
وع   برنامج مشر

 Sada: Durch Partizipation zur Inklusion:  صدى

 المكان 
ي األسفل الخارطة

 انظر ف 
 التاري    خ النشاط 

 
MACHWERK in der 
Alten Münze (Haus 3) 

 
Am Krögel 2, 10179 
Berlin 

 
 

 

 جلسة نقاش تفاعلية حول موضوع 
ب" ن الوطن والمغتر  ". فكرة المواطنة بي 

ي هذه الجلسة سنقوم بنقاش النقاط التالية: 
 ف 
( عىل ممارسة  -

ً
ي البلد األصل )سوريا نموذجا

أثر غياب المواطنة ف 
ي البلد الجديد؟ 

 المواطنة ف 
ي   -

 ألمانيا؟كيف نمارس المواطنة ف 
 هل المواطنة قادرة عىل حل اشكاليات الهوية؟  -

 
 جلسة من تقديم: رحاب ديوب وشهامة بطرس 

 لغة النقاش: العربية 
 

   الجمعة
31.01.2020 

 18:00الساعة من 
 21:00وحتى 

 

 
MACHWERK in der 
Alten Münze (Haus 3) 

 
Am Krögel 2, 10179 
Berlin 

ي حرورشة    Lea Martiniمن تقديم  رقص تعبت 
ي هذه الورشة سنقوم بالعمل من خالل الحركة والرقص للتعبير عن 

ف 
 مع مناسبة عيد الحب(. 

َ
 معت  فكرة الحب )تزامنا

ي الورشة الرجاء احضار أغنية تعّير عن فكرة الحب بالنسبة 
للمشاركة ف 

الرجاء احضار سماعات و  لك تكون جاهزة عىل موبايلك لالستماع إليها 
 .  موبايللل

 لغة التواصل: العربية واأللمانية
 

الجمعة  
14.02.2020   

 18:00الساعة من 
 21:00وحتى 

 

 
MACHWERK in der 
Alten Münze (Haus 3) 

 
Am Krögel 2, 10179 
Berlin 

 

اث السوري الالمادي   حكايا المكان: ورشة حول التر
 
ي المكان الذي    -

كنت تعيش/ ين فيه  كيف كانت تقاليد وعادات الحياة ف 
/ مدينة(؟ ي سوريا )حارة/ حي

 ف 
 من   -

ً
ي تعتّيها/ ينها جزءا

ما هي الذكريات المرتبطة بذلك المكان والتى
  الثقافة الشعبية؟

 
ة نود أن نتبادل معكم/ن القصص واآلراء حول هذه   ي ورشة عمل صغير

ف 
 من خارطة 

ً
ي الورشة جزءا

األسئلة، حيث ستشكل المساهمات المقدمة ف 
(. ال

ً
اث السوري التفاعلية )قيد اإلنشاء حاليا  يى

 
ي  
المشاركة مجانية ومفتوحة لجميع األشخاص الذين اختّيوا/ن الحياة ف 

ي ذلك المكان.  سوريا
 لمشاركة قصصهم/ن حول أساليب الحياة ف 

 
 : عامر كاتبه ونتاليا عىلي ورشة عمل مقدمة من منظمة حوارات

اث السوري التفاعلو  وع خارطة اليى   ية. مشر
 

ي األسفل.  منظمة حوارات معلومات حول 
 موجودة ف 

 
اث السوري التفاعلية،  وع خارطة التر اث مشر هي أحد مبادرات اليى

وع بطرح   . يهتم المشر ي برلير 
السوري ضمن متحف الفن اإلسالمي ف 

ي صلبها  مجموعٍة مختلفٍة من األ 
اث السوري، وهي تدور ف  سئلة عن اليى

ي سوريا؟ أين حول العالقة بير  الناس 
وتراثهم: كيف يعيش الناس ف 

ي جلساتهم االجتماعية 
اث الشفهي ف  أماكن لقاءهم؟ وكيف يتناقلون اليى

 المختلفة؟

 
 

"حكايا   ورشة
ستقام  المكان"

