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 الدكتور مايكل فراس

 ايها السيدات والسادة،

 في االنتقال لنورنبيرج سواء للعيش او العمل بها؟ ونمؤخرا الى نورنبيرج أو تفكر مهل انتقلت

 ال تالمنطقة الحضرية االوروبية ذافي قلب  نسمة الواقعةالنصف مليون  المدينة العالمية ذات

 وخبراتكم.، مافكاركب، مترحب بكمليون نسمة  3.5

 .الصناعية المبتكرة لتكنولوجيا العالية والخدماتل ه امكانيات كبيرة كمعقللديان موقع نورنبيرج 

ديناميكية ال الخدمات ىفيون، ومقدمالخبطال واألن، العالميون الالعبوو طاع بدء التشغيلان ق

ان . احترافية عالية التدريبلمواهب  اإلنتاج المستدام والشركات الصغيرة بحاجة ماسة ومواقع

العديد ايضا تقدم نورنبيرج كما آخذ في االزدياد. المتاحة المدينة آخذة في االزدهار. عدد الوظائف 

 الحضارية.االنشطة من 

كما تجمع بين  مرتفع،مستوي معيشى ثة والعالمية، كما انها مدينة ذات تجمع نورنبيرج بين الحدا

التقاليد واالبتكار والثقافة الحضارية والتي تشكل مناخا طبيعيا وسليما للعيش والعمل بها وتوفر 

 .أفضل االحتماالت للوصول الي فرص للنجاح

ي الخطوات األولى وتسهيل ف مفي الصفحات التالية معلومات مفيدة لمساعدتك واأن تجد ميمكنك 

فرص  ومضاعفة ما نقدمه الستغالل أدعوكملذلك  نورنبيرج.سبل العيش والحياة اليومية في 

 نجاحكم.

  نورنبيرج.مرحبا بكم في فلمستقبل ل خطط كبيرة ملديككانت  إذا

  الدكتور مايكل فراس

 الشؤون االقتصادية، نورنبيرج
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بيرجلمحة عامة عن مواقع االعمال في نورن  

 مواقع األعمال في نورنبيرج

 في نورنبيرج يلتقي االبتكار وريادة األعمال منذ قرون وحتى اليوم،

تعد  تعد نورنبيرج مدينة من المدن الكبرى ذات التكنولوجيا الفائقة والصناعية والمبتكرة. كما

، والطاقة والبيئة الطبية، والصحةالخدمات لتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتشغيل اآللي،  مركزا

في نجاح نورنبيرج، وكذلك الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا والخدمات اإلبداعية من  مما ساهم

الصناعات الثقافية واإلبداعية هي من بين قطاعات اآلخذة في النمو كما انها أيضا من أكبر المدن 

 أوروبااألكثر ديناميكية عالية التقنية في منطقة وسط 

  بلية جيدةآفاق مستق

ما توفره  ومستقر، انالمواقع التجارية تقدم هيكل االقتصادي متنوع  أكبرنورنبيرج كواحدة من 

العبين عالميين وأبطال خفيين ومستقبل من التكنولوجيا العالية والقطاعات الصناعية نورنبيرج من 

ي تشكل أساس اقتصادي مزيجا متوازنا وبالتال يقدموالخدمية الحيوية الحديثة والشركات الصغيرة 

 المدربين.توفر أفضل الظروف من أجل نجاح الفنيين  االمهني. كمممتاز للنجاح 

 سابقون بخطوة فى االبتكار

وتواجه نورنبرج  للمستقبل.تحديات  تمثل ، ونقص المواردالرقمى دائم، االقتصادال عالميالتغير ال

البحوث  مجال الخبرة فىونقل على التواصل بواسطة مبدأ االبتكار المفتوح المبني  تلك التحديات

أكثر من  يرتادها جامعة ٣٠كم تجد أكثر من  100ي دائرة نصف قطرها ف.   فواالغمالوالعلوم 

 لالمام. المستقبل للدفع بأسواق المناسب المناخ مما يعدطالب وطالبة.  150،000

 التوازن هو واحد من أهم عوامل النجاح لنورنبيرج

. تجمع يعد العيش فيها تجربة استثنائية، ولكن أيضا مثالية فقطنورنبيرج  عمل فىظروف ال دال تع

. كما تتوفر الكثير من سبل ومستوى معيشى مرتفعنورنبيرج بين المزايا الحضارية للمدينة الحديثة 

 سنوي.الترفية والحياة الثقافية المثيرة والنابضة بالحياة، وهناك الكثير الكتشافه في كل موسم 

  حديد وتعزيز اإلمكانات المستقبليةت

تقدم نورنبيرج دعم  وحالمفتجديدة هي أساس كل االبتكارات. مع روح الشراكة والحوار الأالفكار 

 -المواهب بشكل دائم  األوضاع الصحابلجذب وتشجيع وتحسين  للنجاح.خاص لتوفير فرص 

طريقها لتصبح عاصمة االبتكار  نورنبيرج فى جديدة.كما توفر للمهنيين من جميع المناطق فرصا 

 معنا.شارك  .فى المستقبل

 :نورنبيرج فى للمزيد من المعلومات حول مواقع العمل

www.wirtschaft.nuernberg.de 

http://www.wirtschaft.nuernberg.de/
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 المبدئية الهامةالخطوات 

 وفيما يليالالزمة االجراءات  يجب عليك فورا االهتمام باتخاذ نورنبيرج،إذا كنت ترغب في العمل والعيش في 

  المبدئية.نقدم لكم لمحة عامة عن الخطوات 

 مكتب تسجيل المقيمين وشهادة التسجيل .1

بعنوان  في مكتب المقيمين نورنبيرج التسجيليجب عليكم كأحدي المواطنات الجدد أوكأحد المواطنين الجدد في 

ً من أفراد األسرة وهذ الوصول.من تاريخ  أسبوع ونصففي غضون  سكن سارى ا ينطبق أيضا على أيا

يمكنك القيام بالتسجيل  كما الهويةجواز السفر، أو بطاقة  شخصيا بتقديميكون  يمكن أنلك. التسجيل  ينالمرافق

او  توكيلعن طريق ال كما اليمكن التسجيل الرسمية لذلك،استمارات للتسجيل  ويجب استخدامعن طريق البريد. 

                                                   المحامى.بواسطة 

  :االتصال

 السكان   إدارة -المقيمين  تسجيل مكتب - نورنبيرج مدينة

Nürnberg - Einwohneramt          

Einwohnerwesen           

Äußere Laufer Gasse 25, 90403 Nürnberg       

 00 47-31 2 911 49 + هاتف:        

 51 28-31 2 911 49 + :فاكس        
                                                         http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt

      

                                                                                                    : العملمواعيد  

 15:30حتي الساعة  8:00الثنين والخميس من الساعة ا

 18:00الساعة  حتى 8:00الثالثاء من الساعة 

 12:30الساعة  حتى 8:00الساعة األربعاء والجمعة من 

   وعن طريق أخذ موعد مسبق                           

  لهجرة وتصاريح اإلقامةاادارة . 2

إذا كنت قد دخلت بتأشيرة دخول إلى ألمانيا، فيجب عليك قبل انتهاء صالحية التأشيرة التقدم الي مكتب االجانب  

الطلب في الوقت المناسب قبل  أن تقدمبطلب للحصول على تصريح إقامة ألغراض العمل. فمن المستحسن 

سلطات  مسبق معموعد  علىالحصول  أسابيع( معأربعة إلى ستة ال تقل عن بمدة )انتهاء صالحية التأشيرة 

 .ةالهجر

  

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt
http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt
http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt
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  تأشيرة أم ال؟ -الدخول الي ألمانيا 

مواطني االتحاد األوروبي ال يحتاجون إلى تأشيرات لدخول البالد. األمر نفسه ينطبق على المواطنين من بلدان 

اين والنرويج( وسويسرا يتم اإلعفاء من تأشيرة الدخول أيسلندا، ليختنشتكبلدان )المنطقة االقتصادية األوروبية، 

كوريا وجمهوري، االيابان، كند)أستراليا، إسرائيل،  ذات االمتياز يسمى الدول مما وأيضا للمواطنينإلى ألمانيا. 

 علىالحصول ونيوزيلندا والواليات المتحدة(. وعلى الرغم من االعفاء من تأشيرة الدخول اال انه يتطلب منهم 

 الهجرة.الصادرة من ادارة  تصريح اإلقامة والعمل

، تم إدخال ما يسمى تصريح اإلقامة اإللكتروني.  يتم تخزين البيانات البيومترية 2011سبتمبر  1اعتبارا من 

تتطلب عملية التسجيل  شخصيا.يجب تقديم الحصول على اإلقامة االلكترونية لذلك    االلكترونية على البطاقة 

  الهجرة.االستفسار عنها فى ادارة  فة يمكنمختلرسوما 

  المطلوبة:المستندات 

 جواز سفر سارى المفعول 

 إثبات دخل مالي ثابت  

 مساحة كافية للمعيشة    

 التأمين الصحي 

  ،ل.العمعلى سبيل المثال، تقديم عقد إثبات غرض اإلقامة                                 

 االتصال: العمل:مواعيد 
 ثنين للجمعة من اال

                                                                            12:30الى  8:30من 
مكتب تسجيل المقيمين -مدينة نورنبيرج   

 
الشئون الخارجية العامة -مكتب شؤون األجانب   

                                                                               
 اخذ موعد مسبق يجب

  
  
  

Stadt Nürnberg Einwohneramt - 
Ausländerwesen 
AllgemeineAusländerangelegenheiten  
Hirschelgasse 32, 90403 Nürnberg 

 00 47-31 2  911 49 +                            : هاتف  

 
 

          81 57-31 2 ,77 57 -31 2 911 49 +:  فاكس

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/auslaenderwesen.html 

 

 األوروبى:االتحاد  - " البطاقة الزرقاء "

حاملي  بإمكان 2012أصبح ابتداء من أغسطس سهلت ألمانيا للعمالة المدربة إمكانية الهجرة والعمل فيها، إذ 

 التى تمنحهم تصريح اقامة مؤقت للعيش او العمل فيها.  الشهادات العليا العمل بألمانيا بفضل البطاقة الزرقاء

هذه البطاقة موجهة لألشخاص الالمنتميين لدول اإلتحاد األوروبي والذين قدموا أللمانيا من أجل العمل أو لمن 

