
 

 

 

 

 الخدمات للمرضى األجانب:
 

                     

 

 

 

ًبكمًإلىًصفحاتناًأهلاً

ً
وًً,كارلًغوستافًكاروسًبدريسدنًعلىًتقديمًالدعمًالشخصيًوًالمساعدةًالتامةًيجامعالمشفىًالًفيًتقومًخدماتناًللمرضىًاألجانب

فاناًللعودةًإلىًبلدكم.ًنحنًنوفرًمجالًحتىًمغادرتكمًمشًلمشفىفيًاًذلكًمنذًبدايةًإستفساركمًعنًالمعلوماتًوًمنًثمًخللًإقامتكم
متعددةًللمرضىًاألجانبًوًعائلتهمًلمساعدتكمًفيًكلًنواحيًإقامتكمًفيًمشفاناًوًلنجعلًإقامتكمًمريحةًقدرًالخدماتًالًواسعًمن

ًاإلنكليزية. ًاإلمكان.ًإنًلغةًالتواصلًالمفضلةًلديناًهيًاأللمانيةًأو
ً

ًخدماتنا:ًً
ً

 قامةًاإلتصاالتًمعًأقسامناًالطبيةًوًذلكًلتقديمًاإلستشارةًوًًالتشخيصًوًالعلجًالطبي.إ 

 ًالتفصيليةتحضيرًتقديراتًالكلفة. 

 .المساعدةًفيًالحصولًعلىًتأشيرةًالدخولًوًترتيباتًالسفر 

 ئاتًالرعايةًالصحية.تحضيرًاألعمالًالورقيةًمعًالهيئاتًالمختصةًمثلًالسفارات,ًالمتبرعين,ًاإلداراتًالمختصةًوًهي 

 .وضعًالترتيباتًالمناسبةًمنًأجلًالحاجاتًالدينيةًوًالمتطلباتًالثقافيةًالخاصة 

 خدماتًالترجمة 

 اإلستجمامًالثقافيًوًالترويحًعنًالنفسًخارجًالمشفى 

 

ً........................ًًوًخدماتًأخرىًكثيرة.
ً

 نتمىًلكمًإقامةًمريحةًوًشفاءاًسريعااً

 

كور ي ن ي يا ف ول  ي
 7434 458 351(0) 49+هاتف:ً

 7333 458 351(0) 49+ فاكس:ً
Yuliya.Vynokur@uniklinikum-dresden.de 
 

ًألكسندرًداكسل
 5451 458 351(0) 49+هاتف:ً
 7333 458 351(0) 49+فاكس:ً

Alexander.Dachsel@uniklinikum-dresden.de 
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 فىالمشحول 

 اليوم
 

يعتبرًمشفىًدريسدنًالجامعيًبأقسامهًالستةًوًالعشرينًوً
معاهدهًاألربعةًوًمراكزهًمتعددةًالمجاالتًالثلثةًأكبرً

مشفىًفيًمدينةًدريسدنًوًالمشفىًالوحيدًالذيًيقدمًالرعايةً
يتلقونًًامريض52000ًالكاملةًفيًمنطقةًشرقًسكسونيا.ً

الرعايةًالصحيةًاألكثرًتطوراا. ًسنوياًا
ً

مركزًلعلجًالمرضىًالخارجيين95ًًسريرًو1300ًًمعً
نقدمًالخدماتًالصحيةًالمتكاملةًبأفضلًالمواصفاتًوً

ًالشروط.
ً

ممرضة1600ًًطببًو700ًًفريقًالعملًالمكونًمنً
يلتزمونًبتقديمًالخدماتًالممتازةًوًالعنايةًالشخصيةًبكلًمريض.ًالهدفًاألولًلكاملًفريقًالعملًهوًتفهمًالحاجاتً

ًصيةًلكلًمريضًفيًمشفانا.ًنحنًنحفزًجميعًعامليناًعلىًالتدريبًوًالتأهيلًالمستمرين.الشخ
ً

