
  ifz جمعیة و BIM الفعالیات التي تنظم بالتنسیق مع جمعیة لفعالیاتو امنظم  
 حملة الجیران الجـدد

 مساعدة الالجئین من قبل
 كولونیا   أبرشیة 

  ةالكاثولیكی ة والتأھلیةالتعلیمی ؤسسةالم 
 60كاسیرنن شتراسھ 

 بـون 53111  

 ة ــان الیومیــحیاة األلم
 حكام مسبقة أم حقیقة؟أ

 
 

 ننظـم 
 م ـــونتعل
  م ـــونفھ

 ســویة

 
  ةالكاثولیكی ةالعائلی ةالتعلیمی المؤسسة

 5لیني شتراسھ 
 بـون 53113

 األلمان والحیاة في ألمانیا؟تمیز یبماذا 
 رب البیرة شوثقافة ات ماذا یقصد بثقافة ركوب الدراج

 و ماذا یقصد بكلمة ثقافة بحد ذاتھا؟أسواق فترة أعیاد المیالد أو
بالمواعید والنشاط  االلتزام ألمانیة حقیقیة:خصائص ھناك فعال ھل 

؟ أین ھي حدود التفھـم، على سبیل والثقــةواالنضباط واالجتھاد 
 ؟تعنت أو التحفظ المثال نتیجة للبیروقراطیة وال

 
 معھد بــون لبحوث اإلندماج والتعلیم الوسیط

 )BIMجمعیة مسجلة رسمیة ( 
 18-16برودر جاسھ 

 بـون 53111
 

 
 17:30-10الساعة |2016 أیلول 30 ثقافة ركوب الدراجة:الجمعة

 17:30-10الساعة |2016تشرین ثاني  25 ثقافة اعیاد المیالد:الجمعة
 ھاوس در الفیلفالت-المكان: مقھى في مجرابولس

 بـون 53111|18-16برودر جاسھ 
 بیسكوب، مدربة وسائل االعالم ومحررة  سوزانا المسؤولة:

ifz -  المركز النسوي الدولي بـون 
 8كونتیوس شتراسھ 

 بـون 53115

 ): دوري( فوالضی ونالمتحدث
  pfarr-rad.de- صاحب المبادرة لبوابة|الدكتور أودو فالراف 

 دلیلة سیاحیة ومؤرخة فنیة| آنا غراف
 الجدیدات یسعون الوافدات نساء بـون و

 من أجل ثقافة الترحیب واالندماج
 

 
 بادل األحادیث للنساءت مقھى

   اندیاألو بین الثقافات
 للتـسجیـــل  

 باللغة األلمانیة واالنجلیزیة والفرنسیة واالسبانیة:
 بیسكوب/منظمة  سوزانا

sb@subikom.de 
تف: لھا  01777171614ا

اإلیمان العمیق باq یربط النساء على اختالف معتقداتھن وثقافتھن. 
لنساء الوافدات من بلدان أخرى ونساء ویوفر مقھى تبادل األحادیث ل

تفاھم بین الثقافات المختلفة وكذلك دعم الحوار الیجاد بون فرصة 
یتناولن یف متحدثات ونستض على الشبكة. اتوالثقاف بین األدیان
ھاوس در -ابولسمجرمقھى ب محاضرات رئیسیة تلفة وخمواضیع م
 الفیلفالت. 

 باللغة العربیة: 
 میساء نجیب

Maysaa.tullius@yahoo.de 
تف: لھا  015773317097ا

 2016أیلول  20الثالثاءالمصادف 
  حقوق حمایة المرأةالموضوع: 

 19:30-17الساعة  |ثالثاء من كل شھر  3أو  2ویلیھ كل 
 ھاوس در الفیلفالت.-مقھى مجرابولسالمكان: 

 بـون 53111|18-16برودر جاسھ 
عن  وكذلك مسؤوالت -ifzكونستانسا بیتاو،رئیسة جمعیة  المسؤولة:
 . نامع التي تتعاون أخرىمنظمات 
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 للمتقدمین الى  حلول عید األضحى ستؤجل دورة سیاقة الدراجة بةمناسب -*
 19:00 -11.00 الساعة|2016 األول تشرین 16 األحـد المصادفیوم 

