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اھال و سھال بكم في مدینة فولغوغراد اھال و سھال بكم في مدینة فولغوغراد 



المتحف "روسیا - تاریخي"

الرصیف المركزي

متحف مصور"معركة ستالینجراد"
ساحة الشھداء

مطار فولغوغراد الدولي
فولجوجراد ارینا

المحطة المركزیة

مامایف كورغان

فولغوغراد ھي واحدة من أطول المدن في روسیا ، و یتجاوز طول المدینة 
100 كم 

یحتل تمثال "الوطن األم" المركز الثامن في تصنیف أعلى تماثیل في العالم 
وھو جزء من المجمع " مامایف كورغان " التذكاري

منذ عام 1984 في فولغوغراد  یشتغل الترام الوحید تحت األرض في روسیا 
- إسمھ المتروترام

توجد في فولغوغراد اكبر المحطات الكھرومائیة في أوروبا- وھي 
فولجسكایا ھیس

تقع على الضفة الیسرى لنھر الفولغا حدیقة طبیعیة فریدة من نوعھا " فولھو 
اكتوبینسكایا بویما  التي یقع جزء منھا في الجزیرة "سربینسكي" - اكبر 

الجزر النھریة في روسیا
فولغوغراد ھي عاصمة الدبلوماسیة اإلجتماعیة: 21 مدینة توأم ، من بینھا 

كوفنتري اإلنجلیزیة ، وبورسعید المصریة ، و ھیروشیما الیابانیة ، بلونسك 
البولندیة وغیرھا.

فولغوغراد مدینة  فریدة من نوعھا



یبلغ ارتفاع التمثال بالسیف 85 متراً (مع قاعدة من 87 متراً) ، وزنھ- أكثر من 8000 طن. 
جسم، مثل النصب بأكملھ ، مصنوع من الخرسانة المسلحة.  كل عام یزوره آالف األشخاص 

یوم 9 مایو في یوم النصر. ترتفع طلقات السالم فوق التل إلحیاء ذكرى المدافعین

ماماییف كورغان ھو مكان من اكثر االماكن التى لن انساه. خالل المعركة ستالینجراد خاضت 
معارك عنیفة من اجل المدینة. قبل أكثر من نصف القرن ، نصب االثر-المجمع التذكاري 

بعنوان "أبطال معركة ستالینجراد" على ھذا الموقع. أصبح النصب الرئیسي للمجمع "الوطن 
األم"  رمًزا البطولة للمدینة ، حیث حدثت نقطة تحول خالل الحرب العالمیة الثانیة  وبدأ تحریر 

العالم من النازیة

مامایف كورغان

فولغوغراد تذكاریة

8000

85
(مع قاعدة التمثال 87 متر)

أكثر من 
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متحف احتیاطي " ساربتا القدیم"

المعلم التاریخي والثقافي األكثر  إثارتنا لالھتمام ، ویقع في الجزء الجنوبي من فولغوغراد. تأسست مستوطنة 
ساربتا في عام 1765 من قبل المستوطنین من أوروبا - األخوان الدینیة من ھیرنجرز ، من بینھم المان وتشیك 

ودنماركي وسویسري وھوالندي. الى ھذا الجانب  النشاط التبشیري  و یعمل ھیرنجرز في مجال الزراعة ، 
وتطویر العلوم والصناعة.اصبح الخردل ساربتا معروفا جدا ، والذي ینتج حتى الیوم. حتى اآلن یتم الحفاظ على 27 

مبنىًا تاریخیًا ، بعضھا مفتوح للزوار. ھنا یمكنك ان تنظر األجزاء الداخلیة المعاد بنائھا في ذلك العھد ، كائنات 
الحیاة الیومیة للقرویین ، المعروضات التي ترجع الى تاریخ و منتجات عھد ساربتا

تساریتسین – ستالینغراد – فولغوغراد

أسس الزعیم غریغوري زاسیكین فولغوغراد في  العام  1589كحصن للدفاع عن الحدود الجنوبیة من األراضي 
الروسیة من غارات البداة. االسم األصلي للمدینة ھو تساریتسین - باصالة تركیة: ساري سو - صفراء (جمیلة) میاه 

(نھر)، ساري تشینغ - صفراء (جمیلة) جزیرة (رمال). في القرن ال 19 ، وبفضل خط السكة الحدیدة أصبحت 
تساریتسین مركز نقل مھم في روسیا. في عام 1925 ، تم تغییر اسم المدینة إلى ستالینجراد وفي عام 1961 

فولغوغراد خالل معركة ستالینغراد في 1943-1942 خربت المدینة  بالكامل تقریبا ، ولكن على الرغم من كل 
شيء قد ارتفعت من تحت االنقاض. فولغوغراد الیوم ھي المركز الصناعي والعلمي والتعلیمي واالبتكاري في 

المنطقة مع المعالم التاریخیة الفریدة.

