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نرحب بكم في موقع جامعة برندنبورج اإللكتروني على اإلنترنت
يسرنا إهتمامكم للحصول على معلومات عن جامعتنا-:
جامعة برندنبورج للعلوم التطبيقية تعمل على تطوير نفسها دائما لتصبح ذات مستوى عالمي .ليس فقط بإستحداث
تخصصات جديدة بمنح شهادة البكالوريوس والماجستير ,إنما أيضا طرح تخصصات باللغة اإلنجليزية .كما أننا جد سعداء
بتواجد في جامعتنا طالب من جنسيات مختلفة تفوق  60دولة .كما أنه لدينا إهتمام متزايد بإستقطاب طالب اجانب جدد.
1جامعة حديثة بطابع متطور.
مع تأسيس جامعة برندنبورج في نيسان أبريل عام  1992أصبحت مدينة برندنبورج ألول مرة في تاريخها(الذي يمتد
ألكثر من  1000عام) مدينة جامعية .و حتى سنة  1997كان المبنى الرئيسي للجامعة عبارة عن ثكنة عسكرية تم
اصالحها وتم تشييد جناحات جديدة لتشكل بدلك الفضاء الجامعي الجديد.
في المجاالت الثالثة) التكنولوجيا  ,االقتصاد ,علم الحاسوب وسائط اإلعالم (تطرح تخصصات دراسية جذابة ومبتكرة.
أزيد من  3000طالب وطالبة يدرسون بأحدث قاعات الدراسة وفي مختبرات اكثر تقدما بفضاء جامعي رحب وجذاب.
اننا نطور التخصصات الدراسية المطروحة فى جامعتنا باستمرار ,ومن جهة اخرى يمكن دراسة جميع التخصصات
لنيل شهادة عالمية )باكلوريوس او ماجستير(.

ان انفتاحنا على محيطنا الخارجي يتيح لطالباتنا التعرف على مجاالت اشتغالهم قيل التخرج ودالك عن طريق اتداريب .

العملية عند شركائنا كما نتيح لطالباتنا اكتساب تجارب دولية من خالل برامج تبادل الدراسة واالبحاث العلمية مع
 .جامعات اوروبية و دولية عن طريق التوأمة التى تجمعنا بها
كما اننانعمل على إستحداث فروع تخصصية عالمية جديدة تتماشى و متطالبات السوق وذلك بدعم من شركاء في قطاعات
.الصناعة واإلقتصاد واالدارة الجهوية لالقليم
بعهد أحد القياصرة هو األن يضم كلية العلوم اإلقتصادية .وكذلك بدل 1881المبنى الرئيسي للجامعة والذي انتهى بناءه بعام
إصطبالت الحصون يوجد األن مكتبة الجامعة والتي هي بالطراز الحديث .المبنى القديم والذي يعلوه القرميد األحمر مع
المباني الجديدة والتي يطغو عليها اللون األصفر ،تألف حرم الجامعة بتناسق مثالي ويعد من أجمل المباني الجامعية في
.ألمانيا
 2ماذا يستطيع الطالب أن يدرس في جامعة برندنبورج؟
الكلية

التخصص

الشهادة

عدد
المقاعد
)محدودة(

Wirtschaft
اإلقتصاد

Betriebswirtschaftslehre - Allgemeines
Management
إدارة األعمال  --اإلدارة العامة

بكالوريوس العلوم

نعم

Betriebswirtschaftslehre - Internationales
Management
إدارة األعمال  --اإلدارة الدولية