عىل ثالثة أيام  
ورية   المشاركةو  ض 

ي كل أيام الورشة
 .  ف 
 
الجمعة  -1

28.02.2020 
  18:00من الساعة 

 21:00وحتى 
 
الجمعة  -2

06.03.2020   
  18:00من الساعة 

 21:00وحتى 
 
الجمعة  -3

13.03.2020   
  18:00من الساعة 

 21:00وحتى 
 

http://hiwarat.kifahseif.de/ar/2019/12/20/engagement-ohne-alters-grenzen-durch-partizipation-zur-inklusion-4/


 
MACHWERK in der 
Alten Münze (Haus 3) 

 
Am Krögel 2, 10179 
Berlin 

 

 جلسة نقاش تفاعلية حول موضوع 
ي ألمانيا"

ن
ن األهل واألوالد ضمن الواقع الجديد ف  . "العالقة بي 

ي هذه الجلسة سنقوم بنقاش 
ي العف 

ات الحاصلة ف  القة بير  األهل التغير
ي تواجه  

واألوالد وماهي الطرق األفضل للتعامل مع التحديات التى
 .  الطرفير 

ي الموضوع.  
 سيتم دعوة مختص/ة ف 

 

الجمعة  
27.03.2020   
  18:00من الساعة 

 21:00وحتى 
 

 

 Sada: Durch Partizipation zur Inklusion:  صدى

وع ق األوسط الجدد من القادمير  والقادمات دف لدعميه مشر  إليج 30والذين تتجاوز أعمارهم  منطقة الشر
ً
اد مكان  عاما

ي  لهم
ي ألمانيا، وذلك سواء فيما يتعلق ف 

ي واالجتماعي والفردي أو المشاركة عىل المستوى  بدعم   المجتمع الجديد ف 
االندماج المهت 

 .السياسي و االجتماعي 

كز عمل المجموعة عىل ثالثة محاور تيوم،  15مجموعة صدى تجتمع بشكل دوري كل  جانب دعم البحث  ( 1تضمن حيث ييى

كير  عىل القيم  (  2،  الخاصة لتعم الفائدة للجميعالمجموعة    التدريب وفتح المجال لتبادل الخّيات من تجاربعن عمل و 
جانب اليى

ي والتحديات المرتبطة بها االجتماعية 
 اجتماعية التواصل مع األلمان من خالل القيام بنشاطات جانبو  ( 3، مجتمع الجديد الف 

 . مختلفة

وع  المشاركة   ي المشر
ي االنضمام إىل المجموعة، الرجاء التواصل معنا  . مجانية ومفتوحة لجميع األشخاصف 

/ات ف  عىل   عىل الراغبير 

    @hiwarat.orginfo  : االيميل

وع وع.   "صدى" مشر ي المشر
/ات ف   قائم عىل العمل التطوعي من قبل أعضاء المنظمة والمشاركير 

وع من    منظمة حواراتتقديم المشر
ً
 : حلقة السالم من أجل سوريا( )سابقا

ي ذلك من خالل  حوارات 
اء وثقافة الرصاع السلمية، وتساهم ف 

ر
تعمل عىل تعزيز الحوار البن

ي سوريا وعواقبه
اع ف  . كما تعمل عىل خلق مساحات للتعبير وفرص للتبادل  مناقشة مهنية للي  

 مع األشخاص الذين  
ً
للوافدين/ات الجدد إىل ألمانيا، وذلك ليس فقط فيما بينهم بل أيضا

ي البلد  
ي التعامل مع التجارب والتحديات ف 

ة طويلة، إضافة إىل دعمهم ف  ي ألمانيا لفيى
يعيشون ف 

صة وغير ربحي
ر
سست عام  ة،الجديد. حوارات هي منظمة مرخ

ُ
. المنظمة   2013أ ها برلير  ومقرر

ي تنفيذ األنشطة والمشاري    ع.  و  تعمل بشكل مستقل
 تعتمد عىل العمل التطوعي ف 

 

 

 خريطة المكان: 

MACHWERK in der Alten Münze (Haus 3) 

Am Krögel 2, 10179 Berlin 

 المدخل: 

  The Greens Coffee يهبجانب كاف  3البناء رقم   

ي الغرفة موجودة 
  المدخل عىل اليمير  )  الطابق األول ف 

ي نهاية الممر(. مدخل إىل الغرفة  وال
 ف 

http://hiwarat.kifahseif.de/ar/2019/12/20/engagement-ohne-alters-grenzen-durch-partizipation-zur-inklusion-4/
mailto:info@hiwarat.org

