
األحد، ١ يوليو ٢٠١٨ ∙ الساعة الخامسة مساًء

معهد جوته

الجروفيلو

أمسية الحكايات

الوحـــش  بصــــديقه  افرتاسه  يريــــد  من  كل  يهـدد  الصغ	  الفأر 

له  ليــس  الوحــــوش  من  النـــوع  هــذا  ولكن  جروفيلو.  املخيف 

وجــود، أليس كــذلك؟

أليكس شـــــيفلر/يوليا دونالدسون.

تقديم: يســرا بدوي. باللغة األملانية. السن: ٥ - ٨ سنوات.

يرجى التسجيل.

األربعاء ٤ و١١ و ١٨ و٢٥ يوليو ٢٠١٨ ∙ الساعة الثانية ظهًرا

معهد جوته 

مكتبة األلعاب

أنشطة صيفية لألطفال

أغلقوا أجهزة التليفزيون والكمبيوتر وضعوا هواتفكم النقالة جانبا بعض 

الوقت وانضموا إلينا للقيام ببعض األنشطة املمتعة التي تقوي الذاكرة 

وتحفز الخيال والتفك	. نحن يف انتظاركم! 

السن: ٥ - ٨ سنوات. اللغة: األملانية والعربية. يرجى التسجيل.  

الخميس، ٥ و١٢ و١٧ يوليو ٢٠١٨ ∙ الساعة الخامسة مساًء

معهد جوته

بطولة الفيفا ٢٠١٨ 

مسابقة 

هل تودون لعب كرة القدم مع فريقكم املفضل يف كأس العا©؟ انضموا 

إلينا كل خميس خالل شهر يوليو ²كتبة املعهد لالشرتاك يف بطولة اإلكس 

بوكس فيفا ١٨. نحن بانتظاركم!

السن: ١٦ ف� فوق. يرجى التسجيل. 

الخميس، ٥ يوليو ٢٠١٨ ∙ الساعة السابعة مساًء

معهد جوته

جيم

إطالق موقع وعرض فيلم

جيم موقع إلكرتوº موجه للشباب والشابات الناطق·/ات باللغة العربية 

وأوجه  والجنسانية  والحب  الجندر  عن  ومحتوى  معلومات  ويتضمن 

تقاطعها مع مختلف جوانب الحياة واملجتمع. تعالوا لتعرفوا املزيد عن 

موقع جيم وتحتفلوا معنا ومع رشكائنا يف املنطقة بإطالق املوقع. سيتبع 

الحفل عرض لفيلم "حÄ فايض" ومناقشة مع الحضور.

عىل  صفحتنا  زيارة  يرجى  الفعالية  هذه  عن  املعلومات  من  للمزيد 

فيسبوك. 

األربعاء، ١١ يوليو ٢٠١٨ • الساعة السابعة مساًء

معهد جوته

الغرب

فيلم • ٧٧ كريس 

الطاقة  لتوليد  محطة  إنشاء  يف  العمل  األملان  البناء  عÇل  بعض  يبدأ 

عقد  من  ماينهارت  ويتمكن  بلغاريا  يف  نائية  منطقة  يف  الكهرومائية 

صداقات مع أبناء القرية القريبة عىل الرغم من صعوبة هذا األمر بسبب 

حاجز اللغة. يتابع فينست زميل ماينهارت يف العمل هذا التقارب ويشعر 

جريزباخ  فالسكا  للمخرجة  الغرب  فيلم  يتناول  الثقة.  وعدم  بالغ	ة 

الصعوبات التي تواجه العÇل املغرتب· ولكن من منظور عكيس: فاألملان 

هم األجانب الوافدون الذين يجدون صعوبة يف تخطي الحواجز شأنهم 

يف هذا شأن زمالئهم املغرتب· يف أملانيا. 

إخراج: فالسكا جريزباخ. ١٢١ دقيقة. ٢٠١٥ - ٢٠١٧. 

باللغة األملانية مع ترجمة للعربية.

األحد، ١٥ يوليو ٢٠١٨ ∙ الساعة الخامسة مساًء

معهد جوته

عائلة غ£ عادية

أمسية الحكايات املسموعة

مـاذا سيحدث عنــدما تنــضم لعائلـة اللص وأطـفالـه اللصـوص السبعة 

اللصوص  سيتـــمكن  هـل  الصـــغار؟  الستة  وأطفالها  األم	ة  الصـغار 

تنجح  أن  بعـــد  سيشـعرون  وكيـف  منـهم؟  التخلص  من  الصغار 

خطـــتهم؟ تعـــالوا لنـتعـرف مــعا عــىل قصة هذه العائلة غ	 العادية!

قصة: أوته كراوزه. موسيقى: فولفجانج فون هينكو.

