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معهد جوته هو المعهد الثقافي لجمهورية ألمانيا 
نقوم في . االتحادية الذي يعمل في جميع أنحاء العالم

دولة حول العالم، ۹٠مواقعنا المنتشرة في أكثر من 
م اللغة األلمانية، كما نُعزز التعاون الثقافي

ُّ
بدعم تعل

الدولي، ونسعى جاهدين لنقل صورة شاملة للمجتمع 
.واالقتصاد والثقافة والعلوم في ألمانيا

منذ . عاًما٦٠يعمل معهد جوته في مصر منذ أكثر من 
ذلك الحين نقدم هنا دورات لتعليم اللغة األلمانية، 
ونعقد اختبارات اللغة، وننظم الفعاليات، ونُطلق 

.المشاريع الثقافية والتعليمية

الهدف من عملنا هو إطالق حركة تبادل ثقافي 
مستدام وجعل هذا الحوار مثمًرا على الصعيدين الفني 

فضاءات : تفتح أنشطتنا فضاءات جديدة. واالجتماعي
يمكننا من خاللها التعلم من بعضنا البعض، والتفكير 

لذلك فإن . والتصميم بشكل مبتكر وإحداث حركة مًعا
التعاون الوثيق مع شركائنا المصريين في الثقافة 

.والتعليم له أهمية خاصة بالنسبة لنا

: عاًما٦٠منذ أكثر من 
جوته في مصرمعهد 

معهد جوته: نشاط عالمي

Sprache. Kultur. Deutschland.
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عهد ُيعد تدريس اللغة األلمانية من المهام األساسية لم
في مواقعنا في اإلسكندرية، والقاهرة، والقاهرة . جوته

أكتوبر، وفي الغردقة، نقدم دورات تعلم6الجديدة، ومدينة 
ء اللغة األلمانية لجميع مستويات التعلم ونقوم بإجرا

ل باإلضافة إلى ذلك نعقد ورش عم. االختبارات المناسبة
".يةاللغة األلمانية كلغة أجنب"وندوات للمعلمين في مجال 

التربوي التعاون "بـنسعى جاهدين في إطار كما 
تعليم لترسيخ مادة اللغة األلمانية في نظام ال" التعليمي
نُقدم المشورة للوزارات والهيئات والمدارس، . المصري

دروس ونهتم بتأهيل المعلمين ونقدم األفكار التعليمية ل
ب اللغة األلمانية، حيث نقوم على سبيل المثال بتدري
.يالمعلمين على استخدام فرص التعليم والتعلم الرقم

"  السنة التحضيرية"يقدم معهد جوته القاهرة برنامج 
ي بالتعاون مع جامعة برلين التقنية، الذي يؤهل  خريج

المدارس من شمال إفريقيا والشرق األوسط  للدراسة 
ة تقدم الدراسة التحضيري. في إحدى الجامعات األلمانية

مثل أيًضا منًحا دراسية للشابات الراغبات في دراسة مواد
لوجيا الرياضيات، علم الحاسوب، والعلوم الطبيعية والتكنو

MINTفي ألمانيا.

٢٠باإلضافة إلى ذلك يشرف معهد جوته في مصر على 
اصة مدرسة شريكة تتمتع اللغة األلمانية فيها بمكانة خ

("  PASCH)شركاء المستقبل : المدارس"من مبادرة كجزء 
.التي أطلقتها وزارة الخارجية األلمانية

SPRACHE.

دورات اللغة والعمل التربوي التعليمي
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يرى معهد جوته في مصر نفسه منصة للثقافة 
حن ن. األلمانية ونقطة التقاء للفنانين األلمان والمصريين

نؤمن بقوة اللقاء، واإلثمار الفني لتبادل وجهات النظر، 
وبقدرة الثقافة على تحفيز الجمهور على االنخراط في 

.حوار بناء

ُيمك ِّن برنامجنا، من خالل الفعاليات وسالسل اللقاءات
والمهرجانات، من التعرف بطرق متعددة على اإلنتاج 

كما نُشجع في الوقت نفسه وبوعي . الثقافي األلماني
نحن نعتمد على مبدأ . التبادل بين الثقافي والتعاون

التعاون القائم على المشاريع، ونهدف دائًما إلى ربط 
.شركائنا ببعضهم البعض على المدى الطويل

ونحن منفتحون دائًما على أفكار البلد المضيف، ونعمل 
ركز حاليًا على تطوير برنامجنا انطالًقا من القضايا التي ن

ثقافات"، "كيف يأتي الجديد إلى العالم؟: "عليها حاليًا
".البيئة واالستدامة"و" المساواة

منصة ثقافية ونقطة التقاء 
شبكة التواصل

KULTUR.
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الخارجية األلمانية نقوم بتطوير مشاريع في القطاعين 
نحن نتواصل مع شريكات وشركاء . الثقافي والتعليمي