عنًطريقًالتعاونًالوثيقًمعًجامعةًدريسدنًالتقنيةًنحققًجوًملئمًللبحثًالعلميًوًالتعليمًوًالتأهيل.ًباإلضافةًإلىً
(ًوًمركزً Max-Planck-Instituteنكً ذلكًلديناًتبادلًمكثفًلألفكارًوًالمعلوماتًمعًشركائناًمثلًمعهدًماكسًبل

(.ًلقدًقمناًبإنشاءًمراكزًتخصصيةًلعلجBIOTEC-BioInnovationCenterًبيوًإينوفاتشنًللتكنولوجياًالحيويةً 
ًالسرطانًواأللمًوًاألمراضًالوعائيةًضمنًالمشفىًلتلبيةًكافةًالمتطلباتًالعلجية.

ً
 لمحة تاريخية للمشفى

 
تمًتأسيسًالمجمع1748ًًةًدريسدنًمنذًزمنًبعيد,ًفيًمنتصفًالقرنًالثامنًعشر.ًفيًعامًبدأتًدراسةًالطبًفيًمدين

تبرعًالملكًفريدريكًأوغوست1815ًًالطبيًالجراحيًلتوصيلًالمعرفةًالطبيةًاألساسيةًلألطباءًالعسكريين.ًفيًعامً
كبروفسورًفيًاألمراضًالنسائية.ًاألولًبإنشاءًاألكاديميةًالطبيةًالجراحية,ًحيثًقامًكارلًغوستافًكاروسًبالتدريسً

ً.1864استمرتًاألكاديميةًحتىًعامً
ً

تمًتأسيسًمشفىًمدينة1901ًًكانونًاألولًلعام2ًًفيً
يوهانشتادًًوًكانًيحتويًعلىًأقسامًالجراحةًوًً-دريسدن

ًاألمراضًالداخليةًوًاألمراضًالعينية.
وًحتى1875ًًوًبسببًتضاعفًأعدادًالمرضىًمنًعامً

ًنًمنًالضروريًالقيامًبتوسعاتًجديدة.نهايةًالفرنًكا
تمًإضافةًبناءًمشفىًاألمراضًالنسائيةًالملكي1903ًًفيًعامً

بفوتنًهاور/فيتشرً فيًالشارعًالمسمىًحالياًا
 Pfotenhauerstrasse / Fetscherstrasse في .)

العشرينات و الثالثينات عمل في هذا المشفى عدداً من األطباء 
مدير المعهد العالجي التشخيصي  المميزين مثل إيريش ساوبة

و كذلك أخصائي األمراض الداخلية أوتو روتوسكي الذي أسس 



 

 أول قسم لعالج السكري الحاد في أوروبا. 1942في عام 

 
 
 
 

 
 

منًقبلًأرثورًشلوسمانًكأولًمركزًفيًالعالم,1898ًًإلحاقًقسمًاألطفالًالرضع,ًالذيًأسسًفيًعام1930ًًتمًعامً
ديد.ًأحدًاآلباءًالمؤسسينًلألكاديميةًكانًالجراحًألبرتًبيرنهاردًفرومةًالذيًأصبحًأولًرئيسًبمشفىًاألطفالًالج

ًللجامعة.
دمرًقسمًمنًالمشفىًبشكلًكبير.تمًترميمًالقسمًاألكبرًمنًالبناء,1945ًًًشباط14ًًو13ًًخللًالهجومًالجويًفيً

يعتبرًحرمًالحكوميًإدًيبحسبًتصميمًالمستشارًالهندس1901ًالذيًبنيًفيًعامً موندًبريترًعلىًالنمطًالريفي.ًحالياًا
ًوًبناءًالمشفىًمنًالمناطقًاألثريةًالمحمية.

