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GENERALDIREKTION 

BILDUNG, VERMITTLUNG, BESUCHERDIENSTE 

 

 
 ( تتشرف بدعوتكم للزيارةStaatlichen Museen zu Berlinبرلين ) في الوطنية مؤسسة المتاحف مرحًبا بكم!

 
 

 ورش عمل لألطفال واألسر
 

يوجد لدينا الكثير لتكتشفوه في متاحفنا (! Staatlichen Museen zu Berlinبرلين ) في الوطنية مؤسسة المتاحفأهالً بكم في 
 ونحن ندعوكم إلى ورش العمل الخاصة بنا للتعرف على المتاحف المتعددة ومعايشة أشكال متنوعة من التعبيرات الفنية. المختلفة!

  وسيصحبكم موظفونا وموظفاتنا من قسم التعليم والتوعية في رحالتكم.
 
 

 برلين -متحف الفن المعاصر  -محطة هامبورج 
 عشق الرسم

يعرض  أحادي اللون أو متعدد األلوان، متحفظ أو جريء، جاد أو هزلي. ويمكنه أن يكون شديد التنوع: الرسم أمر رائع للغاية!
طور أسلوب سنجرب تقنيات رسم متنوعة ون مشاهير الفنانين لنا كل ما يمكن للرسم صنعه، وكل ما يمكننا معايشته من خالل الرسم.

 يالها من متعة! الرسم الشخصي الخاص بكل منا.
 
 

 المتحف القديم
 الفسيفساء

هذه الفسيفساء جميلة المنظر للغاية  كان الرومان القدماء يزينون قصورهم بالفسيفساء الملونة مع صور من األحجار الصغيرة.
فساء وكيف تنشأ صورة من العديد من األحجار، فلتجرب ذلك كيف تم بناء الفسي وتمنحنا لمحة عن طريقة الحياة منذ آالف السنين.

 بنفسك.
 
 

 المتحف الجديد
 أجمل امرأة في مصر

من خالل جولة بالمتحف الجديد نستكشف الدور الذي كانت  ما هي المجوهرات التي كانت ترتديها؟ كيف تبدو أجمل امرأة في مصر؟
وفي غرفة الصناعات اليدوية سنقوم  لدى النساء والرجال في مصر القديمة،تلعبه المجوهرات والمالبس والزينة وتسريحات الشعر 

  بأنفسنا بتصميم مجوهرات، كتلك التي كان يفضلها المصريون القدماء.
 
 

 المعرض الوطني القديم
 التسلية مع الحيوانات

المتحف على الكالب، والماعز، والقرود، تعال معنا القتفاء اآلثار. نتعرف في  لقد انطلقت الحيوانات في المعرض الوطني القديم!

وعلى الكراسات المطوية ذاتية التصميم تنشأ حدائق حيوانات مضحكة على الورق، يمكنك  واألسود، وحتى على الخيول المجنحة!

 أخذها معك.
 

 متحف الفنون التطبيقية
 الفساتين الورقية

سنقوم بتصميم ابتكارات غير  ف على تأثير الموضة على الجسم.في أستوديو الموضة الخاص بنا سنتعر الموضة تتغير باستمرار.
سنضع مالبسنا الورقية أمام مرآة  وفي هذا اإلطار سنجرب مختلف األشكال واأللوان. تقليدية ونخيطها لنصنع مالبس ورقية.

  وكاميرا، لنعايش تجربة التحول عن كثب.
 
 

 جيرستنبِرج شارف مجموعة
 اللعب العشوائي

 اضغط اللون، الذي يتم تلوين الخيوط به، واقلب الخيوط رأًسا على عقب، ثم اتركها... -تخطيط واالكتفاء بتأثير المفاجأة اللعب بدون 
  سنقوم باكتشاف التقنيات العشوائية السريالية، وتجربة ما يمكن أن ينشأ من البقع والخطوط، عند عدم إعمال العقل.
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  ورش عمل لألطفال واألس
 مشارًكا/مشاركة 22بحد أقصى  دقيقة / 021

 يمكن حجز جميع العروض باللغتين األلمانية واإلنجليزية.
 عند الحاجة يمكن اصطحاب مترجم للغة العربية أو الفارسية )حسب التوفر( في الفعاليات.

 
 

ك تحمل تكاليف الرحلة بفضل دعم مجلس أمناء مؤسسة التراث الثقافي البروسي أصبح باإلمكان، تقديم هذا العرض مجاًنا، وكذل
دخول المشاركين والمشاركات بما في ذلك دخول المساعدين المرافقين والمساعدات المرافقات إلى المتحف  بوسائل النقل العام.

  مجاني.
 
