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 : برلين
من  مدن ألمانياالست عشرة، كما أنها أكبر  واليات ألمانيا، وإحدى جمهورية ألمانيا االتحاديةهي عاصمة 

 بريمناالتحادية )إلى جانب  ألمانيا. وتعتبر برلين إحدى "الواليات المدن" الثالث بجمهورية عدد السكانحيث 
(، وتأتي هذه التسمية من كون حدود المدينة هي نفسها حدود الوالية. وبرلين هي أيضاً ثاني أكبر وهامبورغ

 .لندنبعد العاصمة البريطانية  االتحاد األوروبيمدن 

بتشييد ما كان يعرف  ألمانيا الشرقية، قامت حكومة 1691وتحديداً في عام  الحرب الباردة فترةوخالل 
واآلخر شرقي  ألمانيا الغربيةين: جزء غربي يتبع ي. هكذا أصبحت برلين مدينة ُمقسمة إلى جزئبـجدار برلين

وتوحيد  1696. وبقي الحال في برلين على هذا النحو إلى حين سقوط الجدار في عام ألمانيا الشرقيةيتبع 
ومركز حكومتها  جمهورية ألمانيا االتحادية، واختيرت برلين بعدها عاصمة 1661األلمانيتين في عام 

 والبرلمان، وإحدى أهم المدن األوروبية.

 

 أحياء مدينة برلين :

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_100,000_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 املعامل السياحية يف برلني

 واإلحداثية التفاصيل المعلم السياحي م

1 

 الرايخستاغالقبة الزجاجية 
Reichstag dome 

 الرايخستاغداخل مبنى 
Reichstag building 

 معلم بارز في برلين وترمز إلى إعادة توحيد ألمانيا
 يلزم حجز موعد عن طريق مكتبهم يسار المبنىلزيارتها 

 E 13° 22.617 N 52° 31.114 اإلحداثية

2 

 براندنبورغبوابة 

Brandenburg Gate 

 يونيو 11وأمتداد شارع 

براندنبورغ التي تحيط بوالية برلين هي رمز مدينة برلين والبوابة تحمل اسم والية 
ولكن تحطم جزء  1161وانتهى عام  1199، بدأ بنائها عام ساحة باريسروتقع في 

 منها في الحرب العالمية الثانية ثم أعيد بناء الجزء المحطم مرة أخرى

 E 13° 22.588 N 52° 30.972 اإلحداثية

3 

 ميدان ألكسندر

Alexanderplatz 

، وهو واحد من أهم المناطق التجارية، برلينميدان كبير في وسط العاصمة األلمانية 
 والمباني الحديثة التي تعكس التطور الكبير الذي حدث منذُ  المطاعموفيه عدد من 

نسبة إلى القيصر الروسي  ندر. سمي بميدان ألكسالحرب العالمية الثانيةنهاية 
وذلك عندما زار  برلين. وكان الذي أطلق اسمه على الميدان هو ملك ألكسندر األول

 .م 1911القيصر الروسي المدينة عام 

 E 13° 24.768 N 52° 31.322 اإلحداثية

4 

 برج التلفزيون

Fernsehturm Berlin 

 كان المقصود به 1696و  1691بين عامي  شيد، ميدان ألكسندر على مقربة من
 مناطقبعض وسط و بسهولة في جميع أنحاء وهو مرئيا لبرلين باعتباره رمزا

 متر 399من  االرتفاع. برلينفي  الضواحي

 E 13° 24.411 N 52° 31.176 اإلحداثية

1 
 متحف ألمانيا الشرقية

DDR Museum 

يعرض  ، لجمهورية ألمانيا الديموقراطيةاختصاراً  DDRـ المتحف صغير جداً و
ألمانيا في  اةللحيويظهر جوانب مختلفة  فقط بألمانيا الشرقيةخاصة  معروضات

،  الوقتالذي كان سائداً في ذلك  البيروقراطيعلى النظام  أكبرمع تركيز  الشرقية
ويطل مباشرة على  2119 عام أوروبافي  متحفلجائزة أفضل  المتحفوقد رشح 

الجهة المقابلة لبرج التلفزيون وبجوار فندق رديسون ساس ويوجد  شبريه نهر
 مواقف أرضية

 E 13° 24.159 N 52° 31.142 اإلحداثية

 الحوض الزجاجي في فندق راديسون ساس 9
 مصعد زجاجي محاط به حوض أسماك داخل فندق راديسون ساس

 E 13° 24.159 N 52° 31.142 اإلحداثية

1 
 حديقة حيوانات

Zoological Garden 

 