، من أجل الدراسة على سبيل المثال، أو من حصل على البطاقة الزرقاء من طرف إحدى دول قامةتصريح إلديه 

 .والنرويجوسويسرا وايسلندا وليختنشتاين  األوروبياإلتحاد 

  

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/auslaenderwesen.html
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 التالية:يجب أن تتحقق الشروط 

  لجامعات جامعية أجنبية معترف بها أو دبلوم أجنبي مشابه إلى درجة ا أو شهادةشهادة جامعية ألمانية

  .األلمانية

 من شرط  وقد يقليورو على األقل في الوقت الراهن.  47.600يكون الراتب السنوي اإلجمالي  نا

في  نالمثال، المهنيييورو( في حالة نقص العمالة في بعض المهن )على سبيل  37.128الي )الراتب 

 .لمعلومات(وامجاالت العلوم والرياضيات والهندسة والطب وتكنولوجيا االتصاالت 

 يا.سنووتخضع للتغيير  2014اتب لسنة تطبيق شرط الر

 :والبنوكالمال . 3

 حساب بنكي فتح

 سكن.تستطيع ان تستأجر  حتىراتبك او  علىلتتمكن من الحصول  في المانياانت في حاجة الى حساب بنكي 

 .لديه بالهاتف موعداً مع البنك الذي ترغب بامتالك حساب بنكي أن تأخذفمن المستحسن 

 التالية: مصرفي الوثائقيتطلب لفتح حساب 

 شهادة تسجيل من مكتب تسجيل المقيميين 

 تصريح اإلقامة 

 بطاقة هوية سارية / جواز السفر 

 مستند الثبات دخلك المادي 

  بطاقة بنكية على تختاره والحصولمع هذه الوثائق تتقدم لفتح حساب بنكي في البنك الذي 

 المقارنة شئ مفيد 

العديد من البنوك رسوم مختلفة جدا، كرسوم فتح الحساب البنكي او تحصيل رسوم عند قيامك بتحويل ايه  تتطلب

معين او راتبك. لذا يجدر أجراء  إيداع مبلغكما ان بعض البنوك تأخذ رسوم شهرية على  البنك.مبالغ عن طريق 

 .البنوكمقارنة بين 

 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

. ويمكن الوصول فتح هذه الحسابات عن طريق الحساب الجاريبنكي على اإلنترنت بديال عن ال يعد الحساب

مثل الحساب المصرفي  نفس وظائفالبنكي على االنترنت لديه  بالبريد، الحسااستخدام االنترنت او عن طريق 

 والعكس.من خارج او داخل المانيا االموال تحويل  وكذلك يمكنكفي ألمانيا، 

 المصرفيةالبطاقات 

 (PIN)التعريف الشخصي مع رقمفي أجهزة الصراف اآللي يمكنك استخدام بطاقة الصراف اآللي الخاصة بك 

ارسال رقم التعريف الشخصي  الساعة. يتممدار  بالبنك علىيمكنك من معرفة رصيدك  أرقامأربعة من  المكون

يمكنك الدفع والشراء ببطاقة  المصرفي.بك عن طريق البريد من البنك الذي تتعامل معه، بعد قيامك بفتح حسا

 دائما.ذلك اليمنع من وجود شيء من النقدية معك  نالبنزين. ولكالسحب اآللي في معظم المتاجر ومحطات 

كانت القيمة المطلوبة صغيرة سواء في المطاعم او بعض  إذاخاصة كبير  بالنقد بشكلعامل تتزال ت ألمانيا ال

 نقدا.بها  المحالت التي يتطلب الدفع
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 الضمان االجتماعي. 4

وانت كموظف خاضع لنظام الضمان االجتماعى  االجتماعي.ألمانيا لديها نظام متطور للضمان 

 الشيخوخة.أو البطالة أو  اثناء العمل المرض أو الحوادثمؤمن ضد العديد من المخاطر مثل 

 لمحة:فوائد الضمان االجتماعي في 

  والعالج. الطبيب واالدوية تكلفة زياراتفع بد العام يتكفلالتأمين الصحي  

  المدى الطويل الرعاية األساسية أن كنت تعتمد بشكل دائم على  علىيوفر تأمين الرعاية

 الرعاية بسبب المرض. في الغالب كامراض سن الشيخوخة.

 يدفع تأمين التقاعد العام للعمال بعد احالتهم للتقاعد معاشاً. ويتم احتساب مقدار المعاش 

 التقاعدي وفقا للرسوم المدفوعة لصندوق التقاعد.

   والتأمين ضد الحوادث العام لدفع تكاليف العالج الطبي وإعادة التأهيل بعد وقوع حادث

 أثناء العمل أو األمراض المهنية.

  التأمين ضد البطالة العام يعطي العاطلين عن العمل لفترة معينة راتبا عندما يكونون قد

ين الماضيين عام واحد على األقل وكان مؤمن عليهم ويبحثون مجدداً عن عملوا في العام

عمل. وباإلضافة إلى ذلك، تدعم الوكالة االتحادية للعمل أي شخص يبحث عن وظيفة، من 

 خالل تقديم خدمات المشورة.

 

 العمل:مواعيد 
 

 االتصال:
 دائرة التأمين لمدينة نورنبيرج

 الثنين والثالثاء والخميس ا
 15:30الساعة  حتى 8:30لساعة ا من

 األربعاء والجمعة 
 12:30الساعة  حتى 8:30من الساعة  

Versicherungsamt der Stadt Nürnberg 
Hirschelgasse32,90403 Nürnberg                            
     

 

                                4الدور  4.03غرفة  
 25 29-31 2 / 11 9 49 +              هاتف: 
                43 34 -31 2 / 11 9 49 +:فاكس 

 

 

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/sozialversicherung.html 

 

  

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/sozialversicherung.html
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   االجتماعية:لألسرة والشؤون  األسرة، مركز بافاريا اعانة. 5

امة. يستثي من يكون لديهم تصريح باإلق في ألمانيا الحصول على إعانة الطفل، بشرط أن يمكن لألجانب المقيمين

مزيد من المعلومات تجدونها األوروبي وبعض الدول األخرى  من ذلك مواطني االتحاد شرط تصريح االقامة

  االسرة.عنوان اعانة تحت  لدى الوكالة االتحادية للعمل

 األطفال.أعانة  علىتحتاج الي الوثائق التالية لتقديم طلب للحصول 

 .عليهطلب إعانة األطفال مملوء بشكل كامل وموقع   •

  .للطفلشهادة الميالد   •

 .الطفل منزلبيان لألشخاص المقيمين والمسجلين في   •

 .الجامعين التعليم اثبات من المدرسة أو التدريب المهني او م  •

 .االمراثبات الدخل الشهري للطفل اذا لزم   • 

 االتصال مواعيد العمل
 خزينة األسرة

 الخميس  حتىمن االثنين 
 12:30الساعة  وحتى 8:00من الساعة 

 الجمعة مغلقة
 هاتفياً:االتصال أوقات 

 من االثنين الي الجمعة 
 18:00الساعة  وحتى 8:00من الساعة 

        مات مجانيةالمكال

Familienkasse Nürnberg 
Solgerstraße1,90429 Nürnberg 

               30 55 55 4/ 00 8 49 +:هاتف 
   االضافية(والمعونات  )هاتف اعانة الطفل              

                33 55 55 4/ 00 8 49 +     هاتف:
 97 39 29 5 / 11 9 49 +             فاكس :

  بريد الكترونى: 

familienkassenuernberg@arbeitsagentur  

 http://www.familienkasse-info.de 
 

المختص بأمور اال سرة مثل إجازة األبوة، أعانة الوالدين أو بدل  االجتماعية هومركز بافاريا لألسرة والشؤون 

ومكتبه  بايرويت المركزي في مقرهكذلك لالجابة عن أسئلة حول اإلعاقة واالندماج في الحياة المهنية. الرعاية و

 .نورنبيرج في الفرعى

 :االتصال

 مركز بافاريا لألسرة والشؤون االجتماعية

Zentrum Bayern Familie und Soziales 

Servicestelle Nürnberg 

Roonstraße 22, 90429 Nürnberg 

 الرابط التالي علىرقام الهواتف التي تعتمد على الموضوعات ذات الصلة تجدونها أ

http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/mittelfranken/index.php   

  

http://www.familienkasse-info.de/
http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/mittelfranken/index.php
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 ةة القياد. رخص6

 القيادة ينطبقليختنشتاين والنرويج وأيسلندا ليسوا في حاجة لتعديل رخص  األوروبي، منمواطني االتحاد 

عية. يستثني تكون اعادة الترخيص طوا ذلك، قدومع  االصلي.الترخيص بالقدر نفسه كما هو الحال في البلد 

 .( Cو  D)  فئات) والحافالتمنها اصحاب التراخيص لمدة خمس سنوات مؤقتة للشاحنات 

ايمكنهم قيادة ا أكثر من خمس سنوات من خارج الماني الصادرة منذة المطلق اصحاب التراخيص

 7.5 من أكبرشاحنة قيادة  هذا على فقط وينطبق اضافية الشاحنات أو الحافالت لمدة ستة أشهر

 عاما. خمسينسن ال والسائقين ممن تعدو طن

 لوائح من 31و 28إلى الفقرتين  11أخرى فإن الالئحة  من بلدانالقادمين  بالنسبة لالشخاص

 علىلهم القيادة بالرخص الخاصة بهم لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الحصول  القيادة يجوزرخصة 

يمكن ان تمد فترة الستة أشهر إذا كان صاحب الترخيص يمكن أن   ألمانيا.في  القانونيةاإلقامة 

ذلك يتوجب عليه الحصول على  شهرا. بعدرة اقامتة بالمانيا لن تتجاوز اثني عشر يثبت ان فت

من بلدان أخري من تعديل رخصة القيادة  األشخاص القادمينرخصة القيادة األلمانية. يحتاج 

ً وأخر عملياً. رخص القيادة الصادرة من الدول الموجودة  ويجري لهاألجنبية  ً نظريا امتحانا

، يمكن التنازل كليا أو جزئيا لالمتحان.  تصدر رخصة  31والفقرة  28إلى الفقرة  11بالالئحة 

 .االجنبية رخصة القيادةالقيادة األلمانية فقط مقابل تسليم 

 االتصال: مواعيد العمل:
 االثنين والثالثاء والخميس                  
  من الساعة 8:30 حتى الساعة 15:30

Stadt Nürnberg - Ordnungsamt                                                                                            
Fahrerlaubnisse - Führerscheine 
Innerer Laufer Platz 3, 90403 Nürnberg 

  األربعاء والجمعة
 12:30الساعة  وحتى 8:00من الساعة 

  مدينة نورنبيرج
 خص القيادةدائرة استخراج ر 

                  34 32-31 2 / 11 9 49 +:هاتف  وعن طريق أخذ موعد مسبق

                 81 32-31 2 / 11 9 49 +فاكس :  

  http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/fuehrerscheine.html 

 

  االنشطة التجاريةمزاولة . 7

فقط للشركة  التسجيل ليسمن يريد أن يمارس التجارة بشكل مستقل يجب عليه تسجيل ذلك رسمياً. 

