتاحف والتي تحتوي على اثار استثنائیة سواء للشرق  
 االوسط او االثار االسالمیة .

 



 



                              See Dunia - Berlinشوف الدنیا برلین       

 

  

 

 بداخل المتحف یمكنك االستعانة بالمرشد االلكتروني للتعرف على تفاصیل اكثر ، وبعدة لغات
عالمیة منھا االنجلیزیة .    

الفنون االسالمیة وقسم الشرق االوسط یعتبر 
 االكثر شعبیة من بین االقسام . 



                              See Dunia - Berlinشوف الدنیا برلین       

 www.smb.museumلمزید من االطالعات  : 
 -اشیاء نذكركم بھا : 

 

 Neues Museumالمصري                       )متحف برلین  (  نفرتیتي 
 

لقد ازدادت بھاء وثروة فكریة وثقافیة وحضاریة ، حیث وجد حدیثا متحف جدید على ھذه 
 ملیون یورو . 200الجزیرة ، لقد  تم الكثیر من التغیرات وبلغت  تكلفھ  ھذه التغیرات حوالي 

 -ھذا المتحف ھو المتحف المصري :
 فھو یحتوي بعض أھم المجموعات األثریة المصریة القدیمة في العالم.

 . نفرتیتيومن أشھر معروضات المتحف تمثال للملكة 
بقي ان تعرف بان أكثر من ملیون زائر یجذبھم التمثال النصفي الغامض لنفرتیتي في ھذا 

 المتحف  .
  -لمزید من االطالعات :

www.neues-museum.de  

 اوقات المتاحف 
 
Pergamon Museum                                  یفتح یومیا 
Neues Museum   (     المتحف المصري  یفتح یومیا         (
 

مساء .  6صباحا إلى الساعة  10جمیع المتاحف تفتح من الساعة   
 

 باقي المتاحف تفتح یومیا عدا یوم االثنین . 

 



 

Altes  متحف 

Pergamon متحف 

Schlossbrucke  جسر 

Alexander Platz  ساحة 
 متحف الفنون االسالمي

 المتحف المصري 
Neues Museum 

Unter den Linden  شارع 

 قبة برلین 
Berliner Dom 

Museums Island جزیرة المتاحف               

See Dunia                             Berlin 

  

قسم الفنون االسالمیة توجد بھ عدة اشیاء استثنائیة مثل الكتب وبعض اللوحات وكذلك الدیكورات الممیزة 
 باالضافة للنقوش   االبداعیة لالبواب من مدینة حلب . 