أيلولًفتحتًاألكاديميةًالطبيةًفيًمشفىًيوهانشتادًأبوابها.ًحيثًتمًابتداءًمنًأولًأيلولًتسجيلًأولًالطلب.ًأكثر7ًًفيً
بهمًالطبيًوًالسريري.ًتطورتًاألكاديميةًتدري1993ًو1954ًًطبيبًوًطبيبًأسنانًتلقواًبينًعامي6000ًًمنً

ًلتصبحًمنًأولىًمراكزًالتدريبًالطبيًفيًألمانياًالشرقية.
ً

فيًأولًتشرينًاألولًضمتًاألكاديميةًإلىًجامعةًدريسدنًالتقنيةًباعتبارهاًكليةًالطبًالبشري.ًالمشفىًيدارًكهيئةً
ًعامةًمنًقبلًواليةًساكسنًالحرةً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 اإلجراءات الرسمية:
نقدر لكم إختياركم العالج في المشفى الجامعي كارل غوستاف كاروس في مدينة دريسدن.  قبل البدء باإلستفادة من مزايا الرعاية 

 الطبية لدينا, هناك بعض اإلجراءات الرسمية الضرورية يجب أخذها بعين اإلعتبار, وهي ملخصة بالخطوات الخمسة التالية:

 الخطوة األولى: 

بهدف إيجاد اإلختصاصي المالئم لحالتكم و إحتياجاتكم, فإنه من الضروري الحصول 

على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن تاريخكم المرضي, العالجات السابقة و حاجاتكم 

 الخاصة, و ذلك عندما تقومون أنتم أو وكيلكم باإلتصال بنا.

 الخطوة الثانية:

طبيب على العالج, سنرسل لكم تقدير الكلفة التفصيلي بناًء على المعلومات بحالة موافقة ال

المقدمة. و هذا سيكون الوقت المناسب إلبالغنا فيما إذا كنتم تخططون  القدوم مع أي 

 أشخاص مرافقين. 

تقدير الكلفة التفصيلي المعطى من قبلنا سوف يعلمكم أيضاً عن الحاالت التي من الممكن 

دة عن القيمة المعطاة, على سبيل المثال عند ظهور إختالطات غير متوقعة أن تسبب زيا

 أو عندما يتطلب خدمات طرف ثالث.

 من أجل ترتيبات خاصة, على سبيل المثال عالج من قبل رئيس األطباء مكفول تعاقدياً, قد تكون عقود مجهزة خاصة ضرورية.

 الخطوة الثالثة:

المسبق للمصاريف المذكورة في تقدير الكلفة التفصيلي على حسابنا المصرفي. سوف تستلمون أنتم ملزمين قبل وصولكم بالتحويل 

من تأشيرة الدخول تأكيد خطي عن موعد القبول و الكلفة التقديرية, هذا التأكيد مطلوب و ضروري بشكل مسبق للحصول على 

نتطلع لقدومكم.الجهات المختصة. في غضون ذلك نقوم نحن بترتيب وصولكم إلى درسدن حيث   

 الخطوة الرابعة:

 خالل إقامتكم في المشفى الجامعي بدريسدن نرحب بتقديم المساعدة لكم بأي وقت.

 الخطة الخامسة:

بعد أن يتم عالجكم سوف نقوم بحساب كل النفقات بناء على التكلفة الفعلية و سوف تتلقون فاتورة تفصيلية. النفقات الزائدة عن السلفة 

أن تسدد قبل قبل مغادرتكم مشفانا.المدفوعة يجب   

 بحالة كون السلفة المدفوعة من قبلكم قد زادت عن النفقات الفعلية لعالجكم, سوف تحول القيمة المتبقية فوريا إلى حسابكم المصرفي.

 اإلتصال:
 

كور 7434 458 351 49+ ي ن ي يا ف ول  ي
dresden.de-Yuliya.Vynokur@uniklinikum 

   5451 458 351 49+السيد ألكسندر داكسل 
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 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresdenالعنوان: 

Fetscherstraße 74; 01307 Dresden; Germany 

 

 
 
 

 من أجل راحتكم

 

عنايةًًليبذلًطاقمناًالطبيًوًالتمريضيًأقصىًاستطاعتهًلجعلًإقامتكمًفيًالمشفىًمريحةًقدرًاإلمكانًوًلتوفيرًأفض

 طبيةًمنًالدرجةًاألولى.

