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  لكم أجمل التهاني بمناسبةحلول شهر رمضان المبارك
  نشــاط دوري

 :  بأنشطة الرابطة المصرية اآلتية لكم صحة جيدة وتدعوكم المشاركة تمنيةم  اإلدارية تقديم البرنامج الجديديسر الهيئة
  .لقاء اسبوعي لكافة المصريين واألصدقاء من األعضاء والزائرين: ٢٠, ٣٠الساعة يوم الجمعة من كل اسبوع 

   رمضان المبارك في شهرإفطار جماعي  .الحديث باللغة العربية. طعام شرقي. تعارف وتبادل معلومات وأفكار
   الحضور لتشجيع  االلقاء للجميع، نرجو.  ، بمقر الرابطة١٨ إلى ١٦ساعة من ال:  السبت من كل اسبوعلقاء

يمكن . من أبناء وزوجات وأصدقاء األعضاءاغبين ر  للم اللغة العربيةنية تعلتوجد إمكا. هذا النشاط الدوري الجديد
     Metro    و Selgrosألعضاء الرابطة بدارمشتادت إستخدام بطاقتي 

  في مقر لقاء مع مجموعة الصداقة األلمانية المصرية:  بعد الظهر٣، إبتداء من الساعة  ل شهرثاني يوم ثالثاء من ك
  .الدعوة مفتوحة للجميع . رمضانناء شهرـ أث ما عداالرابطة وتناول الشاي والقهوة

  يعقد الطلبة المصريونرالتواصل بين المصريين فى ألمانياإطار سعى الرابطة للعمل على الترابط وتوفي  فى:جديد
  التى يمكن أن تهم من شتياتعوض حول مواءرألله التعارف وتبادل ا يوم األحد، يتم خالا لقاء أسبوعيارمشتاتدب

تخصصة  عامة وماتعوضبعض األنشطة الخفيفة منها دورات فى الشطرنج، محاضرات فى موالطالب الجدد وتقام 
  . واإلشتراك في هذا النشاطam.kader@gmail.com أحمد عبد القادر إلتصال بالزميللللتفاصيل ندعوكم . ألخ... 

  )٢٠١٠يوليوـ ديسمبر(برنامج الرابطة 
   إن ِشاء اهللالالمقب في العام ا هذا الحفلونأمل أن تشاركونEberstadt  فيإستمتعنا بحفل الشواء السنويلقد : يوليو ٤األحد   -

  مع إفطار رمضانى جماعى في   اإلحتفال بشهر رمضان المعظم: سبتمبر٣ أغسطس و٢٧ و ٢٠ و ١٣الجمعة  -
  .في مقر الرابطة         ميعاد المغرب

   بدعوة من رابطة النجن  مساءالساعة الثامنة إفطار في النجن:  أغسطس٢٨السبت    -
  ك وحلويات وشاىح كنقدمس.  الساعة الثامنة مساءالرابطةمقر اإلحتفال بعيد الفطر فى :  سبتمبر٩الخميس   -
  Bad Nauheim  ناوهايم رحلة الي باد:  سبتمبر١١السبت    -
   عن فنّان الكاريكاتور الكبيرالزميلة مارجريت بوستانيان  منةمحاضرة شيق:  سبتمبر١٧الجمعة    -

  نبذة عن حياته وفنه وإنجازاته –ألكسندر صاروخان                                   
   -Seligenstadt  رحلة الي زيليجن شتادت:  سبتمبر١٩ألحد ا  -
  عامةالة ئهيال إجتماع : أكتوبر١الجمعة    -
 Das Sonnensystem –المجموعة الشمسية : بعنوانحسن سويلم . من د محاضرة شيقة:  أكتوبر٢٢الجمعة    -
   -Mainz  رحلة الي ماينس:  أكتوبر٢٤حد األ   -
  عامةالة ئهيالتماع  إج: نوفمبر٥الجمعة    -
   ١٩٥٢ما بعد ثورة يوليول و عن ما قبطارق حبيبعرض حلقة من دراسات الصحفي :  نوفمبر١٢ الجمعة   -
  "يرصأبو" وهرمه في Sahureلمشاهدة المعرض المقام عن  g Haus FrankfurteLiebi زيارة :  نوفمبر١٤األحد   -
  ١٩,٣٠ضرات فراو شاده بوش الساعة ا لمحاإلستماع:  ديسمبر١ نوفمبر و ٢٤ و ١٧األربعاء   -

 عن األديان في مصر القديمة. Nieder-Ramstädter-Str. 30  في دارمشتات                
   مساءاألضحي المبارك الساعة الثامنةأإلحتفال بعيد  : نوفمبر١٩الجمعة    -
   في مقرالرابطة ١٦ الساعة اللقاء .اإلحتفال بالنيكوالوس و عيد الميالد الغربى:  ديسمبر٥األحد    -
   وكل عام وأنتم بخير. بمقر الرابطةفي السابعة مساء ١٤٣٢تفال بالسنة الهجرية الجديدة حاإل.   ديسمبر٧الثالثاء    -
   بإلقاء محاضرة عن هذه المناسبة وتناول البليلة    بمقر الرابطة   اإلحتفال بيوم عاشوراء: ديسمبر١٧الجمعة    -

  
  .والحفالت اإلشتراك في الرحالت مكم عند رغبتك اإللتزام بتسجيل اسمائكمئة اإلدارية ترجوالهي 

  عضاء الهيئة اإلداريةمع تحيات الزمالء أ
    هيثم الغنّام       أحمد عبد القادر  شريف حسن   .    مارجريت بوستانيان   د      فهيمة النقراشي         
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