معلومات للكتيب االسترشادي
للمسافرين القطريين
إلى جمهورية ألمانيا االتحادية
7102
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كلمة سعادة السفير
إخواني مواطني دولة قطر
السالم عليم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أهالً ومرحباً بكم على صفحات هذا الكتيب االرشادي للمسافرين القطريين
المتّجهين إلى جمهورية ألمانيا االتحادية ،التي تجمعنا معها عالقات تعاون
وثيقة ،رسّختها تجارب كثيرة ومبادرات مشتركة عمّقت هذه الصداقة
وارتقت بها لتصل إلى مستوى متقدم .وليس أدلّ على مدى عمق هذه
العالقات الجيّدة من إعالن عام  7102الجاري عاماً للثقافة القطرية األلمانية،
سوف يشهد العديد من الفعاليات الثقافية المتميزة في كال البلدين.
ال شكّ أنّ سفارة دولة قطر في ألمانيا هي بيت لكل المواطنين القطريين
الموجودين بألمانيا ،وأبوابها مفتوحة على الدوام لخدمتهم ورعاية مصالحهم.
لذا جاء هذا الكتيب اإلرشادي لكي تزويد المواطنين القطريين المتّجهين إلى
ألمانيا بالمعلومات التي تهمّهم ويلزمهم معرفتها قبل مغادرتهم للدولة ،وتلك
التي يحتاجون إليها أثناء فترة تواجدهم في جمهورية ألمانيا وكذلك حول عمل
السفارة وعن الخدمات القنصلية التي تقدمها.
وأسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين.
سعود بن عبد الرحمن آل ثاني
سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا االتحادية
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نصائح وإرشادات للمواطنين القطريين
المسافرين إلى ألمانيا:
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عناوين أهم البنوك في ألمانيا:
يوجد في ألمانيا أكثر من  7111بنك ومؤسسة ائتمانية ,كان هذا العدد مضاعفاً قبل عشرين سنة!! أي أن العدد في انخفاض.
ومن أهم البنوك في ألمانيا:
Deutsche Bank
بنوك خاصّة:

فروعها منتشرة في جميع أنحاء ألمانيا.

Commerzbank
Postbank
Deutsche Kreditbank

وهي بنوك خاصّة أيضاً ،ولكن ال توجد
لها فروع وتعتمد على اإلنترنت

بنوك إلكترونية:
Comdirect Bank AG

Sparkasse

لها ما يقرب من  011فرع منتشرة في
كل مدينة ومنطقة وتحمل اسمها ،وكل
فرع في مدينة أو منطقة تعود أرباحه
على هذه المنطقة

بنوك عامّة:
Landesbanken
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وسائل التواصل مع سفارة دولة قطر ،وأرقام الطوارئ:

العنوان:

Botschaft des Staates Katar in Berlin
Hagenstr. 56
14193 Berlin
عن طريق التليفون

+49 30 8620 60

للتواصل مع السفارة:

للتواصل مع القنصلية:

عن طريق الفاكس

+49 30 8620 6150

عن طريق التليفون

+49 30 8620 6310
+49 30 8620 6300

عن طريق الفاكس

+49 30 8620 6150

عن طريق البريد اإللكتروني

imad.s@embassy-qatar.de
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9
صباحاً وحتى الساعة  4عصراً

مواعيد العمل:
خمسة أيام في األسبوع

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9
صباحاً وحتى الساعة  07ظهراً

مواعيد المعامالت القنصلية:

الموقع اإللكتروني للسفارة:

www.botschaft-katar.de
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المكتب الطبي لدولة قطر في بون:

المسؤول:

السيد /سبت صقر الكواري

العنوان:

Qatar Medical Office Bonn
Godesberger Allee 77-81
53175- Bonn- Germany

التليفون:

+49 228 367850

الفاكس:

+ 49 228 363006

الخط الساخن:

+ 49 16093891051

البريد اإللكتروني:

med-bonn1@sch.gov.qa
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أهم المجمعات التجارية في ألمانيا
برلين
من المعروف عن برلين أنها ال تجتذب المتسوقين والسياح فقط ،بل إنها تستقطب مبدعي ورواد الموضة ،باعتبارها محركاً على
اإلبداع واالبتكار .وبالطبع فإن الكثيرين من مشاهير السينما يتوافدون إلى هذه المدينة ويشاركون بشكل دوري في فعالياتها
المتنوعة .فمثالً إذا نظرنا إلى معرض (فاشن ويك) ومعرض (بريد آند باتر) اللذين تستضيفهما برلين ،سنعلم جيداً أهميتها
كمدينة مستضيفة للمعارض المختصة باألزياء التي يحرص نجوم هوليود على التواجد فيها بشكل دائم.
شارع كورفورستندام ،وباللهجة العامية (كودام)
(كا ديه ﭬـي) :يعتبر أكبر مركز تسوق في القارة األوروبية ،مجموعة واسعة من األزياء النسائية والرجالية ذات الماركات
العالمية .كما يوجد في كافة الطوابق الثمانية مستحضرات تجميل ومجوهرات وكتب وأقراص مدمجة وأطباق وزينة
وإكسسوارات للبيوت .ويمكننا القول إنه يضم كل شيء يمكن أن يجعل الحياة أكثر جماالً .أما ردهة الطعام في الطابق السادس
فهي مكان البد من تجربته.
مركز أوروبا (أويروبا -سنتر) :يعد مركز تسوق كالسيكي موجود في غرب المدينة ،يوجد فيه أكثر من  21محالً ومطعماً
خيارات تسوق متنوعة وعرضاً كبيراً لفنون الطبخ.
بطول شارع (كودام) توجد أحدث اتجاهات الموضة التابعة لسالسل البيع بالتجزئة الدولية والعالمات التجارية الكبيرة .وكلما
اتجهت إلى الغرب ،تصبح قائمة المحالت التجارية أكثر حصرية .وحتى الشوارع الجانبية الهادئة على يمين ويسار شارع
(اوالند شتراسه) تمتلك الكثير من السحر وتسحق الزيارة بحق .فهنا تتواجد بوتيكات رفيعة ذات ذوق عال تضم مجموعة من
عروض الموضة الحصرية وتتميز بأسلوب عمارة رائع .كما تدعوك المقاهي والمطاعم األنيقة المنتشرة هناك إلى منح نفسك
بعض االستراحات القصيرة.
شارع (فريدريش شتراسه) :ثاني أهم عناوين التسوق بعد شارع (كوفورستندام) ،حيث يمتد من بوابة (أورانين بورغر تور)
وحتى ساحة (ميرنغ بالتس) عند بواية (هاليشن) في حي (كرويتسبِرغ).
مركز التسوق الثقافي (دوسمان) :يقع مركز التسوق الثقافي (دوسمان)بين محطة قطارات شارع (فريدريش شتراسه) والشارع
الشهير (أونتر دين ليندن) ،ويجذب هذا المركز عشاق الموسيقى والكتب إلى وقت متأخر من الليل.
مجمع (أوبر إيست سايد برلين) :الذي يبرز أيضاً بمبانيه الجديدة والمكاتب األنيقة والعديد من المقاهي .ففي هذا الرواق الرفيع
يجد عشاق الموضة متاجر األزياء الرائدة والماركات العالمية الشهيرة.
أروقة التسوق (فريدريش شتادت باساجن) :هي أروقة ذات هندسة معمارية رائعة ،وتعتبر من نقاط التسوق الساخنة ،حيث تمثل
موطناً لرواق  710ورواق  712وغيرها من األروقة التي تعرض أزياء عالمية للنخبة.
الحي القديم (شوينن فيرتل) :وهو من عناوين التسوق المثيرة لالهتمام ،حيث تبرز الشوارع الصغيرة تدعو الزوار إلى التنزه
والتسوق والشراء.
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ساحات (هاكيشه هوفه)
