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التسجيل:
التسجيل:
للمشاركة في برنامج التأهيل ،يرجى التقدم بتعبئة النموذج اإللكتروني على
الموعد النهائي للتسجيل13.08.20 :
موقعنا.
يورو
100
اإلشتراك:
رسم
من خالل البريد اإللكتروني أو الهاتف.
سئلتكم
على أ
سعدنا الرد
ي
للتسجيل من خالل الهواتف المحمولة:
 13.08.20وجبات الطعام ،باإلضافة إلى
للتسجيل :السفر ،تقديم
اإلشتراك نفقات
يتضمن
رسم النهائي
الموعد
توفير مكان اإلقامة خالل ورشات العمل إذا لزم األمر.
رسم اإلشتراك 100 :يورو

نشجع بشكل خاص الالجئين والمهاجرين للمشاركة في برنامجنا
عن نوع
بغض
وجبات التعليم.
تقديممستوى
السفر ،،أو
نفقات الديانة
اإلقامة،
الطعام ،باإلضافة إلى
اإلشتراك
النظررسم
يتضمن
13.08.20
للتسجيل:
النهائي
الموعد
أبعاده.
خاللالتنوع
اإلقامةكبير
مكانبشكل
توفيرنقدر
كما أننا
إذا لزم األمر.
بكلالعمل
ورشات

13.08.21
املوعد النهايئ للتسجيل:
رسم اإلشتراك 100 :يورو
رسم اإلشرتاك 100 :يورو

نشجع بشكل خاص الالجئين والمهاجرين للمشاركة في برنامجنا
النظر عن
بغض
التعليم.
مستوى
تقديم ،أو
الديانة
اإلقامة،
باإلضافة إلى
الطعام،
وجبات
السفر،
نوعنفقات
اإلشتراك
يتضمن رسم
أبعاده
كبير
بشكل
مكاننقدر
توفير أننا
كما
لزم .األمر.
بكل إذا
التنوعالعمل
ورشات
خالل
اإلقامة

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج من
خاص الالجئين والمهاجرين للمشاركة في برنامجنا
علىبشكل
شجع
ن
االنترنت:
موقعنا
13.08.20
للتسجيل:
النهائي
الموعد
اإلقامة
نوع
عن
النظر
بغض
مستوى التعليم.
أو
،
الديانة
،
www.ejbweimar.de/mfj/qualifizierungsprogramm
كما أننا نقدر بشكل كبير التنوع بكل أبعاده.
رسم اإلشتراك 100 :يورو

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج من
موقعنا
االنترنت:نفقات السفر ،تقديم وجبات الطعام ،باإلضافة إلى
على اإلشتراك
يتضمن رسم

التسجيل:
.www.ejbweimar.de/mfj/qualifizierungsprogramm
 www.ejbweimar.de/en/mfjالعمل إذا لزم األمر
توفير مكان اإلقامة خالل ورشات
للمشاركة في برنامج التأهيل ،يرجى التقدم بتعبئة النموذج اإللكتروني على
موقعنا.

البرنامج من
والمهاجرين حول
الالجئينمن المعلومات
على مزيد
الحصول
برنامجنا
للمشاركة في
خاص
يمكنكع بشكل
نشج
مستوىالهاتف.
اإللكتروني أو
البريد
من خالل
سئلتكم
على
يسعدنا
االنترنت:
الردعلى
موقعنا
نوع
النظرأ عن
بغض
التعليم.
الديانة ،أو
اإلقامة،
www.ejbweimar.de/mfj/qualifizierungsprogramm
التنوع بكل أبعاده.
الهواتفكبير
خالل بشكل
أننا نقدر
كما
المحمولة:
للتسجيل من
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99425 Weimar
in cooperation with:
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يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج من
موقعنا على االنترنت:
www.ejbweimar.de/mfj/qualifizierungsprogramm

ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷروع:

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗد رﯾﺑﻲ :