ممارسة التجارة بوقت  اأيضا، عندم. يوجد شرط اإلخطار ت والفروعالللمحالرئيسية، ولكن أيضا 

بعض األنواع التجارية تصريح )على سبيل المثال  االساسية. تتطلبجزئ بجانب الوظيفة 

والمطاعم، وشركات السياحة، شركات األمن، والمزادات والوسطاء التجاريين، والرهن العقاري 

 (.والتأجير العقاري

  

http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/fuehrerscheine.html
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وإنهاء أعمل داخل مدينة نورنبيرج الالنشاط أو مكان نوع ر في يوالتغيابدء األنشطة التجارية،  التنويه عنيجب 

 ذلك.الواليات االلمانية لتسجيل  فى جميعبلدية أخرى. توجد استمارات موحدة  االنتقالخدمة أو ال

 مواعيد العمل: االتصال:
  مدينة نورنبيرج

 دائرة تسجيل واستخراج السجل التجاري للشركات

 االثنين والثالثاء والخميس
  15:30حتى  8:00الساعة  من

Stadt Nürnberg - Ordnungsamt   
Sachgebiet Gewerbewesen 

 األربعاء والجمعة
12:30حتى  8:00من الساعة    

Innerer Laufer Platz 3, 90403 Nürnberg                                                                                                             بعد أخذ موعد مسبق 
      40 04 1-31 2 / 11 9 49 +هاتف : 
         60 68-31 2 / 11 9 49 +            فاكس : 

                                                                      

http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/gewerbe.html 

 الوثائق علىالتصديق . 8

صحة  علىالتصديق كما يتم  الوثائق.الوثائق مع أصل  النسخة منرسميا بتطابق  الوثائقيتم التصديق على 

 رسميا. لتوقيعا

الوثائق الرسمية سواء المنسوخة او المطبوعة عند  على نورنبيرج التصديق المواطنين فييحق لمركز معلومات 

شهادة أو عند طلب نسخة لتقديمها إلى السلطة، على سبيل المثال،  سلطة عامةار الوثيقة األصلية من قبل أصد

الزواج  الميالد وشهاداتشهادات التدريب، شهادات  العمل، وايضا شهادةالمدرسة والجامعة والدبلومات المهنية. 

 األجنبية.

موقع عليها مطلوبة من قبل السلطة. يجب أن يكون التوقيع في تكون الوثيقة ال ايمكن مصادقة التوقيعات عندم

وثائق التفويض العام( يجب ان تكون مصدقة من ) والميراث. العقود الخاصة واألصول الموظف المختصوجود 

 .السلطاتيكون االصل محفوظاً لدي  علي نسخةكتاب العدل. في بعض الوثائق يمكن التصديق 

ئق األصلية الخاصة بك. ويلتزم مركز معلومات المواطنين بمقارنة نسخ المستندات مع يرجى إحضار فقط الوثا

 عليها.األصل والتصديق 

 :العملمواعيد  االتصال:
 مركز معلومات المواطنين

BürgerInformationsZentrum 
 من اإلثنين إلى الخميس

 17:00حتى  8:30من الساعة  
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg 14:00حتى  8:00من الساعة  جمعةال  

  22 32-31 55,2 55-31 2 / 11 9 49 +       : هاتف
                           90 51-31 2 / 11 9 49 +: فاكس 

  
http://www.nuernberg.de/internet/buergerinfo/beglaubigungen.html 

  

http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/gewerbe.html
http://www.nuernberg.de/internet/buergerinfo/beglaubigungen.html
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 الحياة في نورنبيرج

 السكن.1

وبأسعار  لأليجار او الشراء او شقق مفروشة المواقع سواءيوجد في نورنبيرج عدد كبيرمن الشقق في جميع  

دق في  تكلفة الفناتجد السكن المناسب لك فمثالً  حتى. كما يوجد العديد من الفرص التي يمكنك استغاللها متفاوتة

شقة مفروشة مكونة من  االقامة فييورو في الليلة الواحدة. كما ان تكلفة  ٧٠حول نورنبيرج حوالي المتوسط 

شهريا حسب موقعها. اما بالنسبة الي نزل الشباب في  يورو 1000- 400 رف تتراوح ما بينثالث غ

 الواحدة.يورو لليلة  38 - 28نورنبيرج فتتراوح بين 

مختلفة. ويمكنك االطالع على المساكن  االستضافة بأسعارومنازل  ى ذلك، تتوفر الشقق الصغيرةوباإلضافة إل

 مثل:في بعض الصحف أو على الشركات العقارية، 

http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten  

http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung 

http://www.immowelt.de 

www.immobilienscout24.de 

م. لذلك بشرط توفر بعض الشروط لديه اإلسكان العام إلى األشخاص الذين يحتاجون نورنبيرج إعانةتوفر مدينة 

 أدناه.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني المذكور 

 :االتصال :مواعيد العمل

  االثنين واألربعاء والجمعة
 12:30حتى  8:00من الساعة 

  مدينة نورنبيرج
 دائرة االسكان واالعانة السكنية

 الثالثاء والخميس
  15:30حتى  12:30من الساعة 

 

Stadt Nürnberg - Amt für 
Existenzsicherung und soziale 
Integration -  
Sozialamt Nürnberg 
Bereich Wohngeld und 
Wohnungsvermittlung 

 Marienstraße 6, 90402 Nürnberg 

 95 21-31 2 / 11 9 49 +                 : هاتف      

 57 57-31 2 / 11 9 49 +                 : فاكس      
http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/wohngeldundwohnungsvermittlung.html 

 

  

http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung
http://www.immowelt.de/
file:///C:/Users/media/Desktop/www.immobilienscout24.de
http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/wohngeldundwohnungsvermittlung.html
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 الرعاية الصحية والطبية. 2

يشمل التأمين الصحي كل العاملين والموظفين في كافة قطاعات االعمال وعائلتهم ايضاً سواء كانوا اعضاء في 

 التأمين الصحي الخاص أو شركاتشركات التأمين الصحي العام 

 التالي:لتأمينية األساسية من التأمين الصحي تدفع شركات التأمين الصحي تكاليف العالج الطبي. تشمل التغطية ا

 العالج في العيادات الخارجية، على سبيل المثال في عيادات االطباء • 

 العناية باألسنان • 

  واالسعافات األدوية والعالج•  

 وتلقي العالجتكاليف إالقامة في المستشفى  •

 تدابير إعادة التأهيل الالزمة طبيا • 

 الحوامل أثناء عملية الوالدة خدمات للنساء •

نت تملك اتخاذ القرار بنفسك في ألمانيا، فلك حرية اختيار الطبيب الذي ترغب بالذهاب اليه. كل ما عليك هو ا

وهو نوع من بطاقة العضوية في شركة التأمين الصحي إذا  -ابراز البطاقة الصحية اإللكترونية الخاصة بك 

الطبيب.قمت بزيارة   

نورنبيرج لديها   بك.تتحمل أي تكاليف لزيارة الطبيب النه يتعامل مباشرة مع شركة التأمين الخاصة ال أنككما 

والصيدليات.شبكة مكثفة من المستشفيات، عيادات األطباء    

نورنبيرج:برجاء زيارة الموقع التالي لمعرفة قائمة المستشفيات والعيادات في   

 

http://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt/kliniken.html 

 

في شمال المدينة واألخر في  أحدهماتعد مستشفى نورنبيرج كأكبر المستشفيات في المدينة حيث لديها فرعين 

 الخارجية مريضا بعياداتها 90.000دالية وحوالي مريض باقسامها ال 000100. أكثرجنوبها وكالهما يخدمان 

 سنويا

نورنبيرج على الموقع التالي باللغة اإلنجليزية عن مستشفىتتوفر بعض المعلوات   

 

http://www.klinikum-nuernberg.de/EN/patients_visitors/index.html 

 

  

http://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt/kliniken.html
http://www.klinikum-nuernberg.de/EN/patients_visitors/index.html
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للوصول إلى خدمات الطوارئ  112رقم ان يتوجب عليك االتصال وعموما في حالة الطوارئ، لديك خياران 

واإلنقاذ. في الحاالت أقل خطورة يمكنك أيضا الذهاب مباشرة إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. تفتح غرف 

  الساعة.الطوارئ على مدار 

 (adcom)مركز  الطبية فيية، و بعد أنتهاء ساعات عمل األطباء تتوفر الخدمات الطوارئ الطب التفي حا

 .   الالزم في حالة الطؤاري يمكنك تلقي الرعاية الطبية والعالج القطارات حيثمحطة بالقرب من 

 :مواعيد العمل االتصال:
 المركز الطبي لحاالت الطؤاري

Ärztliche Bereitschaftspraxis Nürnberg 
Bahnhofstraße 11a, 90402 Nürnberg 

 
 12 12 19 / 1805 49 +                          : هاتف

الخميس الثالثاء، االثنين،  
  23:00حتى  19:00من الساعة 

 االربعاء 
  23:00حتى  14:00من الساعة 

وايام العطالت االحد، السبت،  
23:00حتى  08:00من الساعة   

http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/notdienste.html 

 :الرعاية النهارية والمدارس والعائالت .3

 النهارية:مراكز الرعاية 

لعب ال محيث يمكنه انةالذهاب الي دور حض سنوات من العمر 3-0يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

خاصة او  من مؤسساتالحضانة برعاية دور تعمل قبل المعلمين المدربين.  الرعاية من م. كما تقدم لهممع أقرانه

األسعار وتوافر  تعتمدسنوات.  6إلى  3لألطفال من  هى المؤسسة المالئمة رياض األطفال الكنيسة. عامة أومن