من شمال إفريقيا والشرق األوسط ونجعلهم على 
باإلضافة إلى تعزيز . اتصال مع نظرائهم في ألمانيا

الشبكات فإن هدفنا الُمحدد هو ُمصاحبة عملية 
اإلصالح في نظام التعليم المصري والمبادرة بالمشاريع
التي تركز على المشاركة المجتمعية؛ وذلك بهدف أن 

يخوض الشباب والشخصيات الفاعلة الرئيسة من 
قطاَعي الثقافة والتعليم تجربة القدرة الذاتية على 

. التأثير

https://www.goethe.de/ins/eg/en/kul/sup/duw.html

"الحوار والتقدم"برنامج 
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يفتح معهد جوته في القاهرة واإلسكندرية مكتبتيه 
نظًرا ألجوائهما الملهمة وجودة ظروف . للجمهور مجانًا

الجلوس فيهما وأماكن العمل العديدة فإنهما تمثالن 
ستجد فيهما مجموعة كبيرة من . أماكن للتعلم واللقاء

:  الوسائط باللغتين األلمانية والعربية على حد سواء
يمكن استخدام الكتب والمجالت واألفالم والموسيقى
.والتطبيقات واأللعاب في مقريهما أو استعارتها مجانًا

قمية باإلضافة إلى ذلك توف ر المكتبة اإللكترونية مكتبة ر
ا وتكتمل عروضن. للوسائط اإللكترونية باللغة األلمانية
دم ، التي يق"رؤية"بمجلتنا اإللكترونية متعددة الوسائط 

فيها صحفيون من المنطقة مقاالت عن موضوعات تهم 
.المنطقة

خبار المكتبتان فعاليات يتم فيها تقديم ومناقشة أتنظما 
تعتبرا . سوق الكتاب األلماني والعربي بصورة منتظمة
المكتبتان أن مهمتها تتمثل في تعزيز مهارات 

المعلومات واإلعالم، خاصة بين الشباب، وفي بناء 
شبكات التواصل بين المشاهد األدبية والمكتبية 

.األلمانية والمصرية وكذلك بين المترجمين

مكتباتنا: أماكن التعلم واللقاء

DEUTSCHLAND.
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لدينا اآلن . ١۹٥٨القاهرة منذ عام جوته يعمل معهد 
:عدة مواقع في المدينة
في الدقي، والتي " بيت النخيل"في بنايتنا الجديدة، 
، توجد فصول لتدريس دورات ٢٠١٦افتتحت في عام 

اللغة وقاعة محاضرات، باإلضافة إلى الحديقة 
مساحة "وبالطبع المكتبة بما في ذلك . والكافيتريا
، حيث يمكن تجربة الوسائط والمعدات والعمل "الُصن اع 

.على أفكار عالم الغد

تقع مكاتبنا اإلدارية في المبنى المجاور مباشرة، في 
.، التي تم تجديدها حديًثا" الفيال البيضاء"

كما أن تقديم دورات اللغة والفعاليات الثقافية مستمر 
قاعة . في المبنى القديم للمعهد في وسط البلد

المناسبات السابقة مفتوحة اآلن للمشهد الثقافي 
كمساحة عمل " ستوديو تخشينة"المستقل باسم 

.للمشروعات الفنية

"  الفيال البيضاء"و" بيت النخيل"
معهد جوته القاهرة: وشركاؤهما

ُيعد معهد جوته في اإلسكندرية جزًءا ال يتجزأ من 
انتقل . ١۹٥۹الحياة الثقافية في المدينة منذ عام 

إلى موقعه الحالي، وهو عبارة ١۹۷٣المعهد في عام 
وفًقا لخطط ١۹٢٦عن فيال في المدينة تم بناؤها عام 

المهندس المعماري ماكس آذرعى في إطار ما يسمى 
.بالحي اليوناني

ال تزال قاعة المكتبة وحجرات دورات اللغة وقاعات 
الفعاليات والمكاتب اإلدارية موجودة في هذه الفيال ذات 

.الطراز القوطي الحديث مع عناصر فن اآلرت ديكو

: تحفة معمارية
معهد جوته اإلسكندرية

Sprache. Kultur. Deutschland.
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معهد جوته القاهرة

بيت النخيل 
، شارع حسين واصف١۷

ميدان المساحة، الدقي
+٣٣٣٤۷٨٠٠٠٢٢: التليفون

الفيال البيضاء
، شارع حسين واصف١٣

ميدان المساحة، الدقي
+٣۷٤٨٤٥٠٠٠٢٢/ ٥٠١: التليفون

البستان
، شارع البستان٥

وسط البلد
+٢٥۷٥۹٨۷۷٠٢٢: التليفون

اإلسكندريةمعهد جوته 

شارع البطالسة، ، ١٠
األزاريطة
+٤٨۷۹٨۷٠٠٣٢: التليفون

www.goethe.de/egypt

:معهد جوته على مواقع التواصل االجتماعي