اﻟﻔﺻل ا ﻟﺳﺎﺑﻊ :رﺣﻠﺔ ﻣ ﯾداﻧﯾﺔ
15–16.01.2022

 ﻧرﻏب ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺷﺑﺎب وﺗﻣﻛﯾّﻧﮭم ﻟﻠﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻛﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲﻣﺟﺎل

بﻓ.ﻲ وﻻﯾ ﺔ ﺗورﯾﻧﺟن ﻓﻲ
للااﻟﻟﺗﺷرﺑﺑﺎوي
ﺔتووﻋاﻟﻣﻌﻣ
صا،ﻟاﻟﻣﻣﻧدﻧظﯾﻣﺎ
ف اﻟ
ﺳﺎﺣﯾﺎنة ،،ااﻟﻷﺗﺷرﺧﺑﺎﯾﺔ
ﺣﻘو اقﻛﺗ اﺷﺎﻻﻧ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾ ﺔ .

 ﻧُﻘد ّم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓرﺻ ﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛ ﺔﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﺷﺎﻣل ﻣﻛونﺻﻟﻔلﺻ،لﺑاﺎﻟ ﺛﺎﻹﻣن:
ﻣن  13ﻓ ا
ﺿﺗﺎﻓﺻﺔﻣﯾإمﻟوﻰرﺷاﺎﻟﺗتﻌاﻠﻟّﻌمﻣلﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ،اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة
5–6.02.2022
صﺎ اﻏﻟ ﺔﺗدﻣﻔﺎرھﯾﯾمبو ارﻟﺷﻌﺎﻣ
ﻲر.ﺗﮭﺎ وﺗﯾﺳﯾرھﺎ.
ﻲﻌﻣول اوﻟ ﻓﻣنﮭ إﻧدا
تﻠ اﻟ
ل ﻋﻓﻠرﻰ ﺻﯾ
ﻼب
اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔﻣن اﻟﺗﺧدرﯾ
صدﻧﯾﻟﺔﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺧﺎﺿوا ﺗﺟرﺑﺔ
ﺧﯾﺎﺔ اﻟﻣ
لﺗرﺑ
ﺟﻊﮫ :اﻟﺑﻔﺷنﻛواﻟ
وﺳ
ﺞل اﻣﻟﺗ ّﺎ
 ھذا اﻟﺑرﻧ اﺎﻟﻔﻣﺻ19–20.02.2022ھﺟرة طوﻋﯾﺔ ،ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص
ھﺟرة ﻗﺳرﯾ ﺔ )اﻟﻠﺟوء( أو
ﻣﻧﺎھﺞ وأﻣﺛﻠ ﺔُﻣﻠﮭﻣ ﺔﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﺷﻛﺎل اﻟﻔن و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﺿﻣن ﺳﯾﺎق
ﺔﻟﻣﺷﺎرﻛ ﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل.
اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺧﻋوﺎﻟﻣﺿﻲ.وا ھذه اﻟﺗﺟرﺑ ﺑﺎ
ﻣ ﻠﻔ ك

اﻟﻔﺻل ا ﻟﻌﺎﺷر :ﺧطورة اﻟﻧظرة اﻷﺣﺎد ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﮭﺟرة
12–13.03.2022
ا ﻟﺷ ﺧ ﺻ ﻲ :
اﻟﺗﻌّرف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﮭ وم اﻟﮭﺟرة اﻟﻘﺳرﯾﺔ )اﻟﻠ ﺟوء( واﻟﮭﺟرة اﻟطوﻋﯾﺔ ،ﺗوظﯾف اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾ ﺔﻣ ن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣوﺿ وع اﻟﮭ ﺟرة ﺿﻣن ﺳﯾﺎق ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل.