 E 13° 20.021 N 52° 30.411 اإلحداثية

9 

 حديقة حيوانات )آخرى(

Tierpark Berlin Zoo 

 

 E 13° 31.394 N 52° 29.904 اإلحداثية

6 
 نقطة تفتيش تشارلي

Checkpoint Charlie 
 

 E 13° 23.424 N 52° 30.447 اإلحداثية

11 
 ساحة بوتسدام

Potsdamer Platz 

ونقطة تقاطع  ساحة( هي Potsdamer Platzساحة بوتسدام أو بوتسدامر بالتز )
ومبنى  بوابة براندنبورغتقع على بعد كيلومتر واحد عن  برلينمهمة تقع في وسط 

 بوتسدام)مبنى البرلمان األلماني(. سميت الساحة بهذا االسم نسبة لمدينة  الرايخستاغ
كيلومتر في جنوب الغرب. والساحة تمثل النقطة التي  21لساحة بحوالي التي تبعد عن ا

كان يمر من خاللها الطريق القديم عبر جدار برلين في بوابة بوتسدام. خربت الساحة 
حينما شطر جدار  الحرب الباردة، وتركت مهجورة أثناء الحرب العالمية الثانيةأثناء 

برلين الساحة نصفين، ولكن مع سقوط الجدار نهضت المنطقة وأصبحت القلب النابض 
 للمدينة

 E 13° 22.577 N 52° 30.551 اإلحداثية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1788
http://ar.wikipedia.org/wiki/1791
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1805
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
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 لكم رحلة سعيدةأني وفقت في عرض الدليل وأتمنى كذلك أتمنى 

 وال تنسوني من صالح دعواتكم

 alQuraishiFahad@وأسعد بمالحظتكم عبر تويتر 

 م2113الرياض محبكم فهد القريشي / 

 ]سبحانك اللهم وبحمدك أشهُد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  [

11 
 جزيرة المتاحف

Museum Island 

 بريسنهر ال( لوقوعة على Museumsinselتطلق تسمية جزيرة المتاحف )
Spree river ( في منطقةMitte واتخذت هذا االسم من مجمع مكون من خمسة .)

شهورة عالمياً، هي "متحف بوده"، "متحف بيرغامون"، "المتحف الحديث"، متاحف م
 برلينفي  متاحف"المعرض الوطني للتراث" وأخيراً "المتحف القديم". تعتبر جزيرة 

الئحة إلى  1666في العام  اليونسكوأكبر تجمع للمعارض الفنية في العالم، وقد ضمتها 
على تراث ألجيال وعصور متعاقبة يزيد عمرها  هذه المتاحف. وتحتوي التراث اإلنساني

 .سنة 9111على 

 E 13° 23.729 N 52° 31.226 اإلحداثية

 Spree نهر سبري 12
 تنتشر به السفن السياحية

   اإلحداثية

13 
 Eiswerderجسر 

Eiswerder Brücke 
 

 E 13° 12.772 N 52° 32.842 اإلحداثية

14 
 شارلوتنبورغ قصر

Charlottenburg Palace 

 الباروك في أنماط الغريبة الداخلي الديكور الكثير من يتضمن ،برلين في قصر أكبرهو 
 القصر خلف التي تقع الغابات كبيره تحيط به وحديقةالروكوكو. و

 E 13° 17.755 N 52° 31.182 اإلحداثية

11 
 قلعة برلين

Spandau Citadel 
 

 E 13° 12.750 N 52° 32.401 اإلحداثية

19 
 داهلم الحديقة النباتية

Dahlem 
 هكتار 43من أنواع النباتات بمساحة  22111تحتوي على أكثر من 

 E 13° 18.325 N 52° 27.529 اإلحداثية

 Spreeparkاالرجوحة الصخمة  11
 

 E 13° 29.443 N 52° 29.095 اإلحداثية

 
19 

 للتسوق مجمع كاديفي
Ka De We 

 

 E 13° 20.486 N 52° 30.122 اإلحداثية

 EINSTEINمقهى إينشتاين  16
 قيل أنه يقدم أجمل قهوة في أوروبا من حيث مذاقها ، إال أني وجدتها أكثر من عادية

 E 13° 23.160 N 52° 31.024 اإلحداثية

 E 13° 21.189 N 52° 30.570 اإلحداثية السعودية المملكة العربية سفارة  -

 E 13° 21.476 N 52° 30.476 اإلحداثية العربية المتحدةاإلماراتية  دولة سفارة -

 E 13° 16.016 N 52° 28.828 اإلحداثية الكويتيةدولة سفارة  -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9