فولغوغراد التاریخیة



یقع المتحف التاریخي التذكاري ألحداث الحرب األھلیة في 1920-1917 في جنوب روسیا في ساحة المحطة  
مقابل محطة السكة الحدیدیة . ھنا یوجد معرض فرید من نوعھ حیث یمكنك ان تنظرالى الوثائق التاریخیة واألسلحة 

والمعدات العسكریة . مبنى المتحف ھو عبارة عن قصر تاجر سابق ، وھو مبنى معماري تاریخي جذاب یعود 
للقرن التاسع عشر.

المتحف التذكاري التاریخي

متحف "روسیا- تاریخي"

في ھذا المتحف التفاعلي الفرید یمكنك  التعرف على تاریخ روسیا ومنطقة فولغوغراد. ال یوجد معروضات متحفیة 
مألوفة ھنا ، فقط الوسائط المتعددة! التاریخ "یأتي إلى الحیاة" بشكل إسقاطات تصویر تجسیمي و إعادة بناء ثالثیة 
األبعاد للمعارك والمباني والمدن بأكملھا. یمكن بحركة الید على طاولة تفاعلیة مثال "الخروج" إلى مراحل مختلفة 
من التاریخ السوفییتي والروسي ، واالطالع على حقائق عصور الماضي - المنازل والسیارات وما إلى ذلك. حول 

المتحف ھناك منطقة راحة عائلیة وراحة ترفیھیة: ملعب لألطفال ، مروج ومقاعد ، مسارات لراكبي الدراجات 
الھوائیة و تزلج و تدریب الشارع . یقع المتحف في السھول الفیضیة للنھر تساریسا السابق بالقرب من جسر 

استراخان

فولغوغراد التاریخیة



المتحف المصور" المعركة ستالینجراد" 

متحف البانوراما ، الذي یقع على جسر نھر الفولغا ، مخصص ألحد أھم المعارك في الحرب العالمیة الثانیة - 
معركة ستالینجراد ، التي شكلت بدایة تحول جذري في الحرب. یتم تخزین الصور الفوتوغرافیة والوثائق والجوائز 

العسكریة والممتلكات الشخصیة للجنود السوفییت وجنود الجیش األلماني (الرسائل والبطاقات البریدیة واألدوات 
المنزلیة) في قاعات المتحف. المعرض الرئیسي للمتحف ھو بانوراما مع حلقات من معركة ستالینغراد. ھذه ھي 
واحدة من أكبر اللوحات الخالبة في روسیا. بجانب المتحف  یوجد أنقاض مطحنة جرجارد كذكرى لستالینغراد 

المدمرة

شارع (بولفار)المشاة- ممر االبطال

ممر األبطال - بولفار ال تنسى في وسط المدینة ،الذي یخلد  المشاركین في معركة ستالینجراد وسكان المدینة 
،یتشرفون لقب بطل االتحاد السوفیاتي. في ساحة الحدیقة المجاور للممر ،یقع النصب-المسلة التذكاري من 

الجرانیت للتذكیر بالمدافعین عن ستالینجراد و تساریتسین ، بقرب من الشعلة األبدیة المشتعلة. المنطقة خضراء 
جمیلة ، العدید من المقاھي والمحالت التجاریة ، واإلضاءة اللیلیة الرائعة  من ممر االبطال مكانًا ممتاًزا 

لالجتماعات والمشي والھواء الممتع.

فولغوغراد ملحمي



الملعب الرائع ھو الملعب الرئیسي لنادي فولغوغراد لكرة القدم ، باإلضافة إلى مجمع متعدد 
الوظائف لمختلف المناسبات الجماھیریة.

خاصة  لكأس العالم 2018 على ضفة نھر الفولغا بالقرب من مجمع "مامایف كورغان" 
التذكاري والحدیقة المركزیة للثقافة والترفیة ، تم بناء ملعب حدیث یتسع لـ 45 أالف مقعد. 