تقديم: يرسا بدوي. باللغة األملانية.

السن: ٨ - ١٢ سنة. يرجى التسجيل.

الخميس، ٢٦ يوليو ٢٠١٨ ∙ الساعة السابعة مساًء

معهد جوته

تعال وشاركنا اللعب!

أمسية األلعاب

يدعوكم معهد جوته اإلسكندرية الكتشاف مجموعة جديدة من األلعاب يف 

األمسية التي تنظمها مكتبة املعهد يف مطلع كل شهر. تعالوا وشاركونا يف جو 

من الود مع أصدقائكم أو عائالتكم أو مع أصدقاء جدد. نحن بانتظاركم!

السن: ١٦ ف� فوق. الدخول مجانًا.

األربعاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٨ • الساعة السابعة مساًء

معهد جوته

املنازل الصيفية

فيلم • ٧٧ كريس 

صيف عام ١٩٧٦: يذهب ب	نت مع عائلته إىل منزل جدته الصيفي التي 

تُوفيت منذ وقت قريب وهنـاك يلتقي بأفراد العائلة. ولكن رسعان ما 

قدÜة  شجرة  الربق  يصيب  الريف:  يف  الصـيفية  العطلة  حلم  يتبدد 

فيُسقطها والكهرباء ال تعمل بشـكل جـيد والراديو يذيع خــرب اختفاء 

الوقت  بهدوء طوال  يلعـبون  األطفـال ال  بعد.   Çفتاة تظهر جثتــها في

والكبار يبدأون يف الـشجار بشأن امل	اث. تُرى ماذا ستكون النهاية؟

إخراج: سونيا ماريا كرونر. ٩٧ دقيقة. ٢٠١٦ - ٢٠١٧. 

باللغة األملانية مع ترجمة للغة العربية.

LANGUAGE COURSES
Do you want to learn German? Please contact the Language Department! 

Opening hours:
Saturday through Thursday from 9:30 am - 1.30 pm
Sunday through Tuesday from 5.00 -  7.30 pm
For further information: Tel.: + 20 3 48 37446 

sprache-alexandria@goethe.de

Upcoming registrations:
Registration for placement tests: 01.07.–05.07.2018
Registration for advanced language courses: 25.07.2018                
Registration for beginner language courses: 26.07.2018

LIBRARY
Library opening hours:
Sunday, Monday, Wednesday & Thursday: 1:00-7:30 pm
Saturday: 1:00-5:00 pm
The library is closed on Tuesdays & Fridays.
A library card is required to check out library materials.
Annual Fee: 100 LE for adults. 50 LE for children & youth
under 18 and adults aged 60 and above. Goethe-Institut
students are exempt from library fees.
For further information:
Tel.: +203-4875681
bibliothek-alexandria@goethe.de
The library is closed from 29.07.-18.08.2018
               

دورات اللغة
هل ترغب يف تعــــلم اللغة األملانيـة؟ إذا قم باالتـصال بقـــسم دراسـة اللغـة! 

مواعيد العمل: 
من السبت إىل الخميس مـن الساعة ٩٫٣٠ صباحا إىل ١٫٣٠ ظهرا

من األحد إىل الثالثاء من الساعة ٥ إىل ٧٫٣٠ مساًء
للمزيد من املعلومات: ت:  ٣٧٤٤٦ ٤٨ ٣ ٠٢+

sprache-alexandria@goethe.de
مواعيد التسجيل القادمة: 

التسجيل المتحان تحديد املستوى: من ١ إىل ٥ يوليو ٢٠١٨ 
التسجيل لدورات اللغة للمتقدم·: ٢٥ يوليو ٢٠١٨
التسجيل لدورات اللغة للمبتدئ·: ٢٦ يوليو ٢٠١٨

املكتبة

مواعيد العمل باملكتبة:

األحد واالثن· واألربعاء والخميس: من الواحدة ظهرًا حتى السابعة والنصف مساًء.

السبت: من الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساًء.

املكتبة مغلقة أيام الثالثاء والجمعة.

يجب الحصول عىل بطاقة اشرتاك الستعارة املواد املختلفة.

رسم االشرتاك السنوي: ١٠٠ جنيها للبالغ· و٥٠ جنيها لألطفال والشباب تحت ١٨ ومن تزيد 

أعÇرهم عن ٦٠ عاما. االشرتاك يف املكتبة مجاº لطلبة املعهد.

للمزيد من املعلومات:

تليفون: ٧٥٦٨١ ٤٨ ٣ ٠٢

bibliothek-alexandria@goethe.de

املكتبة مغلقة من ٢٩ يوليو حتى ١٨ أغسطس ٢٠١٨.