 

 خدمات المرضى

مسئولةًعنًكلًماًيتعلقًباألمورًالمالية.ًنحنًنتكلمًاأللمانيةًوًإنًمكتبًالخدماتًللمرضىًاألجانبًهوًالجهةًال

اإلنكليزيةًبطلقةًوًنقومًبدعمكمًوًمساعدتكمًفيًكلًاألمورًالمتعلقةًبإقامتكمًوًخاصةًترتيبًخدماتًالترجمةًوً

 المترجمين.

 نحنًجاهزينًلمساعدتكمًوًتلبيةًرغباتكمًفيًأيًوقت.
 Ms. Susanne Tepper )    +49 351 458 2036السيدةًسوزانًتيبر 

 49 351 458 5451+   ( Mr. Alexander Dachselالسيد ألكسندر داكسل )

ً
 معلومات السفر و القدوم إلى مدينة دريسدن

ًمنًأجلًمعلوماتًأكثرًعنًالسفرًوًالوصولًإلىًمدينةًدريسدنًالرجاءًزيارةًالروابطًالتالية:
ً ,Dresden International Airportzig International AirportLeip, Berlin Airportsالمطارات:ً

Deutsche Bahnًقطار: ال

ً:DVBًالمواصالت العامة في مدينة دريسدن

ً
ًعندًالطلبًيمكنًأنًنقومًباستقبالكمًمنًالمطارًأوًمحطةًالقطار.

ً
 الطعام:

يقدمًلكمًمطبخناًتشكيلةًواسعةًمنًاألطعمةًوًالمشروباتًالشهية.ًالرجاءًإعلمناًعندماًترغبونًألسبابًدينيةًأوًطبيةً
ًبأنواعًمعينةًمنًالوجبات.

ً
 الهاتف و اإلنترنت للمرضى

http://www.dresden-airport.de/en/index.html?newLanguage=en
http://www.leipzig-halle-airport.de/en/home/index.html
http://www.berlin-airport.de/EN/index.php?
http://www.bahn.de/p/view/international/englisch/international_guests.shtml
http://www.dvb.de/


 

قاتًالهاتفيةًإنًجميعًهواتفًالمرضىًلديناًتمكنكمًمنًإجراءًالمكالماتًالمحليةًوًالدوليةًمباشرة.ًهناًتحتاجونًالبطا
مسبقةًالدفع,ًالتيًيمكنكمًالحصولًعليهاًمنًقسمًاالستقبال.الرئيسي.ًعندًالطلبًيمكنًتأمينًاتصالًإنترنتًلحاسبكمً

ًالمحمول.

 

 

ً
 الحاجات الدينية

المتمرنينًجاهزينًًتإنًمركزًالرعايةًالكنسيًمفتوحًألجلكمًطوالًاليوم.ًإنًرهبانًالمشفىًالكاثوليكًوًالبروتستان
بيدًمعًالرعايةًالطبية.ًإنًأبوابناًمفتوحةًكذلكًألعضاءًكافةًالدياناتًاألخرى.ًإنًدائم ًا للتحدثًمعكمًمًومساندتكمًًيدا اًا

تصميمًمركزًالرعايةًيناسبًكذلكًمتطلباتًكافةًالدياناتًاألخرى.ًعلىًسبيلًالمثالًصممتًالنافذةًبحيثًيمكنكمًأنً

 توجهواًصلتكمًوجهةًالكعبة.

بالتحدثًإلىًممثليًالدياناتًاألخرىًفيًمدينةًدريسدنًيمكنناًتزويدكمًبالعناوينًوًمعلوماتًاالتصالًفيًحالًرغبتكمً
ًللمركزًاإلسلمي,ًالكنيسةًاألرذوكسيةًالروسيةًوًالطائفةًاليهودية.