ة في نورنبيرج وباإلضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لرعاية األطفال مقدمة من طبيعة المنطق علىاالماكن الشاغرة 

 الخاص.غيرهم من األطفال في سكنهم مع  جلساء وجليسات األطفال حيث يقومون برعاية أطفالك

تحصل علي مكان  حتىتوجد مواعيد للتسجيل بدور الحضانة ورياض األطفال كما توجد فترات لالنتظار 

ولذلك يستحسن البدء في تسجيل أطفالك ألحدي دور الرعاية او  نورنبيرج.دي دور الرعاية في ألطفالك في اح

 مبكراً.للتسجيل في قائمة االنتظار 

 

 :العملمواعيد 
 

 :االتصال
  االثنين والثالثاء والخميس

  15:30حتى  08:30من الساعة 
  مدينة نورنبيرج

 دائرة رعاية األطفال والشباب واألسر
 رعاية األطفال قسم

  األربعاء والجمعة
 12:30حتى  08:30من الساعة 

Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg 

                 91 66 31 2 / 11 9 49 +هاتف :  بعد أخذ موعد مسبق

                 31 28-31 2 / 11 9 49 +فاكس :  
http://www.jugendamt.nuernberg.de/kindertageseinrichtungen/plaetze.html 
http://www.jugendamt.nuernberg.de/kindertageseinrichtungen/tagespflege.htm 

أسم قائمة أبجدية بدور الرعاية النهارية بكافة أنحاء نورنبيرج. حيث يكون الترتيب ابجديا بأول حرف من 

 ، وسوف تجد القائمة أدناهالشارع

http://www.nuernberg.de/internet/kinderbetreuung/a.html 

http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/notdienste.html
http://www.jugendamt.nuernberg.de/kindertageseinrichtungen/plaetze.html
http://www.jugendamt.nuernberg.de/kindertageseinrichtungen/tagespflege.htm
http://www.nuernberg.de/internet/kinderbetreuung/a.html
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 :اإلنجليزيةكما يوفر مكتب رعاية الطفل المشورة باللغة 

http://www.kitaplatz.nuernberg.de 

، والدورات والمشورةاألمور العديد من المعلومات،  نورنبيرج ألولياء األسرية فيالتربية  تقدم مراكزكما 

 .العائلةأفراد لجميع  واالنشطة

http://www.familienbildung.nuernberg.de 

اسست رابطة التحالف من أجل األسرة في ألمانيا. ولذلك  2001صديقة لألسرة. في عام  نورنبيرج مدينةتعد 

  توافق. علىالعمل واألسرة  نورنبيرج لجعلتحرص 

http://www.nuernberg.de/internet/buendnis_fuer_familie/ 

 

  المدارس

عليهم الذهاب إلى  بعاما، يجيعد التعليم في ألمانيا تعليماً الزامياً لالطفال ما بين ستة وثمانيةعشر 

فيمكنه الذهاب الي فصول خاصة لألطفال الذين لم  اللغة األلمانيةاليجيد كان طفلك  إذا المدرسة.

 .االمريسبق لهم تعلم اللغة االلمانية لتسهيل عملية الدراسة لديهم وتقدم دائرة التعليم المشورة بذلك 

 االتصال:

 دائرة التعليم لمدينة نورنبيرج

Lina-Ammon-Straße 28, 90471 Nürnberg 

   84 06 1-31 2 / 911 49 + : هاتف

اللغة األلمانية بطريقة تمكنه من متابعة الدروس وعمره يتراوح من بين ست الي عشرة  جيدكان طفلك ي إذا

 .االبتدائيةسنوات فيمكنه الالتحاق بالمرحلة 

http://www.nuernberg.de/internet/statistik/nbg_grundschulsprengel.html 

من عشر سنوات فإن النظام التعليمي البافاري   يقدم لهم أنواع مختلفة من الدراسة.  أكبروبالنسبة لألطفال 

المدرسي.المشورة من مكتب اإلرشاد  علىويمكن الحصول    

 :االتصال

 مكتب اإلرشاد المدرسي

Glockenhofstraße 51, 90478 Nürnberg 

 10 76 86 5-3 2 / 911 49+ : هاتف

الزامياً ايضا في المدارس الدولية والمدارس الخاصة ولكن يتم دفع تكاليف  الحضوركما يكون 

المدارس.فى تلك  الدراسة الخاصة بالدراسة  

 

http://www.kitaplatz.nuernberg.de/
http://www.familienbildung.nuernberg.de/
http://www.nuernberg.de/internet/buendnis_fuer_familie/
http://www.nuernberg.de/internet/statistik/nbg_grundschulsprengel.html
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 المدارس ورياض األطفال الدولية

من المتخصصين والمدراء  لديهم العديد دوليا الذينات النشطة يتوفر في نورنيرج العديد من الشركات والمؤسس

تقدم تلك  احتياجات العائالت التى تعيش فى بلدان اجنبية و دولية تناسبهناك حاجة متزايدة لمدارس  .األجانب

 الثقافات.ترعرعت في بيئة متعددة  لالطفال التىخصوصا  المدارس خدمات تعليمية مناسبة

 : االتصال

Biligual daycare center in Nuremberg 
Kindertagesstätte Little Giants 
Emilienstraße 5, 90489 Nürnberg 
Tel:+49 9 11 / 3 51 16 40 
E-Mail: info@littlegiants.de 
Tel:+49 911 / 7 59 34 94 
http://www.littlegiants.de 
 
English speaking kidergarten in Fürth 
BRK-Kindertagesstätte Little Friends 
Rennweg 85, 90768 Fürth 
E-Mail: kita-littlefriends@brkfuerth.de 
http://www.little-friends.eu 
 
Bilingual kindergarten in Schwabach 
Freier Kindergarten in Schwabach e.V. 
Markgrafenstraße 5, 91126 Schwabach- 
Unterreichenbach 
Tel:+49 91 22 / 7 35 40 
E-Mail: info@freier-kindergarten.de 
http://www.freier-kindergarten.de                              

German-American Institute  
Nuremberg e.V. 
Deutsch-Amerikanisches Institut 
Gleißbühlstraße 9, 90402 Nürnberg 
Telefon:+49 911 / 2 30 69-0 
http://www.dai-nuernberg.de/ 
 
Franconia International School e.V. (FIS) 
Marie-Curie-Straße 2, 91052 Erlangen 
Telefon: +49  91 31 / 94 03 90 
E-Mail: info@the-fis.de 
http://www.the-fis.de 

 

                                                                                                                                      
 دورات االندماج، دورات اللغة.4

اللغوية هي شرط  ان المهارات ا. كمسوق العملو فى الحياة اليومية بسهولة للمشاركة ضرورية األلمانية اللغة

 .بالمانياأساسي لالندماج في الحياة 

نة. ما إذا تمثل دورات االندماج فرصة جيدة لالشخاص الجدد في نوربيرج كما تسهل عليهم الحياة اليومية بالمدي

كان يمكنك حضور دورة أندماج أوقد تكون هناك حاجة لحضور دورة، يعتمد على بلدك األصلي ومدي معرفتك 

 .اللغة األلمانية

ساعة الدروس. دورة لغة  660تتكون دورة االندماج من دورة تعليم اللغة ودورة توجيهية وتضم ما مجموعه 

ساعة المتبقية فهي لتعرفك النظام  60اما  األلمانية.ة باللغة ساعة تهدف الي تعريفك معرفة كافي 600لمدة 

 يورو لكل درس( 1.20بمعدل )يورو  792القانوني، والثقافة، والتاريخ في ألمانيا. تكلفة الدورة 

      مادية.اعانة  علىيتم األعفاء من دفع الرسوم المستحقة لالشخاص الذين يحصلون 

  

tel:+49
http://www.littlegiants.de/
http://www.little-friends.eu/
http://www.freier-kindergarten.de/
http://www.dai-nuernberg.de/
mailto:info@the-fis.de


16 
 

 ؟االندماجمن يمكنه المشاركة في دورة 

سبيل  علىالمشاركة في دورة االندماج بموجبها  يضع قانون اإلقامة الشروط التي يحق لالشخاص األجانب 

 االساسية.الشروط  األلمانية منالمثال عدم اجادة مهارات اللغة 

كة في دورة من قانون اإلقامة لألجانب فكل من يحمل إقامة دائمة في بافاريا، ويحق له المشار 44وفقا للمادة 

تصريح إقامة ألغراض جمع شمل األسرة أو ألسباب  علىأندماج إذا كانت أقامتة ألغراض تجارية اوحصل 

 .إنسانية أو كمقيم على المدى الطويل )االتحاد األوروبي(

توفرت لهم أماكن  إذايمكن للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين السماح لالشخاص بالمشاركة في دورة االندماج 

من أصل ألماني الذين قد غادروا المانيا في السابق تحت اي ظرف من  يحق للمواطنينكما  الدورات.لهم بإحدي 

قد كبروا في بلدان أخري واليجيدون  ألنهمالظروف وعادوا اليها مؤخراً المشاركة في دورة أندماج نظراً 

    44§ القانون  من 4االلمانية طبقاً للفقرة 

 الرابط:ومات برجاء زيارة لمزيد من المعل

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/auslaenderwesen.html 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html 

المكتب لالطالع على كافة المؤسسات المعنية بتقديم دورات في نورنبيرج، يمكنك زيارة موقع 

   http://webgis.bamf.de      ن :والالجئياالتحادي للهجرة 

نترنت لدورات االندماج في المركز التعليمي في نورنبيرجلمزيد من المعلومات والحجز عبر اإل  

http://www.bz.nuernberg.de/grundbildung/fachgruppe/migration-und-integration.html 

 

 

 المهنية األجنبية االعتراف بالمؤهالت. 5

 واقرار مراجعة "  قانوندخل قانون لتحسين الكشف واالعتراف بالمؤهالت المهنية المكتسبة من الخارج 

حيث يسمح بمعادلة المؤهالت المهنية األجنبية مع  2012ابريل  1التنفيذ في  حيز  " المؤهالت المهنية

مختلف  علىالمؤهالت المهنية المكتسبة من الخارج  مايعادلها من الشهادات األلمانية. ويسري قانون معادلة

 االلمانية.الواليات 

الذين يسعون لمعادلة  إلى األشخاصالجديد. بالنسبة  قرارقانون اال والسلطات معوال يتعارض عمل الدوائر 

يكون من الصعب العثور على المكان المناسب لهم في كثير من  ولكن مؤهالتهم التي حصول عليها من الخارج،

لذلك تم انشاء العديد من مراكز االتصال المختصة بالتوزيع المبدئى وتحويل االشخاص للجهات  األحيان.

