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 نشــاط دوري
  ، )نائب رئيس(ريتا بوستنيان ا، السيدة مرج)رئيس(وأعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة المكونة من السيدة فهيمة النقراشي رابطة دارمشتات 

  تهنئكمكم و، ترحب  ب)نائب رياضي(أحمد عبد القادر . ، السيد م)إجتماعي/نائب ثقافي(م هيثم الغنّا. ، السيد م)أمين صندوق(شريف حسن . السيد د
  :  اط الرابطة نشة في دعوكم للمشاركوتبالعام الجديد أعاده اهللا علينا جميعا بالخير واليمن والبركات 

  .لقاء اسبوعي لكافة المصريين واألصدقاء من األعضاء والزائرين: ٢٠, ٠٠ة الساعيوم الجمعة من كل اسبوع 
   .٢٠,٣٠المحاضرات واألنشطة الرسمية تبدأ الساعة . الحديث باللغة العربية. طعام شرقي بثمن زهيد. علومات وأفكارتعارف وتبادل م
  يمكن ألعضاء الرابطة بدارمشتادت .  وكذلك اللغة األلمانية   للصغار والكبار من أبناء وزوجات وأصدقاء األعضاءالعربيةم اللغة توجد إمكانية تعل
     .بفرانكفورت من القنصلية المصرية  المنشورات المهمة التي تصل الرابطةوقراءة  Metro    و Selgrosإستخدام بطاقتي 

  . الرابطة وتناول الشاي والقهوة لقاء مع مجموعة الصداقة األلمانية المصرية في مقر: ١٥ء من الساعة  ، إبتداثاني يوم ثالثاء من كل شهر

  de.darmstadt-aev.wwwنا رابطتأننا سجلنا موقعا إلكترونيا لكم بيسرنا إخبار :جديد.
  وضواحيها،ينة دارمشتات واصل بين المصريين فى مدتتوفيرال للعمل على الترابط وإطار سعى الرابطة  فى.    الطلبة

   التى يمكن أن يواجهها حول بعض األمورآلراءادل 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

  . واإلشتراك في هذا النشاطcom.gmail@kader.amأحمد عبد القادر ل بالزميل اإلتصاندعوكم للتفاصيل  

   ١٠٢٠  يونيوينايرـبرنامج 
 kfurter StrFran, Rosengarten .79 بمطعم  والسنة الهجرية الجديدة  الميالد المجيدال بعيدىاإلحتف:  يناير١٥ الجمعة    -

  . عضاء الهيئة اإلداريةيل لدى أحد أرجاء التسج.  يوجد موقف كبير للسيارات أمام المطعم .ايبدأ اإلحتفال فى السابعة مساء        
   عنه في مدينة مانهايم  األكبر كتحضير  لزيارة  معرضرسكندمحاضرة عن حياة اإل:   يناير٢٢الجمعة     -
  . سكندر األكبر في مانهايم المقابلة في محطة القطار في دارمشتاتزيارة معرض عن اإل:  يناير٣١األحد     -
  عامةالهيئة الإجتماع :  فبراير٥الجمعة     -
   .سيعلن موضوعها فيما بعد في موقعنا اإلكتروني. محاضرة قيمة:  فبراير١٢ الجمعة    -
    الشريفيومولد النبالبل  اإلحتفا:براير ف٢٦الجمعة     -
    دارمشتاتالمقابلة في محطة القطار في . .فى مدينة شتوتجارت عن آثارسوريا القديمةمعرض زيارة :  فبراير٢٨األحد     -
  عامةالهيئة الإجتماع : ارس م٥الجمعة    - 
     زيارة محاضرات السيدةStr-Ramstädter-Nieder .03   -١٩,٣٠ الساعة - مارس٢٣ ، ١٦ ، ٢ثاء الالث    -

  ) رسومخول بدوندللهم حق ا عضويةحاملي بطاقة ال ألعضاءا( رمسيس – توت عنخ آمون –اده بوش عن خوفو ش.  د      
  .)شعر عربي( ثقافية ممتعة أمسية: مارس٢١الجمعة     -

  عامةالهيئة الإجتماع :  أبريل٢الجمعة _    
  .إلخ..نملوالبيض ال, خسال, خضروالبصل األ, يخ النسيم بالفسوشم “ Osterfest"اإلحتفال بعيد القيامة : ١٣الساعة  أبريل ٥اإلثنين     -
  .سيعلن موضوعها فيما بعد في موقعنا اإلكتروني. شيقةمحاضرة : أبريل١٦الجمعة     -
  .قهوةشاى وتناول مقر الرابطة ووبعدها لقاء بالهرن جارتن ديقة فى حتمشية :  مايو١ السبت    -
  مةعاالئة هيالإجتماع : مايو ٧ الجمعة     -
  .سيعلن موضوعها فيما بعد في موقعنا اإلكتروني . شيقةمحاضرة: مايو ١٤الجمعة    -
  عامةالهيئة الإجتماع :  يونيو ٤ة الجمع    -
  .سيعلن موضوعها فيما بعد في موقعنا اإلكتروني. شيقةمحاضرة :  يونيو١٨الجمعة     -
   و الشاى القهوةحيث يتم أيضا إستراحة لتناولنحوتة المتمشية في غابة األشجار : : يونيو٢٠األحد     -
  
   و معرفة تفاصيل المنسباتوالحفالتاإلشتراك في الرحالت  عند رغبتهم سمائهمبتسجيل أعضاء واألصدقاء اإللتزام  األاهيئة اإلدارية ترجوال

  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

  .اإلليكترونية فيما بعد في مقر الرابطة وكذلك في صفحتنا سيعلن عن ميعاده م العائالت واليوم الرياضي للبيت المصري   يو-
  ١٢,٠٠ من الساعة Eberstadt في مكان الشواء في  شواء حفل:  يوليو٤األحد    -
  .         البرنامج بالرابطةلنسيع". Nordbad"ام مسابقات السباحة السنوية للشباب بحّم:   يوليو١١الى األحد  ٩ الجمعةمن   -
  . نرجوا المساعدة.١٨ حتى ١٠من " لويزن بالتس"بميدان " Begegnungsfest"اإلشتراك فى حفل :   أغسطس٢٨ السبت  -