ماجستير في العلوم

ال

Fernstudiengang Betriebswirtschaftslehre
إدارة األعمال  --دراسة عن بعد

دبلوم في إدارة األعمال

ال

Wirtschaftsinformatik
المحاسبه

بكالوريوس العلوم

ال

Wirtschaftsinformatik – Information Process
Management
المحاسبه--ادارة المعلومات

ماجستير في العلوم

ال

Technologie- und Innovationsmanagement
إدارة والتكنولوجيا واالبتكار

ماجستير في العلوم

ال

Security Management

إدارة انظمة الحماية

ماجستير في العلوم

ال
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Informatik und
Medien

Informatik

علم الحاسوب ووسائط
اإلعالم

برمجة الحاسوب

بكالوريوس وماجستير في
العلوم

ال

بكالوريوس وماجستير في
العلوم

ال

Online-SG Medieninformatik
برمجة وسائل اإلعالم--دراسة عن بعد

Applied Computer Science
هندسة الحاسوب

بكالوريوس في العلوم

ال

Medizininformatik
هندسة االجهزة الطبية

بكالوريوس في العلوم

Digitale Medien

ماجستير في العلوم

Technik

Maschinenbau

التكنولوجيا

الهندسة الميكانيكية

بكالوريوس في الهندسة

ال
ال
نعم

Mechatronik und Automatisierung
هندسة األتمتة الصناعية

بكالوريوس في الهندسة

ال

IT-Elektronik
تكنولوجيا المعلومات و اإللكترونيات

بكالوريوس في الهندسة

ال

Mikrosystemtechnik und Optische Technologien
تقنية االجزاء الدقيقة والتكنولوجيا البصرية

بكالوريوس في الهندسة

Energy efficiency of technical systems

ماجستير في العلوم

ال
ال

3شهادة الماجستير العالمية في تخصص )Technology and Innovation Management (TIM
.تي أي أم هو تخصص عالمي وأساسي في جامعة برندنبورج بالتعاون مع ب.ت.يو كوتبوس
تي أي أم هو عبارة عن مزيج بين الهندسة واإلقتصاد .وهى شعبة مخصصة للطالب الحاصلين على شهادة العلوم
الهندسية ،العلوم الطبيعية أو الكمبيوتر .ومدة تكوين اربع سنوات اضافة الى سنة خبرة عملية واتفان اللغتين االلمانية و

االنجليزية  .خل سنتين من الدراسة يحصل الطالب
يعتبر جد مهم واساسى بالنسبة للطالب االجانب

على الدرجة االكاديمية ماجستير في العلوم

المعترف به عالميا وهو ما

أسلوب التدريس يتضمن محاضرات ،حلقات دراسية ،تمرينات ،مختبرات ،تطبيقات عملية ،مشاريع ،جوالت إستطالعية
وذلك باللغتين اإلنجليزية واأللمانية.
 TIMتتكون من خمسة فروع ،فرع منها يتم تدريسها في مدينة براندنبورج ،والفروع األخرى في مدينة كوتبوس:
مبادئ علم التدبير

ا
مبادئ تدبير التكنولوجيا و اال بتكار

االدارة الهندسية والتعمق التقني

مشروع إندماجي

مسؤوليات إجتماعية

النظام األوروبي للحساب ،النقل والتجميع للتحصيل الدراسي ( ) ECTS
ما هو الـ  ECTS؟
نظام  ، ECTSوهو نظام أوروبي خاص بوحدات التقييم (درجات) العلمية القابلة للتراكم والتحويل ،يسمح هذا النظام بأخذ
فترات الدراسة (خاصة التي تتم خارج البالد) في االعتبار والتصديق عليها.
النظام األوروبي لتحويل رصيد الدرجات ()ECTS
ً
هو نظام أوروبي خاص بتحويل الدرجات األكاديمية القابلة للتراكم والتحويل في أوروبا .تمنح الدرجات وفقا لكل محاضرة
وتعتبر وسيلة تقييم لحجم العمل الذي تمثله مقارنة بحجم العمل الكلي الالزم للنجاح في عام جامعي واحد.
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يتم منح  60درجة  ECTSلسنة دراسية واحدة ،عادتا َ يتم منح  30درجة عن كل فصل دراسي ،يتم حساب النقاط فقط في
حالة زيارة الطالب الكاملة للمحاضرات والنجاح بجميع اإلمتحانات.
قائمة التقدير للعالمات ببرنامج ECTS
ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

نسبة أعداد الطالب بناء على تقدير العالمات
10
25
30
25
10

التقدير
ممتاز -مع أقل ما يمكن من األخطاء
جيد جدا -مع أخطاء قليلة
جيد – مع عدد من األخطاء
متوسط – ناجح مع أخطاء صعبة
مقبول – أقل عالمة ممكنة للنجاح
راسب – ضروري تحسين قبل المعادلة
راسب – يجب تحسين قوي ضروري