 .همعلى مؤهالت المختصة بالتصديق

 

  

http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/auslaenderwesen.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html
http://webgis.bamf.de/
http://www.bz.nuernberg.de/grundbildung/fachgruppe/migration-und-integration.html
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  االتصال :  : أوقات المشورة الهاتفية
  ؤهالت األجنبيةلمراجعة الم مكتب الخدمة المركزية

  12:00حتى  10:00 من الثالثاء 
 16:00حتى  14:00الخميس من 

 مسبق يجب الحصول علي موعد

Zentrale Servicestelle zur Erschließung 
ausländischer Qualifikationen in der 
Metropolregion Nürnberg (ZAQ) 
- Beratungsstelle Anerkennungsgesetz 
Untere Talgasse 8, 90403 Nürnberg                                                           

 78 39 -31 2 / 911 49 +             : هاتف 

  anerkennung@stadt.nuernberg.de  

 

http://www.migranet.org/migranet/migranet-nuernberg/anerkennungsberatung 

http://bz.nuernberg.de 

 جنبيةالمؤهالت المهنية األ للتقييم واقراروالصناعية المركز الوطني للغرف التجارية  

(IHK FOSA) المؤهالت االجنبية  مطابقةحيث تتلقي الطلبات الخاصة باالعتراف بالمؤهالت االجنبية و يتم

 . األلمانية ذات الصلة، او ما يعادلها مع المؤهالت

 :االتصال   :مواعيد العمل
 من اإلثنين إلى الخميس 

 12:00حتى  9:00الساعة  من
IHK FOSA 
Ulmenstraße 52g, 90443 Nürnberg 

  60 50 81 / 911 49 +         هاتف :         17:00حتى  14:00ومن الساعة 
 00 61 50 81 / 911 49 +     فاكس :         14:00حتى  9:00الجمعة من 

                     info@ihk-fosa.de : بريد الكترونى  المشورة بموعد مسبق

 fosa.de-http://www.ihk 

                                                                                                                           
ما ك الحرفية.المهن  افؤ لجميعالتكعن تقييم  تعد غرفة الصناعة الحرفية لمنطقة وسط فرانكن الهيئة المسؤولة

 األلمانية.المؤهالت  الخارج مع المكتسبة منالمهنية المؤهالت  بشأن معادلةانها تقدم المشورة 

 :االتصال   :مواعيد العمل
 من اإلثنين إلى الخميس 

 16:00حتى  7:30من الساعة 
 غرفة الصناعة الحرفية لمنطقة وسط فرانكن

 Handwerkskammer für Mittelfranken 14:30حتى  7:30الجمعة من 
 Sulzbacher Straße 11 - 15, 90489 Nürnberg 
        49 2-09 53 / 911 49 +:  هاتف                   
         33 3-09 53 / 911 49 +فاكس :                    

 

https://www.hwk-mittelfranken.de/artikel/gesetz-75,1011,2515.html 

 

mailto:anerkennung@stadt.nuernberg.d
http://www.migranet.org/migranet/migranet-nuernberg/anerkennungsberatung
http://bz.nuernberg.de/
http://www.ihk-fosa.de/
https://www.hwk-mittelfranken.de/artikel/gesetz-75,1011,2515.html
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في المشاورات  .األجنبيةبالمؤهالت المهنية  الهاتفية لالعترافالمشورة  المكتب االتحادي للهجرة والالجئينيقدم 

ؤهالت المهنية االجنبية االعتراف بالم لغة األلمانية أو اإلنجليزية حوليمكنك الحصول على المعلومات األولية بال

  .في ألمانيا

 : االتصال

  المكتب االتحادي للهجرة والالجئين 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg 

 + 49 11 11 15 18 / 30 الساخن:هاتف الخط 

 (التكلفة المعتادة من الهواتف األرضية األلمانية)

 جمع شمل األسر   .6

كمواطنة او مواطن باالتحاد األوروبي يمكن لزوجك أو لزوجتك وأطفالك العيش والعمل من دون قيود في 

 االوروبي.ألمانيا. اليجب توفر تصريح خاص لالقامة لمواطني االتحاد 

ويجب توفر بعض إقامة لجمع شمل االسرة  منحهم تصريحى يتم بالنسبة للمواطنين الالمنتمين لالتحاد االوروب

 : لذلكالشروط 

  اإلقامة.( تصريح الفرد االساسىشمل األسرة،  يريد لم)من  لديأن يكون 

  للمعيشةلديك مساحة كافية. 

  العيشيتوفر لديك دخل يأمن سبل. 

 ما هي الخطوات التي يجب ان تتبعها لجلب عائلتك الى ألمانيا؟

  قديم طلب بالسفارة أو القنصلية األلمانية في بلدك أطفالك بت حتىزوجتك أو زوجك، وربما  علىيجب

للحصول على تصريح اإلقامة لغرض جمع شمل األسرة في ألمانيا.  تستغرق معاملة الطلب بعض 

  الوقت.

  بالمعامالت.يرجى تقديم الطلب شامالً المستندات المطلوبة توفيراً للوقت ولالسراع 

 تسجيلهم بمكتب تسجيل المقيمين وسلطات الهجرة والدوائر  عندما تصل عائلتك إلى ألمانيا، يجب عليك

ذات الصلة. لهذا ستكون في حاجة إلى جوازات السفر وشهادات الميالد وعقد الزواج واثبات الدخل أو 

 الخاصة.الضرائب واثبات مكان االقامة وربما غيرها من الوثائق، كالً حسب   الظروف العائلية 

 

 (.5فقرة  ,27. )قانون االقامة قسم حق التوظيف أيضايمنحهم  ألسرةأفراد ا جمع تصريح إقامة
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 التحدث باللغة األلمانية؟ قادرة علىعائلتي هل يجب أن تكون 

بشكل عام، يجب أن يكون لدى شريك الحياة معرفة أساسية باللغة األلمانية، للحصول على تصريح إقامة، ولكن 

 اآلتي:توفر  إذااأللمانية  زوجك اللغةرفة زوجتك أو هناك عدد من االستثناءات ال تتطلب مع

  الزرقاء.االتحاد األوروبي  لديك بطاقةان يكون   

  درجة عالية من الكفاءة والمهارة العالية، او باحثاً أو باحثة أو لديك  علىان تكون في ألمانيا باعتبارك

 أللمانيا.متزوجا بالفعل وقبل االنتقال  عملك الخاص وكنت

  جامعية(إذا كان زوجك أو زوجتك حاصلة على شهادة  المثالعلى سبيل خاصة )ت حاالفي 

 الواليات المتحدة  نيوزيلندا، كوريا،جمهورية  أستراليا، إسرائيل، اليابان، كندا، تكون من مواطني ان

 .(األمريكية

 انظر:لمزيد من التفاصيل، 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bildung-und-

beruf-indeutschland.pdf?__blob=publicationFile#page=28 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bildung-und-

beruf-indeutschland.pdf?__blob=publicationFile#page=28 

http://www.bamf.de/DE/Migration/EhepartnerFamilie/ehepartnerfamilie-node.html  

:والجالياتالمجتمعية المشاركة  .7 

مهاجرة، فمن المهم لهم الحفاظ على ثقافاتهم وجذورهم الدينية  بالنسبة لكثير من المواطنين الجدد من أصول

التقاليد أو اللغة أو الدين في بلدهم األم. لذلك من المهم االتصال مع اآلخرين من أبناء نفس  علىليتعرف أبنائهم 

 الجالية

الناس من مختلف  يلتقيحيث  من األماكن اجتماع بين الثقافات ومنظمات المهاجرين نورنبيرج العديدتوجد في 

 المنظماتتوفر هذه  المشاركة االجتماعية كماالخلفيات والثقافات واألديان واألعمار والجنسيات. باإلضافة إلى 

ومنح مثل المهرجانات الثقافية والبرامج الترفيهية والرياضية والتعليمية  -األنشطة الثقافية العديد من عادة 

 .التعليم

 مواعيد العمل : االتصال : 
Stadt Nürnberg من اإلثنين إلى الخميس  بلدية نورنبيرج 

 15:30حتى  8:30من الساعة 
Geschäftsstelle des 

Integrationsrates 
12:30حتى  8:30الجمعة من   االستشاري مجلس االندماج  

Internationales Haus البيت العالمي  
Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg 

                           3185-911/231 49 + هاتف :                   

                        8516-911/231 49 + فاكس :                      

 

http://www.nuernberg.de/internet/integrationsrat 

 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-indeutschland.pdf?__blob=publicationFile%23page=28
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-indeutschland.pdf?__blob=publicationFile%23page=28
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-indeutschland.pdf?__blob=publicationFile%23page=28
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-indeutschland.pdf?__blob=publicationFile%23page=28
http://www.bamf.de/DE/Migration/EhepartnerFamilie/ehepartnerfamilie-node.html
http://www.nuernberg.de/internet/integrationsrat
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  واوقات الفراغ مكتب الثقافة - يرجبلدية نورنب

 االتصال : : مواعيد العمل
 Stadt Nürnberg الخميس  الثالثاء، ،اإلثنين

 Amt für Kultur und Freizeit 15:30حتى  8:30من الساعة 
 Interkultur-Büro االربعاء والجمعة 

 Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg 12:30حتى  8:30من الساعة 

 48 38-31 2 / 911 49 +                      هاتف : أخذ موعد مسبقيجب 
                          66 81-31 2 / 911 49 +فاكس :  

                                                                                                                                                                                                
http://www.kuf-kultur.de/weitere-kuf-einrichtungen/inter-kultur-buero/angebote-

fuermigrantenvereine 

 األعمال خاصةرجال  من جمعياتسلسلة  نورنبيرج،وعالوة على ذلك ظهرت في السنوات األخيرة في 

 .مهاجرةبالشركات الصغيرة من أصول 

  رابطة البولنديين في نورنبيرج رابطة رجال األعمال
     

 االتراك نورنبيرج / شمال بايرن رابطة رجال األعمال

Polnische Unternehmer in Nürnberg e.V MÜSIAD Nürnberg/Nordbayern e.V 
Hintere Insel Schütt 34, 90403 Nürnberg Am Plärrer 33, 90443 Nürnberg 

هاتف  : 13 25 50 2 / 177 49+ 88 56 10 6 / 911 49+ هاتف:                       

Herr Leszek Wzorek   المتحدث الرسمي  Herr Ümit Sormaz المتحدث الرسمي 
http://www.pu-nbg.de http://www.muesiad-nuernberg.de 

 
 التركية في أوروبا-جمعية رجال األعمال األلمانية      الشركات اليونانية في بايرن رابطة تعزيز

 
Verein zur Förderung griechischer 

 
TIAD Deutsch-Türkischer 

Unternehmen in Bayern e.V Unternehmerverein in der Europäischen 
Fürther Straße 205, 90409 Nürnberg Metropolregion Nürnberg e.V. 
 Am Plärrer 19 - 21, 90443 Nürnberg المتحدث الرسمي
Herr Charalampo Oustapasidis: 

 
  7258 91 8 / 911 49 +       هاتف :               

 http://www.tiad.de 

  

  رابطة الشركات الناطقة بالروسية في بافاريا           

 Verband russisch-sprachiger 
Unternehmen in Bayern e.V. 