CONTACT
Goethe-Institut Alexandria 

10, El-Batalsa Str., Azarita, Alexandria, Egypt  Tel. +20 3 4879870  Fax +20 3 4874852
 Reception working hours: Sun – Thu: 9:30 am – 6:00 pm 

info-alexandria@goethe.de   www.facebook.com/goetheinstitut.alexandria   www.goethe.de/Alexandria

Sunday, 01.07.2018 ∙ 5:00 pm
Goethe-Institut
THE GRUFFALO
STORYTELLING
A mouse took a stroll through the deep dark wood. A 
fox saw the mouse and the mouse looked good. But 
the fox is the least of the quick-witted mouse's 
problems. He's about to come face to face with an owl, 
a snake and … Oh help! Oh no! A Gruffalo!
Alex Scheffler/Julia Donaldson. Moderator: Yosra 
Badawy. Language: German. 
Age: 5-8 yrs. Registration required.

Wednesday, 04.07., 11.07., 18.07. & 25.07.2018 ∙ 2:00 pm
Goethe-Institut
GAME ZONE
AFTERNOON GAMES FOR KIDS
How about some fun away from your TV, computer 
and mobile phone? Join us at the Goethe-Institut for 
fun afternoons with activities and games to train your 
mind and imagination and make some new friends too!
Age: 5-12 yrs. Language: German/Arabic.
Registration required.

Thursday, 05.07., 12.07. & 17.07.2018 ∙ 5:00 pm
Goethe-Institut
FIFA18 CHAMPIONSHIP
COMPETITION 
Ready for the World Cup? Come and play football with 
your favourite football team! Join the FIFA18 XBOX 
Championship at the Goethe-Institut! Ready, steady, 
goaaaaaaaaaaal! 
Ages 16 and up. Registration required.

Thursday, 05.07.2018 • 7:00 pm
Goethe-Institut
JEEM.ME 
LAUNCH AND FILM SCREENING
Jeem.me is a website aimed at Arabic-speaking youth 
looking for information and content in Arabic related to 
gender, love and sexuality and their intersection with 
various aspects of life and society. Celebrate with us 
and with our network of partners across the region the 
launch of Jeem.me. The launch and introduction event 
is followed by a screening of “Haki Fadi” (Empty Talks) 
and a discussion with the audience.
For more information about the event, please visit our 
Facebook page.

Wednesday, 11.07.2018 • 7:00 pm
Goethe-Institut
WESTERN 
FILM • 77 PLÄTZE
A group of German construction workers starts work on a 
hydroelectric power station in a remote region of Bulgaria. 
Building relations with nearby villagers is difficult due to the 
language barrier and cultural differences. However, 
Meinhard succeeds in making friends with the locals. His 
colleague Vincent follows this rapprochement with jealousy 
and mistrust. The film “Western” tells the story of migrant 
workers in foreign countries with the situation reversed: the 
Germans here are the foreigners, and overcoming barriers is 
no easier for them than for migrant labourers in Germany.
Director: Valeska Grisebach. 121 mins. 2015-2017. 
German with Arabic subtitles.

Sunday, 15.07.2018 ∙ 5:00 pm
Goethe-Institut 
NO ORDINARY FAMILY
AUDIO DRAMA EVENING 
When seven little bandits suddenly have to share their 
dad’s time with a Princess and her six little princes and 
princesses—it’s a royal mess. “When are they leaving?” 
“Oh, they’re staying, my dear,” said their dad. And stay 
they did. But when the little bandits devise a plan to 
make them leave, they soon discover that it’s royally 
boring without them …
Author: Ute Krause. Music: Wolfgang v. Henko. 
Moderator: Yosra Badawy. Language: German.
Age: 8-12 yrs. Registration required.

Thursday, 26.07.2018 ∙ 7:00 pm
Goethe-Institut
COME AND PLAY!
GAME EVENING
The Goethe-Institut Alexandria invites you to its 
monthly game evening. Discover never-ending fun in a 
friendly atmosphere with your friends or family and 
make some new friends too!
Ages 16 and up. Free entry.

Wednesday, 15.08.2018 • 7:00 pm
Goethe-Institut
THE GARDEN - SOMMERHÄUSER
FILM • 77 PLÄTZE
Summer 1976: Bernd drives with his family to the summer 
house of his grandmother, who has recently died. Family 
members meet on the almost park-like property. The 
anticipated countryside holiday happiness is spoiled from the 
beginning: an old tree is felled by a bolt of lightning, and the 
electricity is not working properly. There is news on the radio 
of a missing girl in the area. Later a body will be found. With 
the children scampering about, the adults start to argue over 
the inheritance. What will happen to the property? 
Director: Sonja Maria Kröner. 97 mins. 2016-17. 
German with Arabic subtitles.