الطالب المشاركين ببرنامج  ECTSيستطيعوا الحصول على معادلة كاملة لدى الجامعات األخرى المشاركة بالبرنامج.
للمزيد من المعلومات عن رصيد النقاط لــ  ECTSتجدونها بموقع الكليات الثالثة في جامعتنا وذلك على شبكة اإلنترنت.
 5الدراسة في جامعة برندنبورج للعلوم التطبيقية ( دوام كامل )
 1 . 5قبول المقعد الدراسي
ال يوجد رسوم جامعية ،تقديم طلبات اإللتحاق تكون فقط في الفصل الشتوي ممكنة .أخر موعد لتقديم طلبات اإللتحاق
للتخصصات ذات المقاعد المحددة يكون بـ .0 15/7أما بالنسبة للتخصصات ذات المقاعد الغير محدودة فتكون حتى 30/09
من كل عام ممكنة.
نحن ننصحكم – وذلك بسبب طول فترة العمل بالطلبات من قبل  – UNI-ASSISTالتقديم قبل الموعد بمدة  4أسابيع من
الموعد المذكور أعاله ! ويجب إرفاق جميع األوراق والمستندات المطلوبة بدون أي نقص ،وال يتم الرد على الطلبات
الناقصة.
إبتداء من األول من مارس لعام  2004تم تحويل طلبات اإللتحاق بالدراسة لدينا وذلك بالنسبة لشهادات الدبلوم
والبكالوريوس ،وذلك عن طريق مكتب أسيست.
يتولى مكتب أسيست فحص الطلبات المقدمة في كل الشعب للتأكد من استيفائها لشروط الدراسة بالجامعة التي يرغب مقدم
الطلب في الدراسة فيها .للحصول على معلومات أوفر الرجاء زيارة الموقع التالي www.uni-assist.de
الرجاء إرسال طلب اإللتحاق مع الوثائق والشهادات المطلوبة كاملة ومصدقة وذلك على العنوان التالي :
Fachhochschule Brandenburg
.c/o UNI-ASSIST e.V
Helmholtzstr. 2-9
D-10587 Berlin
في حالة إستيفاء طلب اإللتحاق للشروط يرسلها مكتب أسيست إلينا ،وبعدها نقوم بإصدار القرار في شأن الموافقة على منح
مقعد دراسي لمقدم الطلب.
لتقديم طلبات اإللتحاق يجب إرسال نسخة عن الوثائق التالية مترجمة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية ومصدقة :
طلب اإللتحاق بالنسبة للطلبة األجانب (يمكن تنزيله من موقع الجامعة على اإلنترنت)

صورة معتمدة مصدقة ومترجمة لكل الشهادات المدرسية والجامعية والتدريبية

إثبات تعلم اللغة األلمانية

بالنسبة لطلب اإللتحاق بدراسات الماجستير فيجب إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية وأيضا شهادة خبرة

عملية ,للمزيد من المعلومات المرجو اإلتصال بمكتب األجانب بجامعة برندنبورغ
للتسجيل بجامعة برندنبورج يجب إحضار التالي :
جواز سفر مع تأشيرة سارية المفعول
.1
تأمين صحي لدى إحدى شركات التأمين األلمانية الرسمية
.2
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.3

قسيمة دفع رسم الفصل الدراسي

مستوى اللغة األلمانية
لقبول مقدم طلب اإللتحاق لدى جامعة برندنبورج للعلوم التطبيقية ،يجب إثبات حصوله على إحدى مستويات اللغة األلمانية
المعتمدة التالية :
( )DSHإمتحان اللغة االلمانية لولوج المدارس العليا للطلبة االجانب . /www.fadaf.de/pruef

مع  DSH-1في بعض التخصصات ولكن فقط إلى غاية انتهاء الفصل الدراسي األول(.
) -DSH-2
( TestDaF15)- www.testdaf.de TestDaFإمتحان االلمانية كلغة أجنبية )مع  TestDaF12في

بعض التخصصات ولكن فقط إلى غاية انتهاء الفصل الدراسي األول(.
دبلوم اللغة األلمانية الصغير أو الكبير من معهد غوته

www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm



Zentrale Mittel- oder Oberstufenprüfung oder C1-Prüfung des Goetheinstitutes

www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm



إمتحان اللغة المستوى الثاني من der Kultusministerkonferenz

www.kmk.org/ausland/home1.htm



جامعتنا التطرح أي دروس إلمتحانات اللغة األلمانية.