 Maxtorgraben 39, 90409 Nürnberg 

     35 97 36 2 / 911 49 + هاتف :                    

 Herr Vitali Stab المتحدث الرسمي 

 http://www.vru-bayern.de 

http://www.kuf-kultur.de/weitere-kuf-einrichtungen/inter-kultur-buero/angebote-fuermigrantenvereine
http://www.kuf-kultur.de/weitere-kuf-einrichtungen/inter-kultur-buero/angebote-fuermigrantenvereine
http://www.pu-nbg.de/
http://www.muesiad-nuernberg.de/
http://www.tiad.de/
http://www.vru-bayern.de/
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والترفيهالثقافة                          

 االنشطة:.1

سواء كانت من المهرجانات واألسواق التقليدية مثل مهرجان البلدة القديمة وسوق عيد الميالد واالحداث 

مثل  الثقافية مثل الليلة الزرقاء او سماع الموسيقى الكالسيكية في الهواء الطلق أو األحداث الرياضية البارزة

كل تلك األحداث  تنظم نورنبيرجفي مدينة  سباق السيارات وسباق الدراجات الهوائية حول البلدة القديمة

 االذواق.وغيرها بانتظام وتتنوع تلك االحداث لتتناسب مع كل 

 أنشطة في الربيع
اءـــــلة الزرقـــــاللي               مهرجان الربيع  

Die blaue Nacht Frühlingsfest 
http://www.blauenacht.nuernberg.de/ Bayernstraße, 90471 Nürnberg 

 http://www.volksfest-nuernberg.de 

  
 سوق عيد الفصح مهرجان األرغن الدولي           

Internationale Orgelwoche Ostermarkt 
Lorenzer Platz, 90402 Nürnberg Hauptmarkt, 90403 Nürnberg 

 /http://www.nuernberg.de/internet/marktamt       30-99 46 24 / 911 49+هاتف :                   
ostermarkt.html                   20-99 46 24 / 911 49+س : فاك       

http://www.ion-musica-sacra.de/ 

مضمار السباق حول المدينة القديمة  -سباق بافاريا للدراجات الهوائية   

Bayern Rundfahrt – Finale rund um die Nürnberger Altstadt 
http://www.nuernberg.de/internet/radrennen/ 

 أنشطة في الصيف

   ياألمان في ىأكبر مهرجان موسيقى عالم               مهرجان الصيف الفرانكوني
Fränkischer Sommer Bardentreffen “ Meeting of the Bards “ 

Schlossallee 3  ،91183  Abenberg http://www.bardentreffen.de/ 
:هاتف       98 98 76 9 / 73 98 49+   

http://www.fraenkischer-sommer.de/  

 

 مهرجان البيرة الفرانكوني                 العرائس الدولي مهرجان مسرح
Internationales Figurentheaterfestival Fränkisches Bierfest im Burggraben 
Äußere Sulzbacher Straße 60,     
90491 Nürnberg 

Vestnertorgraben, 90403 Nürnberg 

 /http://www.bierfest-nuernberg.de 97 52 -231 / 911 49 +                            هاتف
                          10 23-231 / 911 49 +:  فاكس

http://www.figurentheaterfestival.de/  

 مهرجان الموسيقي الكالسيكية في الهواء الطلق                  مهرجان العصور الوسطى بالقلعة

Mittelalterliches Burggrabenfest Klassik Open Air 

Vestnertorgraben, 90403 Nürnberg Luitpoldhain, 90478 Nürnberg 

http://www.tucher-spectaculum.de http://www.klassikopenair.de 

http://www.blauenacht.nuernberg.de/
http://www.volksfest-nuernberg.de/
http://www.ion-musica-sacra.de/
http://www.nuernberg.de/internet/radrennen/
http://www.bardentreffen.de/
http://www.fraenkischer-sommer.de/
http://www.bierfest-nuernberg.de/
http://www.figurentheaterfestival.de/
http://www.tucher-spectaculum.de/
http://www.klassikopenair.de/
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 امهرجان الموسيقي الفرانكوني              حلقة سباق السيارات

Norisring Rennen Speed Weekend             Musica Franconia 

Am Norisring, Nürnberg http://www.musica-franconia.de/ 

http://www.norisring.de/cms/website.php  

 أنشطة فى الصيف

 مهرجان المقانق النورنبيرجية                       نورنبيرج للتأمين شركة بطولة كاس
Nürnberger Versicherungscup     Nürnberger Bratwurstdorf 
Valznerweiherstraße 200, 90480 Nürnberg Trödelmarkt, 90403 Nürnberg 
http://www.nuernberger-versicherungscup.de/ http://www.nuernberger-bratwuerste.de/ 

  

 مهرجان موسيقى الروك                     مهرجان الصيف لألفالم
SommerNachtFilmFestival Rock im Park 

 واحد من أكبر مهرجانات موسيقي الروك في ألمانيا                     أقدم وأكبر مهرجان للسينما الهواء الطلق في المانيا

https://www.sommernachtfilmfestival.de/index. http://www.rock-im-park.com/ 
  

 شاطئ المدينة  -الصيف في المدينة                      الطلق كاترينا في الهواء مهرجان سانت
St. Katharina Open Air Sommer in der City 

Am Katharinenkloster 6, 90403 Nürnberg Der Nürnberger Stadtstrand 

http://www.kunstkulturquartier.de/festivals/st-
katharina-open-air 

Insel Schütt, 90403 Nürnberg 
http://www.sommer-in-der-city.com/ 

 أنشطة الخريف

 مهرجان البلدة القديمة           سوق الخريف
Herbstmarkt Altstadtfest 
Hauptmarkt, 90403 Nürnberg Vordere Insel Schütt, 90403 

Nürnberg 
http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/herbsm
arkt.html 

http://www.altstadtfest-nue.de/ 

  
 ليلة من العلوم            المهرجان الدولي ألفالم حقوق اإلنسان

Internationales Menschenerechtsfilmfestival Lange Nacht der Wissenschaften 

Königstraße 93, 90402 Nürnberg           )كل سنتين في نورنبيرج و فورت وارلنجن( 

 http://www.nacht-derwissenschaften      23 58-31 2 / 911 49+ هاتف :
      30 83-231 / 911 49+  : فاكس

http://www.filmfestival-der-menschenrechte.de  

  
 ماراثون نورنبيرج           مهرجان العصور الوسطى بالقلعة

Mittelalterliches Burggrabenfest Nürnberger Stadtlauf 
Vestnertorgraben, 90403 Nürnberg Richard-Wagner-Platz, 90402 

Nürnberg 
http://www.tucher-spectaculum.de/ http://www.nordbayern.de/events/sta

dtlauf 
  

 مهرجان الخريف            اليوم المفتوح في مدينة نورنبيرج
Der Tag der offenen Tür der Stadt Herbsvolksfest 
 Bayernstraße, 90471 Nürnberg 
www.nuernberg.de/internet/pr/tag_der_offenen_tuer.
html 

http://www.volksfest-nuernberg.de/ 

 

http://www.musica-franconia.de/
http://www.norisring.de/cms/website.php
http://www.nuernberger-versicherungscup.de/
http://www.nuernberger-bratwuerste.de/
https://www.sommernachtfilmfestival.de/index
http://www.rock-im-park.com/
http://www.kunstkulturquartier.de/festivals/st-katharina-open-air
http://www.kunstkulturquartier.de/festivals/st-katharina-open-air
http://www.sommer-in-der-city.com/
http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/herbsmarkt.html
http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/herbsmarkt.html
http://www.altstadtfest-nue.de/
http://www.nacht-derwissenschaften/
http://www.filmfestival-der-menschenrechte.de/
http://www.tucher-spectaculum.de/
http://www.nordbayern.de/events/stadtlauf
http://www.nordbayern.de/events/stadtlauf
file:///C:/Users/media/Desktop/www.nuernberg.de/internet/pr/tag_der_offenen_tuer.html
file:///C:/Users/media/Desktop/www.nuernberg.de/internet/pr/tag_der_offenen_tuer.html
http://www.volksfest-nuernberg.de/
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 أنشطة الشتاء

 سوق عيد الميالد                     أحتفالية عيد الميالد لألطفال
Nürnberger Kinderweihnacht Christkindlesmarkt 
http://www.christkindlesmarkt.de/fuerkinder/ http://www.christkindlesmarkt.de/der-markt 

  
 ةأسواق من المدن الصديق                      ماراثون ليلة رأس السنة

Nürnberger Silvesterlauf Markt der Partnerstädte 
http://www.silvesterlauf-nuernberg.de/ http://www.christkindlesmarkt.de/der-

markt/markt-der-partnerstaedte 

:المعلوماتلمزيد من    

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/veranstaltungen.html 

 

  عروض خاصة لألطفال والشباب والكبار. 2

 ة في منطقكميالثقافالمراكز

أبتداً من  موقعه.فريد من نوعه من حيث  وكل مركزيوجد في أنحاء كثيرة من مدينة نورنبيرج، "مركز للثقافة" 

ه هذ توفر.(  في جنوب المدينة  sudpunkt ) ( وصوالً إلى المنزل السلبي الحديثAlmoshof ( القلعة في

الموسيقية  اللغة ، الحفالتمجموعة متعددة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، المجموعات، دورات  المراكز

 .(Auf AEG)  2016مركز ثقافى جديد عام   سيتوفر في غرب المدينةوالعروض الخ .....