الملعب أنیق وجید التھویة مع واجھة على شكل تاج مقلوب ، یتمتع الملعب بمنظر مذھل من 
المدرجات -  نھر فولغا العریضة على جانب واحد والوطن االم من جھة أخرى.

فولجوغراد ارینا

فولغوغراد ریاضي

123971
المساحة الكلیة

متر مربع

45000
مقعد

www.stroytransgaz.ru ةروص



المسرح التجربي الجدید

المسرح التجربي الفولغوغرادي  الجدید ھو المظھر الخاص  في حیاة المسرح الروسي الحدیث. شكرا النتجات  
مبتكرة غیر عادیة یتمتع المسرح التجربي الجدید بمظھر ابداعي فرید واشتھار كبیر وكذلك یتمتع باحترام من 
المحترفین وھذا المسرح ھو وجھة كثیر من المشاھدین. یزدھي المسرح زواره الفرقة الرائعة العجیبة وكذلك 

عمارتھ المھیبة والداخلیة الفاخرة – یقع المسرح التجربي الجدید في مبنى عصر تساریتسین وھو مطل في النمط 
الكالسیكي في وسط المدینة على ساحة الشھداء.

قاعة الحفالت المركزیة

تقع قاعة الحالفات المركزیة للمجتمع الفیالرموني في مبنى محطة النھر على الرصیف المركزي. تجري حفالت 
مغنیي البوب والمجموعات السیمفونیة و الكورال وكذلك تجري حفالت موسیقى الغرفة واألرغن في القاعة  

الواسعة المریحة 1025 مكانا.  ُوضع في قاعة الحفالت االرغن ذو االنابیب الفرید بنسبة جمال الصوت والھیكل. 
ھو اكبر االرغن في روسیا من الشركة التشكیة "ریغیر- كلوس". ھذه االلة فریدة الن تقع عملیا على النھر ولبقاءھا 

ُطبّق قرار اصلي وتقني لتاسیس. 

فولغوغراد ثقافي



المسرح  الموسیقي الدرامي الفولغوغرادي للقوزاق

یجمع المسرح تقالید المنطقة  الثقافیة والتقالید التاریخیة لقوزاق منطقة دون وكذلك یكشف الجمال ولحن خطاب 
القوزاق وطریقة الحیاة لھم. خالل الحفالت التمثیلیة یم مزج االصوات الشعبیة للقوزاق والتألیف المسرحي الحدیث 

واآلالت الموسیقیة القدیمة. تجري مصنفات مواضیع القوزاق والتمثیلیات الكالسكیة والمیلودراما الحدیثة  
والروایات الھزلیة والمجزنة وحكایات االطفال. یقع المسرح في البناء الجمیل القدیم من القرن التاسع عشر. ھذا 

البناء المنشي من الطابوق االحمر مع الجص.

المسرح الموسیقي الفولغوغرادي

یقع المسرح الموسیقي الفولغوغرادي في الرصیف المركزي. ھذا ھو اقدم المسارح على الفولجا وھو الذي كان دائما 
في المراتب الخمسة االولى من افضل فرق االبداعیین في روسیا التي عملن في ھذا النوع من االوبریت والكومیدیا 

الموسیقیة. تربط سیرة المسرح االبداعیة والعظیمة بالتاریخ والثقافة المجیدة لفولغوغراد وروسیا. یحتوي المسرح على 
مجموعة واسعة من االنواع – توجد حفالت التمثیلیة واالوبریتات والمسرحیات الموسیقیة وفودفیالت واالوبرات 

والبالیة والحفالت الموسیقیة.

فولغوغراد ثقافي



محطة السكك الحدیدیة المركزیة

محطة السكك الحدیدیة المركزیة ھي واحدة من رموز فولغوغراد. بُني بناء المحطة االولي من الطابوق في عام 
1871 بعد اطالق السكك الحدیدیة. بُني مبنئ المحطة الحدیث في عام 1954  واجھة المبنى من الجرانیت وحجر 
إنكیرمان وفي الداخل حیطان من الرخام االبیض. ویوجد تزیین على السقف.نظرا للحلول المعماریة غیر المألوفة 

والدیكورات اصلیة داخلیة یُصنف مبنئ المحطة اثر فني معماري . ُوضع  في المیدان قرب المحطة نسخة النافورة 
"الرقص المستدیر من االطفال أحیاءا لذكرى حول نافورة مدمرة خالل المعارك الوحشیة من اجل إحتالل وسط 

المدینة خلل  معركة ستالینغراد

ساحة الشھداء

ساحة الشھداء ھي المیدان المركزي لفولغوغراد. تجري مناسبات المدینة المختلفة والتنزه واالجتماعات واالسواق 
واالستعراضات. یشكل المیدان الُجھد المعماریة الواحدة في اسلوب الكالسیكي الجدید. یجتذب البناء الكبیر السیاح. 