هنا ستجد صاالت العرض الصغيرة والبوتيكات التي تضم الموضة الدولية وتصاميم الشباب المحلية ،ابتداءً من األزياء المميزة
واألحذية الملفتة والمجوهرات واإلكسسوارات وحتى القطع واألشياء الملونة والهدايا المضحكة.
ساحة (الكسندر بالتس) :كانت تمثل في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية مركز تسوق لمدينة برلين الشرقية ،ويوجد بها مركز
التسوق والترفيه (آليكسا) ،الذي يعتبره الكثير من الزوار أنجح مراكز التسوق في برلين ،فهو يتميز بالدرجة األولى بمساحته
الواسعة وبتقديمه مزيج من عروض التسوق والجمال والترفيه والمطاعم واالستراحة ،بحيث يضمن للزوار متعة التسوق السيما
أثناء األحوال الجوية السيئة.
حي (نيكوالي فيرتل) :إن زيارة هذا الحي تعتبر تجربة خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،فهنا ستجد نفسك بين مبان من
طراز القرون الوسطى .ويزخر هذا الحي بالعديد من المحالت التجارية الصغيرة الخاصة ببيع الهدايا التذكارية والحرف اليدوية
والتحف ،إلى جانب بعض المتاحف المثيرة لالهتمام وكنيسة (نيكوالي كيرشه).
هامبورغ ..شوارع فاخرة
توفر مدينة هامبورغ الكثير من أروقة ومراكز التسوق.
شارع (نوير فال) :يُعدّ هذا الشارع أحد أبرز عشرة شوارع فاخرة للتسوق في أوروبا .فهذا الشارع هو موطن العالمات
التجارية الفاخرة ،سواء كنت تبحث عن األزياء الفاخرة أو المجوهرات واإلكسسوارت الحصرية أو األحذية أو األثاث .وعلى
امتداد هذا الشارع الذي يبلغ طولة أكثر من كيلومتر يمكن التجول أمام أرقى وأغلى محالت في هامبورغ.
البوليفارد الفاخر (يونغفيرن شتيغ) :يجذب هذا البوليفارد السياح من كل أرجاء العالم ،ويعتبر من المقاصد المهمة لكل من يهوى
التسوق ،نظراً لما يضمه هذا الشارع من متاجر متنوعة تعرض كل ما هو فاخر وأنيق.
ميدان (غينزه ماركت)
وباالنتقال إلى ميدان (غينزه ماركت) يمكنك التسوق تحت النصب التذكاري للكاتب المسرحي (غوتهولد إفرايم لسينغ) .ويدعوك
هذا الميدان للتسوق باإلضافة إلى الجلوس الحتساء فنجاناً من القهوة أو الكابتشينو أو لتناول اآليس الكريم اللذيذ مع التمتع
بمظاهر الحياة الحضرية هناك .فهنا تعرض المحالت المجوهرات الراقية والساعات الثمينة وآخر صيحات الموضة
واإلكسسوارات ،باإلضافة طبعاً إلى أزياء الشباب وغير ذلك.
شارع (مونكيبيرغ شتراسه) :ويبرز هذا الشارع الذي يمتلك أكثر من مئة سنة من التقاليد ،بموقعه المركزي بين محطة
القطارات المركزية ومبنى البلدية .وسواء كنت تبحث عن المحالت التجارية التاريخية أو سالسل المتاجر الكبيرة أو الحانات
والمقاهي ،فإن هذا الشارع الذي يعرف باسم (مو) ،يقدم لعشاق التسوق كل ما يتمنوه.
شارع (شبيتالر شتراسه) :الذي ينتمي إلى أهم شوارع التسوق في هامبورغ .وتعتبر منطقة المشاة ،التي تسير بالتوازي مع
شارع (مونكيبيرغ شتراسه) ،واحدة من الشوارع العشرة األكثر زيارة في ألمانيا.
فرانكفورت ..نزهات تسوق مثيرة
تستقبل مدينة فرانكفورت زوراها من بعيد بناطحات السحاب واألبراج الزجاجية الشاهقة ،وستمكنك هذه المدينة من اكتشاف
الكثير والمثير على مقربة منك ،وستجد فيها حتماً العديد من األماكن المثيرة والجذابة التي تشجعك على القيام بنزهات تسوق