 نورنبيرج:مكتب الثقافة والترفيه في مدينة 

Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg 

http://www.kuf-kultur.de/kulturlaeden  

 مدارس الموسيقي بنورنبيرج

تقدم مدارس الموسيقى بالمدينة العديد من العروض التي تناسب مختلف االعمار ابتدأ من األطفال الذين تتراوح 

جديدة  اجتماعيا، وتكوين صداقاتلكبار وتخلق قاعدة مثالية للتواصل شهرا وأكثر وللشباب وا ١٨أعمارهم بين 

 .ثقتك بذاتك تعزيزكما تمكنك من 

http://www.musikschule.nuernberg.de 

 الحواس:أنشطة تجربة 

وايضا في  في فوردرفيسهمايو الي سبتمبر  ابتداءا منتستطيع استخدام كل حواسك في التجربة والتعلم 

  .هيرسفوجلبينكر

http://www.erfahrungsfeld.nuernberg.de  

  

http://www.christkindlesmarkt.de/fuerkinder/
http://www.christkindlesmarkt.de/der-markt
http://www.silvesterlauf-nuernberg.de/
http://www.christkindlesmarkt.de/der-markt/markt-der-partnerstaedte
http://www.christkindlesmarkt.de/der-markt/markt-der-partnerstaedte
http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/veranstaltungen.html
http://www.kuf-kultur.de/kulturlaeden
http://www.musikschule.nuernberg.de/
http://www.erfahrungsfeld.nuernberg.de/
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 لألطفال:أنشطة ثقافية 

تجربة الحواس من  الطفل،بالنسبة لألطفال هناك العديد من الفرص للمشاركة الثقافية. سواء كانت زيارة مسرح 

او القيام ببعض االعمال الفنية في مركز  الحواس.، وأكثر من ذلك بكثير في تجربة ولمس، وتذوقرؤية، 

 منكم.هناك الكثير مما يناسب كل شخص  للفنون.االطفال 

http://www.kuf-kultur.de     

  الطفل:مسرح 

المدينة.انحاء  موقع في ٣٠مسرح الطفل في أكثر من ينتشر، مسافات قصيرة" قان قصيرةسيشعار "تحت     

http://www.kuf-kultur.de/kuf-angebote-

projekte/kindertheaterreihe/nuernbergerkindertheaterreihe.html   

 

  النجوم:منزل 

الثقافي لألطفال مع  واالستمتاع بالبرنامجيمكنكم زيارته خاصة في وقت االحتفال بعيد الميالد والعام الجديد 

  واألصدقاء.العائلة 

http://sternenhaus.nuernberg.de 

 بنورنبيرج:جامعة االطفال 

يمكن لجميع األطفال الفضوليين الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية إلى اثني عشر سنوات مرتين في السنة، في 

  .شهري سبتمبر وفبراير، القيام بمحاكاة زيارة الجامعة

http://www.kinderuni-nuernberg.de 

MUBIKIN 

الباب أمام  لألطفال والشبابيفتح  وحساساً مماعالم الموسيقى لالكتشاف بكل حواسك مما يجعلك ذكياً وقوياً 

 .العالم

http://www.mubikin.nuernberg.de 

 مقدمي العروض الثقافية األخرى لألطفال والشباب

 Theater  Mummpitz - رح مومبتزمس • 

http://theater-mummpitz.de 

Theater Pfütze - مسرح بفوتز  •   

http://www.theater-pfuetze.de 

Theater Salz und Pfeffer- مسرح الملح والفلفل • 

   http://www.salzundpfeffer-theater.de 

  

http://www.kuf-kultur.de/
http://www.kuf-kultur.de/kuf-angebote-projekte/kindertheaterreihe/nuernbergerkindertheaterreihe.html
http://www.kuf-kultur.de/kuf-angebote-projekte/kindertheaterreihe/nuernbergerkindertheaterreihe.html
http://sternenhaus.nuernberg.de/
http://www.kinderuni-nuernberg.de/
http://www.mubikin.nuernberg.de/
http://theater-mummpitz.de/
http://www.theater-pfuetze.de/
http://www.salzundpfeffer-theater.de/
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Theater Rootslöffel - مسرح روتزلوفل • 

http://www.rootsloeffel.de 

Kinderkino im Casablanca - سينما األطفال في كازبالنكا                                       
http://casablanca -  nuernberg.de/kinderjugend.html  

   المهرجانات:

Festival Panoptikum (über Theater Mummpitz) -  مهرجان بانوبتكيم في مسرح 

http://www.theater-mummpitz.de 

Festival Lichtblicke (über Gostner Hoftheater) -  مهرجان النقاط المضيئة من خالل جوستنر 

http://gostner.de/tag/lichtblicke.html 

 

لمعارض:وا  المتاحف. 3  

من بيت البرخت دورر العبقري  بتداءاا يتوفر في نورنبيرج مجموعة متنوعة وغنية من المتاحف:

الجديد حيث تجد كل ما ينشرح له قلب المتحمسين  في المتحفالشهير وصوالً الي الفن الحديث 

 .والثقافةللفن 

لمانية ويضم داخله العديد من يعتبرر المتحف الوطني الجرماني أكبر متحف للفن والثقافة األ 

 األلب.الفنون والثقافة من عصر النهضة من شمال جبال 

تجد الفن المعاصر في المتحف الجديد ويعرض في صاالته الفنون الحديثة. كما تجد تاريخ وثقافة 

 الحديدية.عصر اآللة في متحف الثقافة الصناعية والمتحف الوطني للسكك 

قلعة الااللعاب، في حين تستقطب  لصناعةمعقل كنورنبيرج  يعكس متحف االلعاب تراث

ً بعض المتاحف الصغيرة بمعرضها الدائم اإلمبراطورية الزائرين بشكل مستمر . كما تجد ايضا

مثل متحف السالم، ومتحف الصليب األحمر أو متحف القمح البيرة الزجاج التي تستحق الزيارة 

 ايضاً.

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/museen_in_nuernberg.html  

  

http://www.rootsloeffel.de/
http://casablanca-nuernberg.de/kinderjugend.html
http://www.theater-mummpitz.de/
http://gostner.de/tag/lichtblicke.html
http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/museen_in_nuernberg.html
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 4. المسرح واألوبرا : 

 مسرح الدولة

د من العدي التى تمولهايقدم العديد من العروض كاألوبرا والدراما والباليه ذات المستوي الرفيع، 

المستقلة.المسارح   

 :االتصال

Staatstheater Nürnberg - مسرح الدولة بنورنبيرج  

Richard-Wagner-Platz 2 - 10, 90443 Nürnberg 

http://www.staatstheater-nuernberg.de/ 

 

 المنوعات:المسارح الصغيرة ومسارح 

يمكنكم االستمتاع بها ايضا فى  فقط ولكن تقتصر العروض الرائعة على المسارح الكبيرة ال

تقدم نورنبيرج  واخالصهم.حيث يأسر المؤدون قلوب الجماهير بحماسهم  المسارح الصغيرة

 الصغيرة.تشكيلة واسعة من شركات العروض والمسارح 

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/kleinkunst.html 

 المسرح االرتجالي

 معني المسرح االرتجالي هو أن يظهر الممثلين على خشبة المسرح، دون ان يعرف ما سيحدث.

يوجد في نورنبيرج  المشهد.وأداء  الممثل االرتجالويختار الجمهور موضوع االرتجال ويبدأ 

 بها.والمناطق المحيطة 

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/improvisationstheater.html 

  

http://www.staatstheater-nuernberg.de/
http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/kleinkunst.html
http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/improvisationstheater.html
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 والسهراتدور السينما والحياة الليلية . 5

 السينما دور

  صاالت السينما في ألمانيا االفالم وأكبرتقدم نورنبيرج لرواد السينما الكثير من دور عرض 

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/kinos.html 

 الترفيه والحياة الليلية

تعمل نهاراً وليالً في نورنبيرج. وتقدم  واألندية التيالحانات والبارات  ومتنوع من عدد كبيريوجد 

المطبخ اطعمة من  تقدمنورنبيرج أو كتف لحم الخنزير او  مثل مقانقبعض االطعمة المحلية 

 .االذواقبحيث يناسب الطعام كل  النباتي

 نورنبيرج:المطاعم في 

   nordbayern.de - ل البحث عن المطاعم فيدلي  • 

http://www.nordbayern.de/essen-trinken/gastro-guide   

 البحث عن المطاعم في بليردليل ا •

http://www.plaerrer.de/gastro/gastro.html                                             

   yelp.de - البحث عن المطاعم في دليل  •   

https://www.yelp.de/search?find_desc=Restaurant&find_loc=N%C3%BCrnberg,+Bayern&s

ortby=rating             

: تناول الطعام في نورنبيرجبايرن اونالين   • 

http://nuernberg.bayern-online.de/gastronomie                         

Speisekarte.de - قوائم الطعام في نورنبيرج • 

http://www.speisekarte.de/n%c3%bcrnberg 

  

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/kinos.html
http://www.nordbayern.de/essen-trinken/gastro-guide
http://www.plaerrer.de/gastro/gastro.html
https://www.yelp.de/search?find_desc=Restaurant&find_loc=N%C3%BCrnberg,+Bayern&sortby=rating
https://www.yelp.de/search?find_desc=Restaurant&find_loc=N%C3%BCrnberg,+Bayern&sortby=rating
http://nuernberg.bayern-online.de/gastronomie
http://www.speisekarte.de/n%c3%bcrnberg
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المطبخ النباتي أيضا كتيبانظر   • 

األنيقة حانات ال الكالسيكية،سبيل المثال: كوكتيل الحانات  علىالعديد من أماكن االحتفال  لمحبى االحتفاليتوفر 

موسيقى الجاز وحفالت الموسيقي الحية، المراقص التقنية، والحفالت الفردية او الجماعية يمكن لكل  ونوادي

 .والمجالت الثقافيةنورنبيرج  مجلة مدينةيمكنك قراءة  ذوقه.شخص ان يجد ما يناسب 

 :لمزيد من التفاصيل، انظر

(http://www.curt.de/nbg/) -  كورت: مجلة المدينة الشابة لنورنبيرج وارلنجن  

(http://www.doppelpunkt.de/) -  دوبل بوينت: المجلة الثقافية لنورنبيرج   

 (http://www.nordbayern.de/events) - nordbayern.de  نورد بايرن: األحداث في نورنبيرج