ً
 الصحف و المجالت

كلًيومي.ًعندًالطلبًيقومًمركزًبيعًالصحفًفيًالمشفىًبتوفيرًمجالًواسعًمنًالجرائدًوًالموادًاألخرىًوًذلكًبش

يمكنًتوصيلًالجرائدًوًالمجلتًمباشرةًإلىًالسرير.ًيمكنكمًانتقاءًالجرائدًاأللمانيةًالمحليةًوًالوطنيةً ًعلىًسبيلً

 FAZ, Sueddeutsche Zeitung, Financial Times Deutschland, Handelsblatt, Dieالمثالً

Zeit, Die Welt, Neue Zuercher Zeitung, Juedische Allgemeine, Juedische Zeitung و )

)تركية(,  Huerriyet)إنكليزية(,  The Herald Tribuneكذلك مجموعة من الصحف و المجالت األجنبية ) مثل 

Russkaja Germania  .))روسية( 

ًإذاًكانًلديكمًرغبةًخاصةًبمحطاتًتلفازًأجنبيةًفلًتترددواًبالتحدثًإلينا.

امعيًمجموعةًواسعةًمنًالكتبًوًالمجلت.ًفيًحالًرغبتكمًباستعارةًأوًشراءًكتبًبلغاتًتتوفرًفيًمكتبةًالمشفىًالج

أجنبيةًفيمكنناًبكلًسرورًأنًنقدمًلكمًالمساعدة.ًيمكنكمًفيًمركزًبيعًالصحفًالحصولًعلىًطوابعًبريدية,ًتذاكرً
,ًالحلوياتًوًبطاقاتًالمعايدة.ًًللمواصلتًالعامةًوًموادًأخرىًمثلًأدواتًالتعقيمًوًالنظافةًالشخصية,ًالمشروبات

ًيتواجدًصندوقًالبريدًعندًالمدخلًالرئيسي.

ً
 الثقافة و الفنون

يقومًمشفىًالجامعةًبالمشاركةًبشكلًفعالًبالحياةًالثقافيةًفيًمدينةًدريسدن:ًالمعارضًالفنية,ًوًيتمًإقامةًحفلتً

عنًالعروضًالثقافيةًوًالنشاطاتًالترفيهيةًتجدونهاًًالموسيقىًالكلسيكيةًوًالجازًعلىًمدارًالسنة.ًمزيدًمنًالمعلومات

 .هنا

 

http://www.dresden.de/dwt/en/index.php
http://www.dresden.de/dwt/en/index.php


 

 المطاعم و المقاهي 
.ًتجدونًحولًالمشفىًمطاعمًوًمقاهيًمتنوعة.68ًو25,59ًًيتواجدًفيًحرمًالمشفىًثلثةًمقاصفًفيًاألبنيةً

ًاستخدامًرابطًدليلًمطاعمًمدينةًدريسدن.ًللحصولًعلىًمعلوماتًأكثر,ًالرجاء

 

 

ً
 األمن

يهتمًقسمًاألمنًلديناًبالحفاظًعلىًالنظامًوًاألمنًعلىًمدارًالساعة.ًيتواجدًالمركزًمباشرةًعندًمدخلًشارعً
Fiedlerstraße  ( 2019هاتف.) 

 

 تصفيف الشعر و العناية بالقدمين
عرًوًالعنايةًبالقدمين.ًتجدونًهذهًالخدماتًمباشرةًبالقربًنستطيعًأنًنؤمنًلكمًحجوزاتًمنًأجلًخدماتًتصفيفًالش

ًمنًالمشفى.

ً
 البنوك

أيامًفيًاألسبوع.ًيتواجدًبالقربًمنًالمشفىًفروع7ًًفيًخدمتكمًعلىًمدارًالساعة78ًًيتواجدًالصرافًاآلليًفيًالبناءً
ًلبنوكًمتعددة.ًلمعلوماتًأكثرًعنًالبنوكًأوًالعملتًالرجاءًالتحدثًإليناً.