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ممتعة في شوراعها ومراكزها التجارية ،فهي تستقطب محبي وعشاق التسوق من كافة أنحاء العالم .وبغض النظر عما تبحث
عنه ،فإنك ستجد هنا ضالتك حتماً .لذا ننصحك بأخذ نزهة عبر شوارع التسوق األكثر شعبية في المدينة مثل:
شارع (فريسغاس) :الذي تنتشر فيه العديد من المحال التجارية عارضة الكثير من المنتجات الثمينة والفاخرة.
شارع (تسايل) :الذي يعتبر من أكثر الشوارع التجارية نشاطاً في أوروبا
وشارع (غوته شتراسه) :الذي يمثل أفخم شوارع التسوق في فرانكفورت ،حيث يضم أرقى المتاجر الحصرية ومحالت
المصممين العالميين الراقية .وبدخولك أحد المتاجر الراقية هناك ،يمكنك أن تجد آخر صرعات الموضة وآخر ما توصله إليه
مصممو األزياء العالميون من تصاميم جديدة كماركة (أرماني) و(فيرساتشي) ،باإلضافة إلى اإلكسسوارات والحلي الثمينة مثل
(كارتييه) و(تيفاني) وغيرها .كما يضم هذا الشارع متاجر متخصصة في بيع األدوات المنزلية والقطع الفنية ولوازم العناية
بالنظر وغير ذلك الكثير.
شارع (شيلر) :وهو من الشوارع المالصقة لشارع غوته ،ويمكن للزائر فيه التسوق بتكلفة أقل.
وهناك مناطق أخرى مثل شارع (شفايتسر شتراسه) في منطقة (زاكسنهاوزن) وشارع (بيرغر شتراسه) في منطقة (بورنهايم).
أما محالت بيع التذكارات والهدايا فستجدها في ساحة (رومربيرغ) الشهيرة وبالقرب منها.
دوسلدورف ..أغلى كيلومتر في ألمانيا!
تنتمي مدينة دوسلدورف بدورها إلى مراكز خطوط الموضة العالمية وتعتبر بحق عاصمة الموضة وموطن أكبر معارض
الموضة العالمية التي يسافر إليه صناع األزياء والموضة والمتسوقون من جميع دول العالم .وتتعزّز هذه المكانة الفريدة
والمتميزة من خالل صاالت العرض العديدة لمصممي األزياء الشباب المشهورين على مستوى العالم مثل (بيتر كريل)
و(شتيفان شراوت) وأكاديمية الموضة والتصميم.
ونظراً ألن مدينة دوسلدورف تضم العديد من أشكال الموضة واألزياء ،فإن إمكانيات التسوق العديدة في هذه المدينة تتيح فرصًا
حقيقية أمام زوارها ليحققوا كافة رغباتهم .وبالتالي يمكنك معايشة متعة التسوق على أكمل وجه في عاصمة التسوق األكثر أناقة
دوسلدورف ،حيث ستحظى هنا بتجربة مثيرة جداً.
شارع الملك (كونغسآليه) :يعتبر أكثر الشوارع األلمانية المحبوبة والذي يتميز بالفخامة وطوله يصل إلى ميل .ينتمي بوليفارد
(كونغسآليه) على وجه الخصوص إلى قلة من الشوارع الفخمة المعروفة على مستوى العالم .ففيه يعرض المبدعون العالميون
الكبار تصاميمهم ومنتجاتهم ،مثل( :أرماني) و(بولجاري) و(جيل زاندر) و(برادا) و(فيرزاتشي) و(يوب) و(شانيل) و(غوتشي)
والكثير غيرهم ،بحيث يتصدر هذا الشارع ،الذي يفضل مواطنو دوسلدورف أن يطلقوا عليه شارع (كو) ،قائمة الموضوعات
عند الحديث عن مدينة دوسلدورف ويعتبر أيضاً "أغلى كيلومتر في ألمانيا"! كما يتجول العديد من األشخاص األثرياء
وعارضي وعارضات األزياء والعاملين بالبنوك في هذا الشارع على امتداد العديد من محالت التصميمات والمجوهرات ،كما