 2 . 5السفر – والحصول على التأشيرة ا
لمقدرتكم التسجيل رسميا ً لدى جامعتنا ،يجب أوالً الحصول على فيزا دراسية .يجب الحذر بأن العمل بطلب الفيزا الدراسية
يمكن ان يستمر لعدة شهور .يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات وذلك تحت العنوان التالي :
www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html

مالحظة هامة :في حالة إثبات فيزا سياحية ،فإنها تكون غير كافية للقبول لدينا .إمكانية تغيير نوع الفيزا الممنوحة غير
متاحة .سوف يتم منح فيزا وذلك من سفارة ألمانيا في بلد مقدم طلب الدراسة وذلك لمده أقصاها  3شهور ،وبعدها سيتم
تحويل الفيزا إلى إقامة طالب وذلك خالل الفترة الممنوحة وذلك عن طريق مكتب األجانب في المدينة .من المهم جداً اإلنتباه
دائما ً على فترة صالحية الفيزا.
 3 . 5البحث عن سكن
سكن الطالب
يوجد في مدينة برندنبورغ سكن جامعي وهو يقع مباشرة بجانب مباني الجامعة .لتقديم طلب حجز غرفة يجب إرفاق صورة
عن القبول الدراسي بجانب طلب حجز الغرفة .لمزيد من المعلومات عن السكن الجامعي تجدونها تحت العنوان التالي :
.http://www.studentenwerk-potsdam.de/wohnen.html
يتم الرد على مقدم الطلب وذلك بمكتوب رسمي وبوقت محدد بعد تاريخ تقديم الطلب من قبل المصلحة الطالبية ،وهي الجهة
الوحيدة التي تقرر بمنح سكن لمقدم الطلب .مكاتب المصلحة الطالبية تقع في مدينة بوتسدام .اإلمكانية متاحه أيضاً لتأجير
غرف وشقق خاصة.
العنوان المختص لسكنات الطالب:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen
Babelsberger Straße 2
)D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke

بالنسبة للطالب الذين لم يتمكنوا من الحصول على غرفة بسكن الطالب أو اليرغبوا بذلك ،المرجو القدوم الى مدينة
برندنبورج قبل بداية الدراسة من اجل البحث عن اقامة خاصة ،كما تقدم منظمة الطلبة العامة  Astaالمسؤولة عن
الشؤون االجتماعية رهن اشارتكم مساعدات في البحث عن سكن  .البريد اإللكتروني التالي إلستفساراتكم بالنسبة لهذا
الشأنastasoziales@fh-brandenburg.de :
ً
بالقرب من الجامعة ( حوالي  15دقيقة مشيا على األقدام ) يوجد شقق سكنية طالبية  ، Caasiسكن  Caasiيتبنى فقط تأجير
لفترة قصيرة األجل وذلك لشقق مكونة من غرفة إلى غرفتين ،جميع الشقق تتكون من سرير أو سريرين مع مطبخ وحمام
مع دوش ،للحصول على مزيد من المعلومات من الموقع التالي ، www.caasi.de :يمكنكم أيضاً اإلستفسار والحجز على
شبكة اإلنترنت.
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 6االجراءات االدارية الواجب عملها عند القدوم إلى ألمانيا
عند القدوم إلى ألمانيا يجب في فترة أسبوع اإلبالغ رسميا ً عن مكان اإلقامة وذلك لدى مكتب تسجيل اإلقامة في مدينة
برندنبورج .مكتب تسجيل اإلقامة تجدونه في  am Nicolaiplatz 30هاتف03381581351 :
في حالة السكن خارج مدينة برندنبورج فيجب التسجيل لدى أقرب مكتب تسجيل اإلقامة في المدينة المراد السكن فيها.
عند التسجيل يجب إرفاق معك جواز السفر وعقد اإليجار .يمكنكم الحصول على مساعدة من قبل مكتب الطلبة األجانب لدى
الجامعة وذلك بتعبئة النماذج المطلوبة للتسجيل.
التأمين الصحي
للتسجيل لدى الجامعات األلمانية يجب أن يكون الطالب مؤمن صحيا ً لدى إحدى شركات التأمين الصحي األلمانية الرسمية،
باإلمكان أيضا ً التأمين عن طريق شركات التأمين الخاصة.
حق اإلقامة
جميع الطالب األجانب في ألمانيا – أيضا ً لمواطني اإلتحاد األوروبي – يحتاجون إلى حق اإلقامة .يجب القيام بهدا االجراء
قبل انتهاء صالحية الفيز عند مكتب األجانب.
عنوان مكتب األجانب بالمدينة هو Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, Tel. 03381 -
58 33 0
أوقات العمل لدى المكتب هي :الثالثاء  12.00 –7.30و  ، 18.00 –13.00الخميس  12.00 –7.30و . 15.00 –13.00
الوثائق المطلوبة :
نموذج معبأ عن طلب اإلقامة ( يتم الحصول على الطلب من عند مكتب األجانب )

