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 نشــاط دوري
  ا الجديد الكائن فينشاط الرابطة في مقرهة في دعوكم للمشاركوتكم  في العام الجديد ترحب  بوأعضاء الهيئة اإلدارية رابطة دارمشتات 
  Erbacher Str. 2 in 64283 Darmstadt  في دارمشتات٢إيرباخر شتراسه 

   في األسابيع األخيرة بمصر، نتمني جميعا من القلب لمصرنا الحبيبة و شعبها الراقي المتحضر كل التوفيقترتي جبعد تتبع األحداث ال
  .الشكر لكل من شاركنا مشاعرنا و تعاطف معناراطية؛ و بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الي طريق الديمق

  .علومات وأفكارتعارف وتبادل م.لقاء اسبوعي لكافة المصريين واألصدقاء من األعضاء والزائرين: ٢٠ ةالساعيوم الجمعة من كل اسبوع 
  . الحديث باللغة العربية. طعام شرقي بثمن زهيد

   .٢٠,٣٠المحاضرات واألنشطة الرسمية تبدأ الساعة 
   وكذلك اللغة األلمانية وكل من يريد تعلم العربية  للصغار والكبار من أبناء وزوجات وأصدقاء األعضاءم اللغة العربيةوجد إمكانية تعلت
   Metro  و Selgrosإستخدام بطاقتي  مكن ألعضاء الرابطة بدارمشتادتي

     .كفورتبفران من القنصلية المصرية  المنشورات المهمة التي تصل الرابطةقراءة 
  . الرابطة وتناول الشاي والقهوة لقاء مع مجموعة الصداقة األلمانية المصرية في مقر: ١٥ ، إبتداء من الساعة ثاني يوم ثالثاء من كل شهر

  de.tdarmstad-aev.wwwنا رابطتأننا سجلنا موقعا إلكترونيا لكم بيسرنا إخبار :جديد.
  ر لمن يرغب لكي نرسل ما يستجد من أخباكترونيلو يسرنا معرفة بريدكم اإل

  وضواحيها،واصل بين المصريين فى مدينة دارمشتات تتوفيرال للعمل على الترابط وإطار سعى الرابطة  فى.الطلبة
   التى يمكن أن يواجهها بعض األمور حولآلراءادل ا يتم خالله التعارف وتب، يوم األحدا أسبوعيان لقاءيوعقد الطلبة المصري

  .لخإ....عامة ومتخصصة اضرات شطرنج، مح، منها دورات الخفيفة األنشطة الطالب الجدد ويتم أيضا عمل بعض
  . النشاط واإلشتراك في هذاcom.gmail@kader.amأحمد عبد القادر اإلتصال بالزميل ندعوكم للتفاصيل  

  ٢٠١١ يونيو ينايرـبرنامج 
 kfurter StrFran, Rosengarten .79 بمطعم  والسنة الهجرية الجديدة  الميالد المجيديدىإلتقينا بمناسبة ع:  يناير١٥ الجمعة   -
   ١٦ واإلحتفال بإفتتاح غرفة الرابطة الجديدة من الساعة )٢٠الساعة  (عامةالهيئة الإجتماع :  أبريل١الجمعة   -
  .إلخ..نملوالبيض ال, خسال, خضروالبصل األ, يخ وشم النسيم بالفس“ Osterfest"اإلحتفال بعيد القيامة : ١٣الساعة  أبريل ٥٢اإلثنين    -
  ١٩,٣٠الساعة مصر الديمقراطية في  تدعوا رابطة النجن لحضور جلسة مناقشة عن : أبريل٢٩الجمعة   ا-

 Stadthalle Langen في ٣الحجرة         
 Str-Georg-Landgraf,Am Woog. أمام بيت الشباب ١٤اللقاء الساعة ( و نرحب بالحلويات تمشية و شرب القهوة.: مايو١ األحد   -
   بثمن زهيد مناسب ووجبة خفيفةمةعاالهيئة الإجتماع : مايو ٦ الجمعة    -
  .سيعلن موضوعها فيما بعد في موقعنا اإلكتروني . شيقةمحاضرة: يوما ٣١الجمعة   -
   نرجوا المساعدة والتشجيع.١٨ حتى ١٠من " لويزن بالتس"بميدان " Begegnungsfest"اإلشتراك فى حفل  : مايو٢١السبت    -

        ونرحب بزيارتكم وأصدقائكم
  عامةالهيئة الإجتماع :  يونيو ٣ة الجمع   -
  في ستاد الجامعة Meet and Moveاإلشتراك في إحتفال الجامعة .  ظهرامن الساعة الثانية عشر.  يونيو٨ء ألربعاا   -
    ظهرا١٢  من الساعة59/60Nussbaumallee , Eberstadt-Darmstadt في مكان الشواء في  شواء حفل:  يونيو ١٢األحد    -

  م المشروبات بثمن مناسبنقدم لك. من لحوم وخالفه       علي كل إحضار ما يريد
 “مراض القلبأ “ مصطفي و موضوعهادرويش . من دشيقةمحاضرة :  يونيو١٧الجمعة     -
  – زيارة المتحف المصري الجديد –رابطة النجن  مع باإلشتراك  لمدينة برلين بالقطار رحلة:  يوليو١٠ الي األحد ٧من الخميس    -

  " البرنامج صدد اإلعداد      
  
  سباتامعرفة تفاصيل المنل والحفالتاإلشتراك في الرحالت  عند رغبتهم سمائهمبتسجيل أعضاء واألصدقاء اإللتزام  األاإلدارية ترجوهيئة اال
  

  مع تحيات
  أحمد عبد القادر.  م      هيثم الغنّام        . م      شريف حسن. ريتا بوستانيان      د   فهيمة النقراشي                    

  ٠١٧٦٦٤٢٧٠٣١٨       ٠٦١٤٢-  ٧٣٨٣٥٢٩      ١٤٨٧٠٨           ١٥٩٥٧٠       ٠١٧٢٩٠١٦٨٩٦  و ٥٧٢٠٦   
  

  :ملحوظة
   Nordbad"ام مسابقات السباحة السنوية للشباب بحّم:   يوليو١٠الى األحد  ٨ الجمعةمن   -
  .Römisch-Germanisches Museum في حدائق مصرمدينة كولونيا لزيارة معرض عن الي رحلة   ل نخطط  في الخريف-