يجلسون في مقاهي الشوارع التي تتميز بالروعة .وبالفعل ،فإن (كو) يعتبر الشارع األمثل لالستمتاع برؤية الناس.
شارع (شادو شتراسه) :يمثل إحدى جنات التسوق وكذلك الحال أيضاً في المدينة القديمة (ألت شتادت)
ميتسينغن ..موطن العالمات التجارية العالمية
وفي والية (بادن-فورتمبيرغ) وتحديداً على بعد  41كم باتجاه جنوب مدينة شتوتغارت ،تقع مدينة منافذ بيع المصانع (ميتسينغن)
التي يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة القطار ،أو من خالل خدمة كبار الشخصيات التي يوفرها مطار شتوتغارت لتأخذكم
من المطار بشكل حصري وتحضركم بسيارة خاصة مباشرة إلى نزهة تسوق فريدة من نوعها في هذه المدينة.
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وهنا ال تجدون فقط مجموعة خيارات واسعة من تصاميم الموضة الراقية إلى المالبس الرياضة التي تناسب النساء والرجال
واألطفال ،بل أيضاً حقائب يد وأحزمة ومجوهرات وساعات وأحذية وعطور والكثير غير ذلك .وتحطم جنة التسوق (ميتسينغن)
كل األرقام القياسية :فهناك تخفيضات على األسعار تتراوح من  %01وحتى  %21والتي تعتبر مسألة يومية على مدار كل عام.
وتعتبر مدينة التسوق هذه موطن أشهر العالمات التجارية العالمية المتمثلة في (هوغو بوس) .كما تمثل واحدة من أهم الوجهات
الدولية للتسوق ،حيث يزوروها سنوياً حوالي  0ماليين زائراً ،وتضم أكثر من  01عنواناً للتسوق ،بما في ذلك العديد من منافذ
المتاجر الرائدة ألشهر المصممين.
ميونيخ ..عناوين التسوق الراقي
تنتشر في ميونيخ ،عاصمة والية بافاريا ،العديد من عناوين التسوق الراقية .فالفخامة تُعتبر شعار أشهر شوارع ميونخ ،الذي
يطلق عليه اسم (ماكسميليان) ،حيث ينفرد هذا الشارع الراقي عن غيره من شوارع المدينة ،نظراً لما يزخر به من متاجر راقية
تحمل بصمات أشهر مصممي األزياء والموضة .فستجد فيه كل ما هو مميز وذو جودة ،من أحدث وأجمل المجوهرات الثمينة
إلى الساعات واألزياء العالمية واألحذية ،مثل (كارتيير) و(لوي فويتون) و(أرماني) وغيرها.
وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة ،فإننا البد أن نشير إلى أن الجزء الغربي من شارع (ماكسيمليان) تحديداً ،يشتهر بعدد كبير من
المحال الفخمة ومتاجر المجوهرات وصاالت العرض والفنادق الضخمة ،ويوجد في هذه المنطقة فروع ألشهر العالمات
التجارية العالمية مثل (هوغو بوس) ،و(فيرتساتشي) و(دولتشي آند غابانا) و(لويس فيتون) و(سكادا) و(ديور) و(شانيل) وغير
ذلك الكثير.
ويحرص الكثير من عشاق التسوّق العرب على االشتراك في جوالت تسوق ممتعة عبر المحالت الداخلية للمدينة ،ومركز
(فونف هوفه) (التي تعني :الباحات الخمس) ومحالت (شفابينغ) الحديثة ،وبذلك تتحول جولة التسوق إلى جزء من مغامرة مثيرة
في مدينة مثيرة تجيد االحتفاء بالزوار بطريقة خاصة تنبع من كرم الضيافة البافارية.
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أهم المعالم السياحية في ألمانيا:
تحتوي المدن األلمانية على العديد من مصادر الجذب السياحي ،سوا ًء للقادمين من خارج البالد أو داخلها .وتتنوع المعالم
السياحية في ألمانيا بين متاحف حديثة وأماكن تاريخية لم تدمرها الحرب.