  وماحولها

(http://www.prinz.de/nuernberg/) -  prinz.de برنز مجلة مدينة نورنبيرج  

 

 الرحالت:.  6

يمنح حامله دخوال مجانيا او مخفضا لمدة عام  الذيمدينة تقدمه نورنبرج بكارت ال الذياكتشف التنوع الحضرى 

  السياحية.من المرافق الترفيهية والمعالم  كامل للعديد

 :الرابطلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا  

http://www.entdeckerpass.com/entdeckerpass  

في الصيف مثالً تجد: في السهول الفيضية شبه االخضر بين اللونتتنوع مظاهر الحياة في نورنبيرج كل عام ما 

 أكبر وأكثرالطبيعية كالبيجنتز الذي يمر خالل المدينة، في الحدائق العامة وحديقة الحيوان التي تعد واحدة من 

يمكنك التزلج في منطقة البحيرة الفرانكونية أو  اوروبا. كماحدائق الحيوان ذات المناظر الطبيعية الخالبة في 

الكثير من االماكن الجذابة التي تستحق الزيارة وكما تتوفر ايضا  السويسرية. هناك الجبال الفرانكونيةتسلق 

 .االماكنشبكة كبيرة من وسائل المواصالت التي تمكنك من زيارة تلك 

القبة السماوية -نيكوالس كوبرنيكوس غابة التسلق فايرهوف                     
Kletterwald Weiherhof Nicolaus-Copernicus- Planetarium 
Banderbacher Straße 301, 90513 Zirndorf Am Plärrer 41, 90429 Nürnberg 
http://www.kletterwald-weiherhof.de/ http://www.planetarium-nuernberg.de/ 

  
 حديقة الحيوان بمدينة نورنبيرج                        المرصد الفلكي بنورنبيرج

Regiomontanus-Sternwarte Nürnberg Tiergarten Nürnberg 
Regiomontanusweg 1, 90491 Nürnberg Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg 
http://www.sternwarte-nuernberg.de/ http://www.tiergarten.nuernberg.de/v04/ 

 

  

http://www.curt.de/nbg/
http://www.doppelpunkt.de/
http://www.nordbayern.de/events
http://www.prinz.de/nuernberg/
http://www.entdeckerpass.com/entdeckerpass
http://www.kletterwald-weiherhof.de/
http://www.planetarium-nuernberg.de/
http://www.sternwarte-nuernberg.de/
http://www.tiergarten.nuernberg.de/v04/


29 
 

 

 المتنزهات والمساحات الخضراء: 

هكتار من المناطق الخضراء هي الحدائق العامة والمساحات الخضراء. في هذه الصفحة  417يتوفر حوالي 

 الخضراء:سوف تجد لمحة عامة عن المتنزهات والمساحات 

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/parks.html 

 بحيرة المنطقة الفرانكونية سويسرا الفرانكونية                   
Fränkische Schweiz Fränkisches Seenland 
http://fraenkische-schweiz.com/ http://www.fraenkisches-seenland.de/ 
 

  لتسوقا.7

من محال التجزئة. من خالل الربط بين الحداثة والمباني  3500يقرب من  نورنبيرج مايتوفر في 

 مميز.التاريخية الموجودة منذ القرون الوسطى بنورنبيرج اصبحت المدينة ذات طابع 

مناطق المشاة  1966 منذ عامترخاء. حيث تتوفر يمكنك التسوق في مركز المدينة بكل سرور واس

في أوروبا. فيمكنك في اجواء الخالية من السيارات الواسعة والتي تعد هي واحدة من أكبر المناطق 

االستمتاع عالوة على ذلك يمكنك  ومراكز التسوقالطابع التاريخي للبلدة القديمة زيارة المتاجر 

 السياحية.معالم المدينة  بمشاهدة

تتميز منطقة سير المشاة في نورنبيرج بانتشارها في مركز المدينة باكملها واليقتصر هدوء حركة 

 أكثرالمرور بشارع بعينه بل تمتد الي الشوارع الرئيسية وايضا الشوارع الجانبية لتوفر متعة 

 والمستويات.للتسوق لكافة االذواق 

  

http://www.nuernberg.de/internet/portal/kultur/parks.html
http://fraenkische-schweiz.com/
http://www.fraenkisches-seenland.de/


30 
 

 

 علىعض الصناعات الحرفية التقليدية كالرسم كما تتميز نورنبيرج بسوق الحرفيين حيث تجد ب

 الجلدية.الزجاج وصناعة العرائس وطواحين الهواء الزجاجية وصناعة الحقائب 

 مواعيد العمل:

Innenstadt - وسط المدينة   

20:00وحتى الساعة  9:30من االثنين إلى السبت، من الساعة   

 تغلق بعض المحالت التجارية الصغيرة مبكراً 

Handwerkerhof -  ليدويةامشغل االعمال  

ديسمبر 30مارس حتى  10من   

 من االثنين إلى السبت

22:00وحتى الساعة  10:00من الساعة    

 المحالت:

18:30وحتى الساعة  10:00من الساعة    

16:00السبت حتى الساعة   

 المطاعم:

22:00وحتى الساعة  10:00من الساعة    

 يوم االحد للتسوق:

 13:00محال التجارية ابوابها للتسوق يوم االحد وعادة تفتح ابوابها من الساعة قد تفتح بعض ال

18:00الساعة  وحتى  

http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/verkaufsoffenesonntage.html 

  

http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/verkaufsoffenesonntage.html
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  . Dحول العيش والعمل في ألمانيا معلومات ونصائح 

 :المفيدة هنااالطالع على بعض المعلومات  الهجرة يمكنتتوفر غالبا المعلومات الهامة في صفحات سلطات 

www.career-in-germany.net   

لعملية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. وتتنوع المعلومات ويتم ربطها ببعضها ا وتعزيز األمثلةلتبادل الخبرات 

الخاصة بالقطاع العام وخدمات المعلومات  لتقديميجعلها خدمة جيدة  البعض لسهولة الوصول اليها مما

 .االنترنتعلى  والمساعدات والمعونات االجتماعية المعلومات

 بوابة المعلومات المركزية الشاملة• 

www.make-it-in-germany.com   -  

واالعمال. تقدم خدمة المعلومات للشركات االخارج. كمتوفر معلومات للمهنيين من   

 

على شبكة االنترنت المعلومات حول موضوع الهجرة  على موقعهيقدم المكتب االتحادي للهجرة والالجئين • 

لمزيد من  المناسب. الي مركز استشارات الهجرة الجدد للوصول ى ألمانيا ، كما يوفر معلومات للعاملينإل

 المعلومات، برجاء زيارة

www.bamf.de   

التالي:كما توفر وزارة الداخلية معلومات عن موضوع "الهجرة" من خالل الرابط   • 

www.zuwanderung.de 

 فردياً.مفصلة  االتحادية معلوماتتقدم بعض الواليات  المركزية كماوباإلضافة إلى المعلومات المتوفرة بالبوابة 

 :انظرفصيلية. لمزيد من المعلومات، ت بافاريا معلوماتبوابة حكومة والية  على تتوفر

www.work-in-bavaria.com  

ألمانيا وكيفية الحصول على التأشيرة.  الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية يقدم معلومات للدراسة والعمل في  • 

 :انظرلمزيد من التفاصيل، 

www.auswaertiges-amt.de  

 انظر:لمزيد من المعلومات،  من خاتا صفحة "اكتشف ألمانيا " في الثقافة ونمط الحياة األلمانية كما تقدم رؤية

www.entdecke-deutschland.diplo.de 

انظر:   • أبلغت المفوضية األوروبية الشركات عن حرية تنقل العمال في الوقت الراهن 

 http://europa.eu/youreurope/business/index_de.htm 

ت التوظيف المركزية فى الخارج التابعة لوكالة التوظيف االتحادية بتقديم معلومات مفصلة )قابلة تقوم خدما • 

كما تقدم ايضا المراجعات القانونية الخاصة باالفراد الذين ال تشملهم  المانيا.للتحميل( عن المعيشة والعمل فى 

 المعلومات:لمزيد من  العمال.توجيهات حرية حركة 

www.arbeitsagentur.de 

http://www.career-in-germany.net/
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.bamf.de/
file:///C:/Users/Khalaf/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.zuwanderung.de
http://www.work-in-bavaria.com/
http://www.auswaertiges-amt.de/
file:///C:/Users/Khalaf/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.entdecke-deutschland.diplo.de
http://europa.eu/youreurope/business/index_de.htm
http://www.arbeitsagentur.de/
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 الناشر

 مدينة نورنبيرج

 القسم االقتصادي

Wirtschaftsrathaus, Theresienstraße 9, 90403 Nürnberg 

 هيئة التحرير

 التنمية االقتصادية 

Wirtschaftsrathaus, Theresienstraße 9, 90403 Nürnberg 

  هاتف 47 68 -31 2 / 911 49+

 فاكس  25 85 -31 2 / 911 49+

wirtschaft@stadt.nuernberg.de   البريد اإللكتروني 

www.wirtschaft.nuernberg.de  اإلنترنت 

 اتصال

 الدكتور سيلفيا كوتروف

 هاتف  98 31-29 2 / 911 49+

 فاكس   62 31-27 2 / 911 49+

 

 أكسل ايسيلي

 هاتف  47 68 -31 2 / 911 49+

  فاكس  25 85 -31 2 / 911 49+  

 نص

 جيورجيا روفيستي ، آني فوغل

 تصميم

 بترا كيم ، غابرييل زيغلر

 وضع البيانات

 2016سبتمبر 

mailto:wirtschaft@stadt.nuernberg.de
http://www.wirtschaft.nuernberg.de/
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 المعلومات

 التعديل األخير تم بواسطة

 التنمية االقتصادية في نورنبيرجدائرة 

Wirtschaftsrathaus • Theresienstraße 9 

90403 Nürnberg 

 رئيس التحرير

 دائرة التنمية االقتصادية في نورنبيرج

Wirtschaftsrathaus • Theresienstraße 9 

90403 Nürnberg 

  هاتف 98 29 -31 2 / 911 49+

 فاكس  62 27 -31 2 / 911 49+

wirtschaft@stadt.nuernberg.de   البريد اإللكتروني   

www.wirtschaft.nuernberg.de 

www.economy.nuernberg.de 

 

 

 

mailto:wirtschaft@stadt.nuernberg.de