Monday, 27.08.2018 ∙ 5:00 pm
Goethe-Institut
LEON THE PIRATE
PICTURE BOOK CINEMA
Leon is over 1.05 m tall and can now sail on a pirate 
ship. In keeping with tradition, he will follow in the 
footsteps of his father and become the captain of the 
ship. But Leon would rather become a cook when he 
grows up. One day, a wave hits the ship and the fat 
cook falls into the sea …
Christine Nöstlinger/Thomas M. Müller. Moderator: Yosra 
Badawy. Language: German. Age: 5-8 yrs.
Registration required.

Thursday, 30.08.2018 ∙ 5:00 pm
Goethe-Institut
MINUS THREE AND THE LOUD LUCY
STORYTELLING
The little dinosaur Minus has a human pet called Lucy. 
Lucy can perfectly imitate all possible noises. Minus 
thinks it is cool but his parents do not like it at all 
when Lucy squawks like a prehistoric bird or howls like 
a hurricane for hours. “This has to stop, Minus,” his 
parents said, “or Lucy has to go!” In a desperate move 
to keep Lucy, Minus sends her to a pet school to learn 
how to behave well as quickly as possible …
Ute Krause. Moderator: Yosra Badawy. Language: 
German. Age: 5-8 yrs.
Registration required.

NEW GERMAN COURSES
Explore the wide variety of new German courses 
designed to meet your needs.

GERMAN FOR YOUTH AND CHILDREN 
Since January 2018 we have been offering children 
(8 – 12 yrs) and youth (13 - 16 yrs) a unique experience 
to learn German in specially designed courses for their 
age. Using the latest technologies like i-pads and 
smartboard they are introduced to the German 
language in an interactive, fun and easy way through 
games, role plays and projects.
The summer courses start on 27.7.2018.
Registration is from 09.7. till 11.7.2018.

االثن¶، ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ ∙ الساعة الخامسة مساًء

معهد جوته

القرصان ليون

سين¹ الكتاب املصور

منذ أن أصبح طوله مرت وخمسة سنتيمرتات أصبح بإمكان ليون اإلبحار. 

سيس	 ليون عىل ُخطى أبيه ويصـــــبح قائًدا  للسفينة بالرغم من أنه 

ماذا سيحدث عندما تصطدم  أن يصبح طاهيًا عندما يكرب. ولكن  يريد 

يف  الســـــفينة  بطاهي  وتقذف  عـــاتية  ²وجـــة  الـــقراصنة  سفينة 

عرض البــحر؟ 

كريستينه نوستلينجر/توماس إم موللر. باللغة األملانية.

تقديم: يرسا بدوي. السن: ٥ - ٨ سنوات. يرجى التسجيل.

الخميس، ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ ∙ الساعة الخامسة مساًء

معهد جوته 

الديناصور مينوس ولويس املزعجة

أمسية الحكايات

الديناصور الصغ	 مينوس يرى أن مخـــلوقته األليفة لويس رائعة ألنها 

ال  مينوس  والدا  ولكن  مذهلة.  بطريقة  تسمعها  التي  األصوات  تقلد 

تقـلد صـوت  أو  التـاريخ  قبل  ما  أن تظل لويس تصيح كطائر   Çيعجبه

اإلعصار لساعات طويلة. إذا © تتوقف لويس عن هذا اإلزعاج لن يستطيع 

االحتفاظ بها يف املـنزل. íلك الـيأس مـن مينــوس وألحق لويس بـمدرسة 

املخلوقات األليفة لتتعلم السلوك املهذب يف أرسع وقت ... 

أوته كراوزه. تقديم: يرسا بدوي. السن: ٥ - ٨ سنوات.

باللغة األملانية. يرجى التسجيل.   

دورات جديدة للغة األملانية

تعرفوا عيل العروض املتعددة  لدورات اللغة األملانية الجديدة املصممة 

لتناسب احتياجاتكم.

األملانية ملستقبل طفلك

الشباب  نقــــدم لالطـــفال (سن ٨ – ١٢) و  يناير ٢٠١٨  بداية مـــن 

(سن ١٣ – ١٦)  دورات اللغة األملانية املصممة خصيــــصا لهم حيـــث 

يتعلم األطـــفال و الشـــباب اللـــغة مـــن طريـــق التـــفاعل مـــعها 

و استخـــدامها يف مـــواقف متعـــددة و يستمتعون بالتعلـــيم عـــن 

و  األلعــاب  و  الحـــديثـــة  التقـــنية  وســــائل  استخـــدام  طريـــق 

املشــروعات. 

تبدأ الدورات الصيفية يوم ٢٧ يوليــــو.

التسجــيل من  ٩- ١١يوليو ٢٠١٨.
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