كاتدرائية مدينة كولونيا:
تحتل كاتدرائية مدينة كولونيا المركز األول في قائمة أهم المعالم السياحية بألمانيا .تستقطب الكاتدرائية المطلة على نهر الراين
نحو ستة ماليين زائر سنوياً.

مدينة هايدلبرغ:
ارتبط اسم مدينة هايدلبرغ ،الواقعة على ضفاف نهر نيكار ،بهذا القصر القديم الذي يعد من أقدم األطالل في ألمانيا ،والذي يعود
تاريخه إلى القرن الثالث عشر.

قلعة نويشفانشتاين:
أمر الملك لودفيغ الثاني ببناء قلعة نويشفانشتاين رغبة منه في االبتعاد عن صخب الحياة .وفتحت أبواب هذه القلعة للزوار بعد
أسابيع قليلة من وفاة الملك عام .0882
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العاصمة برلين:
تعتبر العاصمة برلين قبلة السائحين الذين يأتون إلى ألمانيا ،والذين ال يفوّتون بالطبع فرصة زيارة بوابة براندنبورغ ،التي
تحولت إلى رمز للوحدة األلمانية.

جزيرة المتاحف:
تعد جزيرة المتاحف ،المحاطة بنهر شبريه ،من معالم برلين المهمة .تم إقامة خمسة متاحف مهمة هنا ،تحوي العديد من
المقتنيات التاريخية ،ومن أهمها التمثال النصفي لنفرتيتي.

قصر سانسوسي:
كان قصر سانسوسي المقر الصيفي لملك بروسيا ،فريدريش الثاني ،الذي بحث عن مكان يمنحه الهدوء .وفي عام  0991تم
إدراج القصر والحدائق المحيطة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

كنيسة العذراء في مدينة دريسدن:
ينظر الكثيرون لكنيسة العذراء في مدينة دريسدن كرمز للدمار الذي تسببت فيه الحرب العالمية الثانية .لكن هذه الكنيسة تحولت،
بعد إعادة افتتاحها عام  ،7110إلى مزار سياحي مهم.
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قلعة فارتبورغ في والية تورينغن:
تقع قلعة فارتبورغ في والية تورينغن ،وهي القلعة التي لجأ إليها مارتن لوثر لترجمة العهد الجديد في بداية القرن السادس عشر،
معلناً والدة الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا.

"بورتا نيغرا" ،أو البوابة السوداء ،في
مدينة ترير:
تعد "بورتا نيغرا" ،أو البوابة السوداء ،في مدينة ترير من أقدم المعالم األثرية في العالم .واستخدمت هذه القلعة الرومانية ككنيسة
أللف عام تقريباً حتى عام .0817

كاتدرائية آخن:
كاتدرائية آخن هي أول موقع ألماني يتم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونيسكو عام  .0828وكانت كل مراسم تتويج
األباطرة األلمان تقريباً تتم في هذه الكاتدرائية حتى عام .0000

البلدة القديمة في مدينة لوبيك:
تنقل البلدة القديمة في مدينة لوبيك ،المطلة على بحر البلطيق ،زائرها إلى عصور قديمة من خالل تراثها المعماري القديم
المدرج معظمه على قائمة اإلرث الثقافي لليونيسكو.
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ميدان "مارين بالتس" في قلب مدينة
ميونخ:
يقع ميدان "مارين بالتس" في قلب مدينة ميونخ ويتميز بأنه يعج بالزوار معظم الوقت .وفيه يستمتع المارة بأصوات األجراس
القادمة من مبنى البلدية القريب.
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قائمة المساجد في ألمانيا
يوجد في ألمانيا ( )7118حوالي  712مسجد وعدد ال يحصى من المساجد المتضمنة في البيوت.
االسم
مسجد معسكر هالبموند الجر