 

  المعلومات والحجز:
  (Staatliche Museen zu Berlinمؤسسة المتاحف الوطنية في برلين )

  الزوارقسم التعليم والتوعية وخدمات 
  (61إلى  9الجمعة، من الساعة  -)االثنين  42 42 42 266 030

service@smb.museum 
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 ( تتشرف بدعوتكم للزيارةStaatlichen Museen zu Berlinبرلين ) في الوطنية مؤسسة المتاحف مرحًبا بكم!
 

 عروض للبالغين
 

 أبرزنتشرف بدعوتكم للتعرف على (! Staatlichen Museen zu Berlinمؤسسة المتاحف الوطنية في برلين )أهالً بكم في 
  وسيصحبكم الوسيط الفني والثقافي الخاص بنا في جوالتكم عبر المتاحف. متاحفنا المختلفة. في الموجودة القطع وأهم

 
 

 برلين -متحف الفن المعاصر  -محطة هامبورج 
 الفن المعاصر

مشتركة يتم استعراض ومن خالل جولة  تضم محطة هامبورج أحد أكبر وأهم المجموعات العامة للفن المعاصر على مستوى العالم.
  مواقع مختلفة للفن المعاصر ومناقشتها بشكل جماعي.

 
 

 المتحف القديم
 العصور القديمة في المتحف القديم

وفي مبنى المتحف الرائع الذي يعود إلى القرن  توفر المحادثة التي تتم حول المعرض مدخالً أولًيا للعصور القديمة في المتحف القديم.
نغماس في عالم اآللهة القديمة واألبطال، والحصول على رؤية عامة للحياة في العصور الرومانية واإلغريقية يمكن للمرء اال 69

  واإلتروسكانية بفضل المعروضات األصلية.
 
 

 المتحف الجديد
 تنوع مصر القديمة

للغاية، نقوش معالجة بدقة، كل هذا تابوت يزن عدة أطنان، ورق بردي خفيف  توفر الجولة مدخالً لمقتنيات المتحف المصري:
 يدعوك لزيارة تفقدية مدققة، كما أن المعالم المختارة مثل ملحقات المدافن الباهظة، وغرف العبادة، والتمثال النصفي الشهير لنفرتيتي،

  تعيد إحياء التاريخ المصري القديم.
 
 

 بيرججرون متحف
 وبعبارة أخرى

يمكن التحدث كثيًرا عن هذه األسماء وعن غيرها من فناني العصر الحديث في  -ي، بول سيزان بابلو بيكاسو، هنري ماتيس، باول كل
نقوم بتجميع الكلمات الخاصة عن  أي تداعي خواطر يمكننا تشاركه؟ ما الذي تخبرنا به أعمالهم بشكل شخصي؟ متحف بيرججون.

  بيننا. األعمال الفنية، وكتابتها أو تسجيلها، وتبادل اآلراء حولها فيما
 
 

 المعرض الوطني القديم
 01لوحات ومنحوتات من القرن 

وعبر جولة في المبنى الرائع سنرى أعماالً لفنانين  .69يحتفظ المعرض الوطني القديم بلوحات ومنحوتات تعود إلى القرن 

بوكلن، أو الفنان االنطباعي كلود مونيه، مشهورين، مثل الفنان الرومانسي كاسبر ديفيد فريدريش، أو الفنان الروماني األلماني أرنولد 

 أو الفنان الواقعي أدولف مينتزل.

 
 

 بيرجامون متحف
 متحف بيرجامون الهندسة المعمارية األثرية في

ومن خالل جولة نتحدث عن ُتعتبر بوابة عشتار الملونة وواجهة قصر المشتى الغنية بالزخارف من أهم معالم متحف بيرجامون، 
ذين المبنيين األثريين، اللذين يعتبران اليوم جزًءا من مقتنيات متحف الشرق األدنى ومتحف الفن اإلسالمي بمتحف أهمية ووظيفة ه

  بيرجامون.
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 مشارًكا/مشاركة 22دقيقة / بحد أقصى  11
 يمكن حجز جميع العروض باللغتين األلمانية واإلنجليزية.

 لفارسية )حسب التوفر( في الفعاليات.عند الحاجة يمكن اصطحاب مترجم للغة العربية أو ا
 
 

بفضل دعم مجلس أمناء مؤسسة التراث الثقافي البروسي أصبح باإلمكان، تقديم هذا العرض مجاًنا، وكذلك تحمل تكاليف الرحلة 
المتحف  دخول المشاركين والمشاركات بما في ذلك دخول المساعدين المرافقين والمساعدات المرافقات إلى بوسائل النقل العام.

  مجاني.
 
 

  المعلومات والحجز:
  (Staatliche Museen zu Berlinمؤسسة المتاحف الوطنية في برلين )
  قسم التعليم والتوعية وخدمات الزوار

  (61إلى  9الجمعة، من الساعة  -)االثنين  42 42 42 266 030
service@smb.museum 

 

 