ً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنًمدينةًدريسدنًهيًمدينةًساحرةًمعًخليطًفريدًمنًالفنًوًالثقافة,ًمدينةًعامرةًبالحياةًمعًمناظرًرائعةًمتنوعة.

ً

لقدًتمًإطلقًعدةًتسمياتًعلىًمدينةًدريسدنًمثلً"فلورنساً

علىًنهرًاإللبة"ًوًذلكًبسببًالكنوزًالفنيةًالتيًتحتويهاًأوً"ً

الفنيةًفيًًالزفينغرًً ثيناًللفنون"ًبسببًمجموعاتًالتحفمدينةًأ

 Zwingerًًفيًالقرنًالثامنًعشرًأرادًالمنتخبًأوغوست.)

ًالقويًتحويلًمكانًإقامتهًإلىً"ًمدينةًالبندقية"ًعلىًنهرًاإللبة.
هذهًالمواصفاتًجميعهاًهيًليستًمبالغة.ًفقطًًقفًعلىًً

علىًالمدينةًالقديمةًوًالضفةًالشماليةًمنًنهرًاإللبةًوًألقًنظرةً

ًسوفًتسحرًبالمنظرًالرائع.

ً

ً

لقدًمرتًمدينةًدريسدنًبعصورًمنًالعظمةًوًاالزدهارًوًكذلكً
منًاأللمًوًالمعاناة.ًلقدًكانتًمدينةًدريسدنًمركزاًعظيماًا أوقاتاًا
للتطورًالسياسي,ًالثقافيًوًاالقتصاديًفيًأوروباًوًذلكًخللً

للدمارًالهائلًًالقرنًالثامنًعشر.ًمماًجرًعليها ًا أنًتصبحًرمزا

ًوًذلكًبعدًمائتيًعام.

للفصلًاألخيرًفيً لقدًأصبحتًعمليةًترميمًكنيسةًالنساءًرمزاًا
تاريخًالمدينة.ًوًأينًيوجدًمكانًآخرًحيثًتستطيعًفيهًالسيرً

باسترخاءًمنًمادوناًالسيستينيةًلرفائيلًإلىًأكثرًمعاملً

ًلشركةًفولكسًفاغنًالذيًيتوضعًفيًقلبًالمدينة.المصنعًالزجاجيًً-السياراتًروعةًفيًالعالم

لقدًوجدًيوهانًفولفغانغًغوتةًسعادةًوًراحةًكبيرةًفيًمدينةً

دريسدنًوًأعادتًإحياءًرغبتهًفيًالتفكيرًوًالتعمقًبالفن.نفسً

الزوار,ًالذينًيستكشفونًالمدينةًوًًاليومًاالنطباعًيحصلًعليه

الفن,ًالثقافةًوًًيلمسونًالخليطًالمتجانسًالفريدًمنًنوعهًمن

ًتيتأكدًهذاًاالنطباعًعنًطريقًاألوركسترا الطبيعةًاألخاذة.



 

 االحتفاليةًمثلًالكورسًالكنسيًالسكسونيً,كورسًمحبيًالموسيقىًوًكورسًالصليب,ًوًكذلكًعنًطريقًمجموعاتً

. ًا ًاللوحاتً,ًالبورسلنًالمشهورةًعالميا

 

 

ً
 مدينة خضراء

%ًمنًمساحتهاًمنًأكثرًالمدنًاألوروبيةًخضرة.63ًمساحاتًالخضراءًالتيًتشكلًتعتبرًمدينةًدريسدنًبغاباتهاًوًال

حيثًتحدًغابةًدريسدنًالمدينةًمنًالشمال,ًبينماًتمتدًالحديقةًالكبرىًعلىًمساحاتًشاسعةًفيًقلبًالمدينة.ًيتعرجً
المدينة.-شريطًنهرًاإللبةًمنًالمروجًوًالجبالًالبعيدةًبلونهًاألزرق ًاألخضرًمخترقاًا