ھذا البناء ھو المسرح التجربي الجدید. امام المسرح یقع اثر قائد روسي كبیر الكسندر نیفسكي. توجد في المیدان 
اشارة "كیلومتر صفر". ھذه ھي نقطة البدایة لكل طرق منطقة فولغوغراد. یعتقد كثیرون ان اذا انت وقفت على 

مركز االشارة ورمیت النقد عبر الكتف سیصبح الحلم حقیقة.

فولغوغراد مركزي



كمشارك في  المشروع "الجامعات كمراكز النشاء االبتكار" تقرر الجامعة المھام االولویة 
لتطویر ابتكاري وتكنولوجي واجتماعي لمنطقة فولغوغراد. مھمة جامعة فولغوغراد 

الحكومیة ھي المرافقة الفكریة لتطویر صناعات عالیة تقنیة القتصاد والمجال االجتماعي 
للمنطقة.

فولغوغراد مدینة  لطالب. توجد ھنا اكثر من 20 جامعة وبینھا جامعة فولغوغراد الحكومیة. 
ھي واحد من المراكز الرائدة العلمیة والتعلیمیة  من جنوب روسیا وفي الخارج بمستوى  التعلیم 

واالمكانیات العملیة العالیة والمشروعات والثقافیة االجتماعیة الھامة. اكثر من 200 برنامج 
تعلیمي: %15 - وحیدة في منطقة فولغوغراد و%25 منھا تطابق المجاالت االولویة لتطویرعلم 

وتكنولوجیا وعتاد لروسیا االتحادیة.

جامعة فولغوغراد الحكومیة

فولغوغراد تعلیمي

200
اكثر من

برنامج تعلیمي

الوحیدة في منطقة وفقا لتصانیف  
QS BRICS, QS EECA,
QS Stars, RankPro

1



الرصیف المركزي

الرصیف المركزي ھو اجمل الحدائق فولغوغراد. الشرفان الفوقیة والسفلیة المزینان بازاھر ومربوطان بالدرج من 
الجرانیت ومن الشرفین المنظرالممتاز الى الفولجا الجلیلة. على الشرفة السفلیة توجد مرساة للبواخر حول بناء 
المحطة النھریة. قرب الرصیف أماكن راحة مختلفة: جولة نھریة على الفولجا ومقاه مریحة ومطاعم وتنزه في 

األزقة. الرصیف ھو اكثر اماكن للراحة في المدینة. یجري احداث المدینة ھنا واالحتفالت.

قناة المالحة دون – الفولجا باسم لینین

قناة  المالحة دون – الفولجا باسم لینین ھي البنایة الھیدرولیكیة في جنوب المدینة. تربط نھري روسیا الكبیرین  
الفولجا ودون وھكذا تربط البحر االبیض وبحر البلطیق وبحر قزوین وبحر ازوف والبحر االسود. طول ھذه القناة 
ھو 101 كیلومتر. للمرور من الفولجا الى دون او إیابا ال بد لبواخر من مرور 13 بوابة. یستغرق الطریق الكامل 

12-10 ساعة. تكون البوابة االولي قرب المدینة. ھذه ھي البنایة الھندسیة المعماریة الممتعة جدا. تتشكل مدخل 
البوابة علي شكل القنطرة الجمیلة

فولغوغراد – میناء خمسة بحور



Mamajew Hügel 

Мамаев курган 
Mamaev Hill 
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Freilichtmuseum Alt-Sarepta

Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Museum-reserve «Old Sarepta»  
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Zentrale Uferpromenade

Центральная набережная
Volga Central Embankment  
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Stadion «Wolgograd Arena» 

Стадион «Волгоград Арена» 
Stadium «Volgograd Arena» 
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Музей-панорама «Сталинградская битва»  

Panorama-Museum «Stalingrader Schlacht» 

Panorama-Museum «Stalingrad battle» 
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