جواز سفر ساري المفعول

فيزا

صورة شخصية بيومترية واحدة

شهاده قبول الجامعة

إثبات التأمين الصحي

صورة عن وثيقة تسجيل السكن

إثبات مالي عن مصروف المعيشة ( على سبيل المثال إثبات يظهر كفالة مالية من قبل أحد أفراد العائلة،

أو منحة مالية ) ...
7معلومات عامة عن الدراسة في جامعة برندنبورج للعلوم التطبيقية
تذكرة المواصالت الفصلية
تذكرة المواصالت الفصلية ،والتي تمنح لكل طالب يتم تسجيله بالجامعة ،يمكن التنقل بها بوسائل المواصالت المختلفة وذلك
بكل من الواليتين برلين و برندنبورج وبدون إستثناء.
المطعم والكفتيريا
يتم فتح أبوابهما من اإلثنين إلى الجمعة .بالكفتيريا ،والتي تبدء العمل من الساعة  8صباحاً ،تقدم إفطار خفيف .وجبة الغداء
تقدم في المطعم وذلك من الساعة  11.00إلى الساعة  . 14.00يقوم المطعم بتقديم  4أصناف مختلفة يومياً ،األسعار تكون
بين  € 1.20و . € 2.30
ثقافة ورياضة
يتم طرح بعض النشاطات الرياضية المختلفة وذلك عن طريق مكتب لجان الطلبة (  ،) Astaوعلى سبيل المثال :كرة
الطائرة ،كرة القدم ،ألعاب مائية  ...الخ.
بار الطلبة  IQتجدونه في سرداب المبنى الرئيسي للجامعة ،هناك يتم عمل حفالت مختلفة وبعض األحيان تنظيم نشاطات
مختلفة .أيضا ً يعتبر  IQنقطة تالقي وتعارف بين الطالب وسكان المدينة في نفس الوقت.
ولوج البريد األلكتروني
يحصل كل طالب مسجل على بريد إلكتروني وموقع مجاني .الطالب الذين يسكنون بسكن الطالب Zanderstrasse
يمكنهم الحصول على خدمة اإلنترنت.
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المكتبة
ً
مكتبة الجامعة تقع األن في المكان الذي كان سابقا إصطبل للخيول .يوجد اإلمكانية للمراجعين والمراجعات اإلستفادة من
إستخدام غرفة القراءة الكبيرة واإلستفادة من اإلمكانية المرجعية الكبيرة .يمكن اإلستفادة من خدمات المكتبة عن طريق
شبكة اإلنترنت العالمية ،وذلك بإستخدام مختلف المراجع التاريخية المحببة على سبيل المثال وذلك خارج نطاق أوقات
الدوام الرسمي)www.fh-brandenburg.de/bibliothek/www.htm( .
يجب إظهار هوية الطالب بأول زيارة للمكتبة وذلك للحصول على بطاقة اإلعارة.
رعاية
لتسهيل التعرف على المدينة ،يطرح طاقم مكتب الطلبة األجانب بالجامعة خدماته لمساعدتكم على الحصول على معلومات
عن الدراسة ،عن المدينة ،على سبيل المثال كيفية الحصول على جدول المحاضرات ،البحث عن أماكن التسوق القريبة...
الخ.
السنة األكاديمية
تبدأ السنة األكاديمية بأسبوع مقدمة لطالب الفصل األول وذلك بمنتصف شهر سبتمبر ،ومن بعدها تبدأ المحاضرات .الفصل
الشتوي ينتهي في نهاية شهر يناير .تنتهي إمتحانات الفصل في منتصف فبراير.
أما محاضرات الفصل الصيفي تستمر وذلك من منتصف مارس حتى نهاية يونيو .إمتحانات الفصل الصيفي تنتهي
بمنتصف يوليو.
فرص التمويل
مستوى المعيشة في برندنبورج يقع بين  500و  600يورو شهرياً .هناك عدة امكانيات لطلب الحصول على منحة دراسية
في ألمانيا وذلك عن طريق الــ  . Daadلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html