ً
 الفن المعماري

إنًتواجدًملوكًوًناخبيًسكسونياًفيًمدينةًدريسدنًقدمًللعالمًمنذًالقرنًالسادسً
الزفينغرًعشرًأهمًالتحفًالمعمارية.ًلقدًأدىًوجودًاألبنيةًالمزخرفة,ًمثلً

 Zwinger,إلىًذيوعًصيتًالفنًالمعماريًفيًمدينةًدريسدن.ًً(ًوًكنيسةًالنساء

النهضةًالثانيةًفيًتطورًالمدينةًمثلًأبراجًالحراسةًيمثلًالفنًالمعماريًالكلسيكيً

(,ًوًكذلكًالمعارضًالفنيةًوًًدارTheaterplatzًالقديمةًفيًساحةًالمسرحً 
األوبراًالتيًبنيتًعلىًالطرازًالتاريخي.ًلكنًالفنًالمعماريًاإلبداعيًلهًأيضاًا

الحكومية.ًلقدًًمكانهًفيًالمدينة.ًلقدًأنجزًهانزًإيرلفاينًسلسلةًمتميزةًمنًالمباني

تجديدًوHellerauًًأصبحتًمقاطعةًً أولًمدينةًخضراءًفيًألمانيا.ًلقدًتمًحديثاًا

ًتحديثًمحطةًالقطارًالرئيسيةًوًذلكًبناءًعلىًتصميمًالسيرًنورمانًفوستر

ً

 المتاحف
 

 القناطر الخضراء
dresden.de/en/museen/gruenes_gewoelbe.html-ttp://www.skdhً

ً

 كبار الفنانين القدماء تمعرض لوحا
dresden.de/en/museen/alte_meister.html-http://www.skdً

ً

 مجموعات البورسالن
dresden.de/en/museen/porzellansammlung.html-http://www.skdً

ً

 متحف الفيزياء و الرياضيات

http://www.skd-dresden.de/en/museen/gruenes_gewoelbe.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/gruenes_gewoelbe.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/alte_meister.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/alte_meister.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/porzellansammlung.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/porzellansammlung.html


 

phys_salon.htmldresden.de/en/museen/math_-http://www.skdً

 

 

 

 

ً

 متحف األسلحة
dresden.de/en/museen/ruestkammer.html-http://www.skdً

 متحف الفنون الشعبية المحلية
dresden.de/en/museen/saechsische_volkskunst.html-http://www.skdً

ً

 المسارح
 

 األوبرا
http://www.semperoper.de/startpage.phpً

ً

 المسارح
dresden.de/front_end/index.php-http://www.staatsschauspielً

ً

 
 الرياضة

 
 نادي كرة القدم دينامو دريسدن

dresden.de/-http://www.dynamoً

 
 نادي دريسدن لكرة الطائرة للسيدات

http://www.dresdnersportclub.de/dsc/frontend/index.phpً

 
 دريسدن الملكي لكرة القدم األمريكية يناد

monarchs.de/frameset.html-http://www.dresdenً

ً

 لرياضة الهوكينادي دريسدن 
http://www.eisloewen.de/ً

ً

Dresden Dukesً -كرة القاعدة

http://www.dresdendukes.de/html/team.htmlً

http://www.skd-dresden.de/en/museen/math_phys_salon.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/math_phys_salon.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/ruestkammer.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/ruestkammer.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/saechsische_volkskunst.html
http://www.skd-dresden.de/en/museen/saechsische_volkskunst.html
http://www.semperoper.de/startpage.php
http://www.semperoper.de/startpage.php
http://www.staatsschauspiel-dresden.de/front_end/index.php
http://www.staatsschauspiel-dresden.de/front_end/index.php
http://www.dynamo-dresden.de/
http://www.dynamo-dresden.de/
http://www.dresdnersportclub.de/dsc/frontend/index.php
http://www.dresdnersportclub.de/dsc/frontend/index.php
http://www.dresden-monarchs.de/frameset.html
http://www.dresden-monarchs.de/frameset.html
http://www.eisloewen.de/
http://www.eisloewen.de/
http://www.dresdendukes.de/html/team.html
http://www.dresdendukes.de/html/team.html