ﺗرﻏب أن :

اﻟﻔﺻل ا ﻟﺣﺎدي ﻋﺷ ر :ا ﻟدﯾﻣﻘرا طﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣ ﯾﻊ؟!
2–3.04.2022ﻌﻣﻠﻲ و اﻟﻧظري ،اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾ
 ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟ.
ل
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ﯾ
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و
ﺔ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌاﻠﻟﯾﻣﻔﻣﺎھﯾ
ﻲم اﻟوﺳاﯾﻟﺎﺳﻌﯾﻣل ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻹﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ

اﻹﺣﺗراﻓﻲ

ﺔﻓﻲ

ﻋﺗﻠﻌﺎ
ﺑﺎﻟ
ﻰونﻋﻣﻣﻊﻠك(Muslimisches Bildungswerk für Demokratie.
)e.V.

ﺳﻊ ﺷﺑﻛ ﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ﺗ ُو ّﺷﺔﺑﺎﻣﺑ رﻲﺣﻠ.ﺔ "ﻣﺎﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر " ﻓﻲ ﻓﺎﯾﻣ ر
ﻲﺛﺎﻧاﻟﻲﻌﻋﻣﺷلر :اﺛﻟﻘﺎﻓ
ﺻﺛلﻠ ا ﻟ
ﻔ
ﻟ
ا
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ و ﻣﻣ

23–24.04.2022
اﻹطﻼع ﻋﻠ ﻰ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ "ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر"  ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪن
ﻀﻣﺮﯾوﺔ ﻛﻋﺄﺔﻣﺎ اﻛﻟﻦﻣﻟﻠدﺘﻌرﻠﺑﻢﯾ.ن واﻟﺷﺑﻛ ﺔ اﻟداﻋﻣ ﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ
ﺿﻟﻤوﻨا ًﺎطﻓﻖﻲاﻟﺤﻣﺟ
ﻋ وا

 ﺗﻛوناﻟﻣرﻛز اﻷوروﺑﻲ ﻟﺗﺛﻘﯾف وﻟﻘﺎء اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﺎﯾﻣر.

ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ )(Klassik Stiftung Weimar - Decolonize Weimar

 ﺗﺗﻧﺎول و ﺗ ُﻣﻌن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،ﺷﻧﺎﺎءرﻛﺷﺑﻛ،ﺔﺔ ااﻟﻟﻣﺗﻌﻣﺎﯾرﯾفز ا،ﻟﺧاﺎﻟﺻﮭﺔﺟﺑرك!ة ،اﻟﻘﯾم ،اﻟﻠﺟوء،
اﻟﺗﻧّوع ،اﻟد اﯾﻟﻔﻣﻘﺻرلااﻟطﺛﺎﯾﻟث،ﺔﻋاﻟ
ﺷ رﻣ :ﺑ
اﻟﺗﻌﺎﯾش7–8.05.2022 .

اﻟﺗطور اﻟﻣﮭﻧﻲ و اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟذاﺗﯾ ﺔ  ،ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺟﺎل
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﺗرﺑﯾ ﺔاﻟﻣدﻧﯾ ﺔ ،و ﻋﻣل اﻟﺷﺑﺎب.

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
03.2022 – 06.2022
ﺗﻨﻔﯿﺬ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤ ﺼّﻤﻤﺔ ﺳ ﺎﺑًﻘﺎً.
ﯾﺗطﻠب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺗﺳﻌﺔ ﻣ ﺣﺎﺿرات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن أﺻل  13ﻣﺣﺎ ﺿرة ،
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﺑﺎدل ﻋﺑ ر اﻹﻧﺗرﻧ ت ﻛذﻟك وﺿﻊ ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣّﯾز
اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ً .
ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺷﮭﺎدات ﻣﺼّﺪﻗ ﺔ.