وكذلك الجامعة تعطي منح للطلبة عن طريق Studierendenstiftung.
 8الحياة في مدينة برندنبورج
ً
مدينة برندنبورج ،والتي يزيد عمرها عن  1050عاما ،تتكون من ثالثة أجزاء تاريخية :المدينة القديمة ،المدينة الجديدة و
جزيرة الدوم .المدينة القديمة والمدينة الجديدة يفصلهما الهافل.
كنيسة كاثرين والتي تم بناءها عام  1401في المدينة الجديدة ،تكون مثال على طابع البناء بالطوب المحروق والذي يكون
صنع ألول مرة في شمال ألمانيا .كنيسة جوتهارد والموجودة في المدينة القديمة ،كان قد تم بناءها في األعوام الماضية من
الطوب المحروق .أمام مبنى البلدية الموجود في المدينة القديمة ،يقف التمثال روالند المبني من الحجر ،والذي هو إرتفاعه
يزيد عن  5أمتار ،كان قد أختير في نهاية الفترة الزمنية الممتدة من  1500كرمز للمدينة.
على جزيرة الدوم والتي هي باألصل نقطة الوسط بالمدينة ،يرتفع أقدم بناء في المدينة . der Dom St. Peter und Paul
والذي كان قد تم بناءه في بداية الحقبة الرومانية عام  .1165ما يزيد عن  400تمثال مبني فقط في داخل المدينة التاريخية،
وبذلك تتمتع مدينة برندنبورج بأعلى كثافة للتماثيل المبنية في الوالية .ما يزيد عن نصف المباني الموجودة في داخل المدينة
التاريخية كان قد تم إعادة إصالحها.
صورة المدينة تأخذ طابع نهر الهافل بصورة ملحوظه .الغاباة الموجودة بالنواحي ،الساحات الخضراء والبحيرات المختلفة
تشجع على ممارسة الرياضات المختلفة واإلستجمام فيها.
في الشتاء يستطيع الشخص عند تجمد البحيرات ممارسة رياضة التزلق على الجليد باألحذية المخصصة لذلك ،أو التسلق
على جبل مارين.
عند األوقات الذي ترتفع بها درجات الحرارة تكون حيرة الخيار :اإلبحار بزورق شراعي ،قيادة قارب بمحرك أو التجذيف،
الصيد و السباحة .البحيرات الساحرة في المدينة تعجب ليس فقط ممارسين األلعاب المائية .الشواطئ تدعوا لإلستلقاء
واإلسترخاء عليها .الطرق الجذابة تنال إعجاب محبي ممارسة رياضة الجري وقيادة الدراجات الهوائية .ممارسي رياضات
إمتطاء الخيل واأللعاب الهوائية يجدون بمدينة برندنبورج مكان مناسب لممارسة نشاطاتهم.
ما الذي ال يعرفونه الكثير في ألمانيا – أنه يأتي أصل تسمية والية برندنبورج بهذا اإلسم من مدينة برندنبورج.

ما المغامرات التي يمكن القيام بها في مدينة برندنبورج ؟
في مدينة برندنبورج يوجد متاحف متنوعة مثيرة لإلهتمام يستحق زيارتها ،منها متحف الصناعة ،أنتظار الحرية Dr. „ -
 ، “Mottes’s Klangturmمتحف الدوم ،متحف التحقيق والتعذيب ،متحف ( N)Ostalgieوأخرى عديدة.
إلستكشاف األماكن الطبيعية الخالبة في المدينة ننصح إستعارة دراجة هوائية أو زورق أو قارب شراعي.
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أيضا ً رحلة جولة حول الهافل تكون من أحب الجوالت الممكنة التي يستطيع من خاللها التعرف على المدينة.
يوجد في المدينة مسبح ( مجهز بجاكوزي ،ساونا و مقفز ) ،مسرح ،قاعتان سينما وعدة ديسكوهات.
مزيد من المعلومات عن مدينة برندنبورج الرجاء زيارة المواقع التالية:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