الوالية
براندنبورج

المدينة
مدينة فونسدورف بالقرب من برلين

االسم
مسجد فيلمرسدورف
مسجد موالنا
مسجد أيا صوفيا
مسجد عمر بن الخطاب
مسجد شهيتلك
مسجد بويوك
مسجد خديجة

الوالية
برلين
برلين
برلين
برلين
برلين
برلين
برلين

المدينة
برلين  -فيلمرسدورف
برلين  -كرويْتسبرج
برلين  -موابت
برلين  -كرويتسبرج
برلين  -نويْكولن
برلين – شبانداو
برلين  -هاينرسدورف

االسم
مسجد اإلمام علي
مسجد المركز في هامبورج
مسجد القدس في هامبورج
مسجد بيت الرشيد
مسجد فاضلة عمر

الوالية
هامبورج
هامبورج
هامبورج
هامبورج
هامبورج

المدينة
هامبورج  -أولنهورست
هامبورج – سانت جيورج
هامبورج – سانت جيورج
هامبورج  -شنيلزن
هامبورج  -شتيلينجن

االسم
مسجد نور
مسجد نور الدين
مسجد بيت الهدى
مسجد الفاتح (شتاتاليندورف)
مسجد بيت الشكور
مسجد المقيت

الوالية
هسن
هسن
هسن
هسن
هسن
هسن

المدينة
فرانكفورت  -زاكسنهاوزن
دارمشتات
أوزينجن
شتاتاليندورف  -فوبرفيج
جروس جيراو
فابرن

االسم
مسجد بالل
مسجد فيسيلنج
مسجد فيرل
مسجد كونيجسفينتر
مسجد طارق بن زياد
مسجد الملك فهد
مسجد بيت المؤمنين
مسجد فاتان
مسجد المسجد األقصى

الوالية
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن

المدينة
آخن
فيسيلنج
فيرل
كونيجسفينتر
جيلزنكيرشن  -هاسل
بون – باد جودسبرج
مونستر  -هيلتروب
بيليفيلد  -براكفيده
ليفركوزن  -كوبرشتيج
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مسجد ميركيتس
المسجد المركزي في دويسبورج
المسجد المركزي في كولونيا التابع لالتحاد اإلسالمي التركي
مسجد ناصر

نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن
نوردراين فستفالن

فوبرتال  -إيبرفيلد
دويسبورج  -ماركسلوه
كولونيا – إيرنفيلد
إيسلبورج

االسم
مسجد حمد
مسجد طاهر

الوالية
راينالند بفالتس
راينالند بفالتس

المدينة
فيتليش
كوبلينتس – لوتسل

االسم
مسجد هيكريت
المركز اإلسالمي في ميونيخ
مسجد مركز ميونيخ
مسجد السطان أيوب
مسجد كوكاتيبه

الوالية
بافاريا
بافاريا
بافاريا
بافاريا
بافاريا

المدينة
الوينجن
ميونخ
ميونخ
نورنبرج
إنجولشتات

االسم
مسجد يافوز سلطان سليم
موسباخ
مسجد الفاتح
مسجد ألبيرينل
المسجد الكبير (بوجينجن)
مسجد ميمار سينان (ماولبرون)
مسجد الفاتح (هايلبرون)
مسجد موالنا (إيبنجن)
المسجد المركزي في أوفنبورج

الوالية
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج
بادن فورتمبرج

المدينة
مانهايم  -يونجبوش
موسباخ
بفورتسهايم
بوجينجن
ماولبرون  -تالفيج
هايلبرون
إيبنجن
أوفنبورج

االسم
مسجد الفاتح (بريمن)

الوالية
بريمن

المدينة
بريمن  -جروبيلينجن

االسم
مسجد بيت السامي
مسجد السالمية

الوالية
نيدر زاكسِن
نيدر زاكسِن

المدينة
هانوفر
جوتنجن  -الينويْفر

االسم
المسجد المركزي في ريندسبورج

الوالية
شليزفيغ هولشتاين

المدينة
ريندسبورج
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