ﺗ ُﻌﻘد ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل أﯾﺎم اﻟﺳﺑت ﻣن اﻟﺳﺎﻋ ﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﺗﻰ
اﻟﺳﺎﻋ ﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﺳﺎًء ،وﯾوم اﻷﺣد ﻣن اﻟﺳﺎﻋ ﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋ ﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎًء.
ﺗ ُدار ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾ ﺔ.
و ﯾﺗم ﺗﺄﻣﯾن اﻟدﻋم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﻓﻲ ﻛل ﻧدوة ﺳوف:
 ﻧﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ. ﻧُطﻠﻌك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب و طراﺋق ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ . ﻧُﻌّرﻓك ﻋﻠﻰ ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ.
اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
17.09.2021
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟُﻤّﺘﺒﻌﺔ.
اﻟﻔﺻل ا ﻷول :أ ﻧﺎ و ﺣﻘوق ا ﻻﻧﺳﺎن
18–19.09.2021
ﻣﻘدﻣ ﺔﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓ ﺔﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن :اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،اﻷھداف ،وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠّم.
اﻟﻔﺻل ا ﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣ ﻠﯾﺔ ا ﻟﺗﻌﻠم
9–10.10.2021
اﻟﺘﻌّﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،و طﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤ ﻲ.
اﻟﻔﺻل ا ﻟ ﺛﺎﻟث :اﻟﮭوﯾﺔ  ,اﻟﺗﻧوع و اﻟﺳﻠطﺔ
30–31.10.2021
اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﮭوﯾﺔ واﻟﺗﻌ ّرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧّوع.
اﻟﻔﺻل ا ﻟرا ﺑﻊ :إدراك ﻣ ﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ /اﻟﺘﻔﺮ ﻗﺔ
13–14.11.2021
أﺷﻛﺎل وﻋواﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز ،ﻣﻧﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔﻹدراك اﻟﺗﻣﯾﯾز.
اﻟﻔﺻل ا ﻟﺧﺎﻣس :ا ﻟﺗﻣ ﻛّﯾن واﻟﻣﺳ ﺎﻧدة
27–28.11.2021
ﺗﻘدﯾم ورﺷ ﺔ ﻋﻣل ﻟدﻋم وﺗﻣﻛّﯾن اﻷﺷﺧﺎ ص اﻟذﯾن ﯾوا ﺟﮭون اﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ
ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻌ رﺿون ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻ ري.
اﻟﻔﺻل ا ﻟﺳﺎد س :ﻛﺷف ا ﻟﻐطﺎء ﻋن اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ
11–12.12.2021
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟ وﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻣ وﺿوع اﻟﻌﻧﺻرﯾ ﺔ ﻹ دراك ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻟﻌﻧﺻري.

ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷروع:

اﻟﻔﺻل ا ﻟﺳﺎﺑﻊ :رﺣﻠﺔ ﻣ ﯾداﻧﯾﺔ
 15–16.01.2022اﻟﺷﺑﺎب
ﻧرﻏب ﻓﻲ إﻋداد

وﺗﻣﻛﯾّﻧﮭم ﻟﻠﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻛﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ
ص،ا اﻟﻟﺗﻣﻧرﺑظﯾﻣﺎﺔتاﻟوﻣاﻟدﻌﻧﻣﯾلﺔ اﻟﺗورﺑﻋوﻣيلﻓ اﻲﻟ وﺷﺑ
قﺎةا ،اﻻﻷﻧﺷﺳﺎﺧﺎن،
ﻣﺟاﺎﻛﺗلﺷﺎﺣ
ﻻﯾﺎ ﺔبﺗ.ورﯾﻧﺟن ﻓﻲ
وﺣﯾ
فﻘ اﻟ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾ ﺔ .

 ﻧُﻘد ّم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓرﺻ ﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛ ﺔﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﺷﺎﻣل ﻣﻛونﻰ اﻟﺗﻌﻠ ّم ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ،اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة
ﺿﺷﺎﺎﻓتﺔ اﻟإﻌﻟﻣل
ﻹور
ل ﺗ،ﺻﺑﻣﺎﯾم
ﺻن:
13ل اﻓﻟ ﺛﺎﻣ
ﻣناﻟﻔﺻ
5–6.02.2022ل ﻓرص اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ و اﻟﻣﮭﻧﻲ.
اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔﻣن ﺧﻼ
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠ ﻰ ﺻﯾﺎﻏ ﺔ ﻣﻔﺎھﯾم ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل و ﻓ ن إدارﺗﮭﺎ وﺗﯾﺳﯾرھﺎ.

 ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣّوﺟﮫ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺧﺎﺿوا ﺗﺟرﺑﺔاﻟﻔﺻل ا ﻟﺗﺎﺳﻊ :اﻟﻔن واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
19–20.02.2022وء( أو ھﺟرة طوﻋﯾﺔ ،ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص
ھﺟرة ﻗﺳرﯾ ﺔ )اﻟﻠﺟ
لﺎ.ق
ﺿﺗﻣﺄنھﯾﺳﯾ
ھ اذﻟﺗهﻔﺎاﻟﻋﺗل ﺑ
ﺿﻣواﺔﻓﻲ
ﺧﻠوﺔُﻣﻠﮭ
نﺎھﻟﺞم وأﯾﻣﺛ
اﻟذﯾﻣﻧ
ﺔﻟل اﻣﻟﻔﺷنﺎ ور اﻟﻛﺗﺔﻌﻠﯾﻓمﻲﻏﯾ ﺑر ارﻟﻧرﺎﺳﻣﻣﺞﻲ اﻟ
ﺟﯾرنﺑأﺷﻛﺑﺎﺎ
ﻋﺎﻟﻣﻲ.

اﻟﻔﺻل ا ﻟﻌﺎﺷر :ﺧطورة اﻟﻧظرة اﻷﺣﺎد ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﮭﺟرة
ﻣ ﻠﻔ ك ا ﻟﺷ ﺧ ﺻ ﻲ :
12–13.03.2022
اﻟﺗﻌّرف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﮭﺟرة اﻟﻘﺳرﯾﺔ )اﻟﻠ ﺟوء( واﻟﮭ ﺟرة اﻟطوﻋﯾﺔ ،ﺗوظﯾف اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ
ﺻﯾن ﺔﻣ:ن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣوﺿ وع اﻟﮭ ﺟرة ﺿﻣن ﺳﯾﺎق ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل.
ﺗر اﻟﻏﺷبﺧ أ
نياﻟﻋ
ﺟﻔﻣﺻﻊل اﺑﻟﯾﺣﺎد
 ﺗ اﻟﺟﺷﺎرﻧ:ﺑ اﯾﻟدنﯾﻣاﻘﻟراﻌطﻣﯾﻠﺔ ﻟﻲﻠﺟﻣوﯾ اﻊﻟ؟ﻧ!ظري ،اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔﻓﻲ
2–3.04.2022
ﺿﻔلﺎ.ء اﻟطﺎﺑﻊ
ﺿﻣﺔﻓنﻲ ﺳاﯾﻟﺎﻣ
تتﻹاﻟﻌﻣ
ﺟﻋﻣداودﻋوﺎرﺷﺎ
قإ
لراطﯾ
ﻣﻣﻘ
ﺟﻣﺎﻔﺎلھﯾامﻟاﺗﻟﻌﺳﻠﯾﺎﯾﺳﻣﯾﻲﺔو ﻧوﮭ اﺞﻟ اﻟﻌدﯾ
ا ﻟ ﻣ اﻟ
اﻹﺣﺗراﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠك.
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ

(Muslimisches Bildungswerk für Demokratie
)e.V.ؤﺳﺳﺎت
اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻊ اﻟﻣ

ﺳﻊ ﺷﺑﻛ ﺔ
 ﺗ ُو ّاﻟﺗ اﻌﻟﻠﻔﯾﻣ
ﺷﻣﺑﺎﺎﺑﺑﻌدﻲا.ﻻﺳﺗﻌﻣﺎر " ﻓﻲ ﻓﺎﯾﻣ ر
ﻲﺛﻘاﺎﻟﻓﺔﻌﻣﻣ رلﺣﻠاﺔﻟ "
ﺻﯾل ﺔا ﻟﺛﺎوﻧﻲﻣﻋﻣﺛﺷﻠر:

23–24.04.2022
ﻋاﻟﻣﻌﻤﺔﻞﻟ ﻣﮭﻊم اﻟﻤﻓﺪن
ﻛﺜﻘﺔﺎﻓاﻟﻲد،ا و
ﺷﻢﺑ اﻟ
ن  ،اوﻟاﺘﻟﻌﻠﯿ
ﻋﻌﺔﺪ ااﻟﻻﻣﺳﺘدﻌرﻤﺎﺑﯾر"
ﺟﻣ"ﻣوﺎ ﺑ
ت ﻧﻣﻈﺮ
ﺗ اﻛﻹوطنﻼعﻋﻋﻠ ﻰ
ﻲ
ﺿووا ًﺟﮭﻓﺎﻲ
واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟ ﺤﻀﺮﯾﺔ ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﻣرﻛز اﻷوروﺑﻲ ﻟﺗﺛﻘﯾف وﻟﻘﺎء اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﺎﯾﻣر.

ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ )(Klassik Stiftung Weimar - Decolonize Weimar

 ﺗﺗﻧﺎول و ﺗ ُﻣﻌن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،اﻟﺗﻧّوع ،اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ ،ﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛ ،ﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ،اﻟﮭﺟرة ،اﻟﻘﯾم ،اﻟﻠﺟوء،
اﻟﻔﺻل ا ﻟ ﺛﺎﻟث ﻋﺷ ر :ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣ ﻌﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك!
اﻟﺗﻌﺎﯾش.
7–8.05.2022
اﻟﺗطور اﻟﻣﮭﻧﻲ و اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟذاﺗﯾ ﺔ  ،ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺟﺎل
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﺗرﺑﯾ ﺔاﻟﻣدﻧﯾ ﺔ ،و ﻋﻣل اﻟﺷﺑﺎب.

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
03.2022 – 06.2022
ﺗﻨﻔﯿﺬ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤ ﺼّﻤﻤﺔ ﺳ ﺎﺑًﻘﺎً.
ﯾﺗطﻠب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺗﺳﻌﺔ ﻣ ﺣﺎﺿرات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن أﺻل  13ﻣﺣﺎ ﺿرة ،
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﺑﺎدل ﻋﺑ ر اﻹﻧﺗرﻧ ت ﻛذﻟك وﺿﻊ ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣّﯾز
اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ً .
ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺷﮭﺎدات ﻣﺼّﺪﻗ ﺔ.

اﻟﺑرﻧﺎﻣ

ﺗ ُﻌﻘد و
اﻟﺳﺎﻋ
ﺣﺗﻰ

ﺗ ُدار و
و ﯾﺗم

ﻓﻲ ﻛل

 -ﻧﺗﻧﺎو

 -ﻧُطﻠ

 ﻧُﻌّراﻟﻣدﻧﯾﺔ

اﻹﺟﺘﻤﺎع
2021
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋ

اﻟﻔﺻل ا
.2021
ﻣﻘدﻣ ﺔﻓ

اﻟﻔﺻل ا
.2021
اﻟﺘﻌّﺮف

اﻟﻔﺻل ا
.2021
اﺳﺗﻛﺷﺎف

اﻟﻔﺻل ا
.2021
أ ﺷ ﻛﺎ ل و

اﻟﻔﺻل ا
.2021
ﺗﻘدﯾم و
ﻟدى اﻷﺷ

اﻟﻔﺻل ا
.2021
رﻓﻊ ﻣﺳ
اﻟﻌﻧﺻر