 

 

 

 

 

 

ً

Dresden Hillbilliesً -رياضة الركبي 

http://www.dresdenrugby.de/ً
ً

 سباق الخيل
rennverein.de/html/home.htm-http://www.dresdener 

 

 المواصالت
رل اه ب رودگ بورگ نیف دن ران ً(BER Airport Berlin Brandenburg) ب

airport.de/EN/index.php-http://www.berlinً

 609160910ً 30 49+هاتف:ً
 مطار دريسدن

ml?newLanguage=enairport.de/en/index.ht-http://www.dresdenً

0ً-881-351-49+هاتف:ً

 
 القطارات

http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/enً

11861ًهاتف:ً

ً
 DVBالمواصالت المحلية 

http://www.dvbag.de/ 

11ً 10 857 0351ًهاتف:

ً
 تاكسي

http://www.8mal8.de/ً

88ً 88 88 0700/88هاتف:ً

ً
 إمكانيات التسوق في المدينة

 

http://www.dresdenrugby.de/
http://www.dresdenrugby.de/
http://www.dresdener-rennverein.de/html/home.htm
http://www.dresdener-rennverein.de/html/home.htm
http://www.berlin-airport.de/EN/index.php
http://www.berlin-airport.de/EN/index.php
http://www.dresden-airport.de/en/index.html?newLanguage=en
http://www.dresden-airport.de/en/index.html?newLanguage=en
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en
http://www.dvbag.de/
http://www.dvbag.de/
http://www.8mal8.de/
http://www.8mal8.de/


 

 

 

 

 
بالمحلتًفيً ًا ًبناءًالقبةًالزجاجيةًعندًمحطةًالقطاراتًالرئيسيةًمرورا تتواجدًمجاالتًالتسوقًفيًالمدينةًوًذلكًبدءا

ًالتجاريةًفيًالسوقًالقديم.ًًت(ًوًانتهاءًبالمجمعاPrager Straße ًشارعًبراغ

ً

 (Karstadtالمجمع التجاري كارشتاد )
http://www.karstadt.de/jsp/filialen/index_01271.jspً

ً

 مجمع السوق القديم
dresden.de/-galerie-http://www.altmarktً

ً

 التسوق بالقرب من مشفى الجامعة
يتواجدًمباشرةًبالقربًمنًمدخلًالمشفىًمركزًلبيعًالصحف,ًمحلتًتجارية,ًمخابز,ًمحلتًلبيعًالورود,ًمكاتبً

تًلبيعًالكتب,ًمحلتًتصفيفًالشعر,ًمحلتًأحذية,ًمحلتًسفريات,ًمطاعمًعالمية,ًصيدليات,ًصرافاتًآلية,ًمحل

ًلبيعًاللحوم.

ً

 قائمة بالمطاعم في المدينة
http://www.cojito.de/dresden_restaurants_15827.htmً

ً
 روابط مفيدة

 
 حالة الطقس

http://www.wetter.com 
 خريطة المدينة

58&http://themenstadtplan.idu.de/simple/sindex.asp?SESSIONID=25D468FE956D468ABCE6160AF7D683 

http://www.karstadt.de/jsp/filialen/index_01271.jsp
http://www.karstadt.de/jsp/filialen/index_01271.jsp
http://www.altmarkt-galerie-dresden.de/
http://www.altmarkt-galerie-dresden.de/
http://www.cojito.de/dresden_restaurants_15827.htm
http://www.cojito.de/dresden_restaurants_15827.htm
http://www.mdr.de/wetter/
http://www.mdr.de/wetter/
http://themenstadtplan.idu.de/simple/sindex.asp?SESSIONID=25D468FE956D468ABCE6160AF7D68358&
http://themenstadtplan.idu.de/simple/sindex.asp?SESSIONID=25D468FE956D468ABCE6160AF7D68358&

