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 التاري    خ  النشاط 

ب".   جلسة نقاش تفاعلية حول موضوع ن الوطن والمغتر  "فكرة المواطنة بي 
ي هذه الجلسة سنقوم بنقاش النقاط التالية:  

ن
 ف
ي البلد الجديد؟ -

ن
( عىل ممارسة المواطنة ف

ً
ي البلد األصل )سوريا نموذجا

ن
 أثر غياب المواطنة ف

ي ألمانيا؟   -
ن
 كيف نمارس المواطنة ف

 هل المواطنة قادرة عىل حل اشكاليات الهوية؟  -
 

 تقديم: رحاب ديوب وشهامة بطرس جلسة من 
 لغة النقاش: العربية

 

   الجمعة
31.01.2020 

 

ي حر ورشة    Lea Martiniمن تقديم  رقص تعبت 
 مع  

َ
ي هذه الورشة سنقوم بالعمل من خالل الحركة والرقص للتعبت  عن معنن فكرة الحب )تزامنا

ن
ف

 مناسبة عيد الحب(. 
ي الورشة الرجاء احضار أغنية تعّتر عن فكرة الحب بالنسبة لك تكون جاهزة عىل موبايلك  

ن
للمشاركة ف

 لالستماع إليها والرجاء احضار سماعات للموبايل.  
 لغة التواصل: العربية واأللمانية 

 

الجمعة 
14.02.2020   

 

اث   السوري الالماديحكايا المكان: ورشة حول التر
 
/ مدينة(؟   - ي سوريا )حارة/ حي

ن
ي المكان الذي كنت تعيش/ ين فيه ف

ن
 كيف كانت تقاليد وعادات الحياة ف

 من  -
ً
ي تعتّتها/ ينها جزءا

  الثقافة الشعبية؟ما هي الذكريات المرتبطة بذلك المكان والنر
 

هذه   حول  واآلراء  القصص  معكم/ن  نتبادل  أن  نود  ة  صغت  عمل  ورشة  ي 
ن
ستشكل ف حيث  األسئلة، 

  .)
ً
اث السوري التفاعلية )قيد اإلنشاء حاليا  من خارطة التر

ً
ي الورشة جزءا

ن
 المساهمات المقدمة ف

 
ي سوريا

ن
لمشاركة قصصهم/ن   المشاركة مجانية ومفتوحة لجميع األشخاص الذين اختّتوا/ن الحياة ف

ي ذلك المكان.  
ن
 حول أساليب الحياة ف

 
 : عامر كاتبه ونتاليا عىلي ورشة عمل مقدمة من منظمة حوارات

اث السوري التفاعلية. و  وع خارطة التر   مشر
 

ي األسفل.  منظمة حواراتمعلومات حول 
ن
 موجودة ف

 
اث السوري التفاعلية،  وع خارطة التر اث السوري ضمن متحف الفن مشر هي أحد مبادرات التر

وع بطرح مجموعٍة مختلفٍة من األ . يهتم المشر ن ي برلي 
ن
اث السوري، وهي تدور اإلسالمي ف سئلة عن التر

ي سوريا؟ أين أماكن لقاءهم؟ وك
ن
ن الناس وتراثهم: كيف يعيش الناس ف ي صلبها حول العالقة بي 

ن
يف  ف

ي جلساتهم االجتماعية المختلفة؟ 
ن
اث الشفهي ف  يتناقلون التر

 
 

 
ورشة "حكايا  

المكان" ستقام  
عىل ثالثة أيام  

 المشاركةو 
ي كل  

ورية فر ضر
 .  أيام الورشة

 
الجمعة  -1

28.02.2020 
 
الجمعة  -2

06.03.2020   
 
الجمعة  -3

13.03.2020   
 

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


 
ي 
 نظرة عن قرب :  أحزاب الّتلمان األلمانن

 
خذ  أحزاب األلمانية و إلقاء نظرة إىل نشاطاتهم و تاريخهم، مع للتعرف عىل قيم األ تفاعلية  جلسة

 . سياسات الهجرة و اللجوء كمثال لدورهم المجتمعي 
 هزيم نطونيوس اتقديم: 

 

 
سبت ال

22.08.2020 
 

 
اته  ( الثالثةالجلسة )   أصل الحكاية : ورشة حول المكان وتغت 

 
ي المكان  

ن
ي حصلت ف

ات النر ة الحكايات واآلراء حول التغت  ي ورشة عمل صغت 
ن
 ف

َ
نود أن نتبادل معكم/ن

ن أصل الحكاية وما آلت إليه اليوم بفعل الزمن، وذلك من خالل رسد    فيه، بالمقارنة بي 
َ
الذي عشتم/ن

اته، باإلضافة إىل مشاركة بعض الصور أو  ي حال توفرها. حكايات المكان وتغت 
ن
اثية ف ي التر

 األغانن
 تقديم: فاتن عبيد ولىم حويجة

 

 
السبت 

12.09.2020   
 

 
ن الحق والواجباال  ي ألمانيا بي 

ن
ي لألجانب ف

 ندماج المهنن
 

ي ألمانيا، جلسة تفاعلية ل
ن
باإلضافة إىل لتعرف عىل فرص العمل والمسارات المهنية المتاحة لألجانب ف

ي )سواء الشخصية أو المتعلقة بظروف البلد األصل( مناقشة لل
  عوامل المؤثرة عىل االنداماج المهنن

 .  وكيفة التعامل معها 
 تقديم: هبا أبو سعدة 

 

 
 حد األ 

27.09.2020 
 

 
اته  ( رابعةالجلسة ال)   أصل الحكاية : ورشة حول المكان وتغت 

ي عيون "
ن
 " إحدى بناتهاالسويداء ف

 
/ات عن أمكان مثل جرمانا وطرطوس   ن ي الجلسات السابقة باالستماع لحكاية المشاركي 

ن
بعد أن قمنا ف

ي ألمت به،   سنكمل مشوار الحكايا )حكايا المكان والزمان( ونتعرف عىلوالسلمية وحماة،  
ات النر التغت 

ي هذه  سنحيث  
ن
السويداء )الجبل األشم  الجلسة عن حكستمع معكم ف المعطاء( ونسمع  اية  واألرض 

   . حدى بناتها إقصصها بصوت 

 

 نجاة عبد الصمد  : د. تقديم

 

 
 السبت

24.10.2020 
 

من الساعة 
16:00 
 19:00وحتى 

 

 

 
ي المشاركة 
ن
 . مجانية ومفتوحة لجميع األشخاصنشطة األ ف

هي مساحة حوار آمنة ألشخاص ذو خلفيات اجتماعية    مجموعة صدى
المشاركة  لدعم  تهدف  األوسط،  ق  الشر منطقة  من  مختلفة  وثقافية 
ي ألمانيا ودعم 

ر عىل المستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي فر والتضمي 
المختلف اآلخر  عىل  نقاش  ،  االنفتاح  حلقات  تنظيم  خالل  من  وذلك 

 . يهيةوورشات عمل وأنشطة ثقافية ترف
 

وع  تابع لمنظمة حوارات مشر
Hiwarat.org  
Facebook/hiwarat.e.V. 

 