 

   

 

  Workshop -إعالمیة شة عملور -
 

 النساء والرجال في حوار
ان ثقافة الشرق  . مناقشةلل مواضیعطرح ی محفز إذاعي عرض

غالبا ما تفصل بین الجنسین. في حین ان اإلندماج في ألمانیا یسعى 
أجل ھدف واحد  العكس: النساء والرجال یعملون سویة من

ویجلسون على طاولة واحدة . والمدربون األعالمیون ذوو الخبرة 
یدیرون دفة الحوار بین الجنسین والثقافات ویوضحون في الوقت 

 والمقابالت.  بث اإلذاعينفسھ تقنیات ال

 األطباقـذوق الطبـــخ وت
 المطبخ التقلیـدي والعالمي

كل الثقافات  تربطتناول وجبات الطعام في اجواء حمیمیة 
واصر. وتحت الالطبخ المشترك یعمق التفاھم ویوثق ا جیال.الوا

طباخة ماھرة یتعرفن النساء الوافدات ونساء بون على  إشراف
بعضھن البعض بشكل افضل: من خالل الطبخ وتذوق الطعام 

 وتبادل ما یتمیز بھ البلد من خصائص.   
 20:45 - 17:00 ةالساع |2016أیلول  11األحد المصادف 
 20:45 -17:00الساعة  |2016تشرین األول  23األحد المصادف 

ورك شوب كالرسم والطبـخ وقیادة الدراجة وحتى   المختلفة العــروض
االعالمیة كل ھذا یوفر للوافدات والوافدین وكذلك نساء ورجال بون 

من خالل  تنظیم اوقات الفراغ سویة وبشكل مشوق والتعلم الكثیرلفرصة 
بشارك في ھذه الفعالیات مترجمات /مترجمون ذلك. و

 ومشرافات/مشروفون بحیث نضمن التفاھم الجید. 
 

التسجیل ضروري جدا (لالتصال انظر الصفحة الخلفیة) المشاركة في 
  الفعالیات مجانا. للمزید من المعلومات:

www.bildungswerk-bonn.de 

 18:00 -10:00الساعة  |2016تشرین الثاني  12السبت المصادف 
 18:00 -10:00الساعة  |2016 األول كانون 10السبت المصادف 

  سوزانا بیسكوب/مدربة اعالمیة ومحررة   المشرفة:

 بـون 53113|5لیني شتراسھ  |المركز التعلیمي العائلي الكاثولیكيالمكان: 
  باربرا ھاینتسھ ، تیریزا مینوسي المشرفات:

 رســم بابتكار

  اللون األزرق= للنساء والرجال |اللون األخضر= للنساء 
 

 دراجة مكثفة سیاقةدورة 
 بون -المكان: مكان التدریب اإلذاعي لمركز التعلیمي الكاثولیكي

  بـون 53111|60كاسیرنن شتراسھ 
 زیارة الكاتدرائیة (كولنر دوم) في كولونیا

 األلــوان والفن والخیال 
الحنین الى الوطن واألمل والشوق. الرسم ھو الحب والحزن و

 عندما تأخذ النساء الفرشاة بایدیھن فیمكنھن التعبیر باأللوان
 وذلك تحت اشراف-واألشكال عما یجول بخواطرھن وقلوبھن

كاترین شتانجل/تربویة متخصصة بالفن. وجولة في متحف الفن 
 الحدیث ستكون مصدر الھام. 

 17:30 -10:00 لساعة ا |2016تشرین األول  8السبت المصادف 
 موزیوم مایلھ |متحف الفنالمكان: 

 بـون 53113|  ایبرت آلیھ-فریدریش
  كاترین شتانجل المشرفة:

 تعلم السیاقة على دراجة بعجلتین 
كیف اتعلم التوازن على دراجة بعجلتین؟ انا عندما اقود الدراجة على 

تعلم ت ماذا انتبھ؟ دورة مكثفة في مركز الدراجات في بون، حیث
. ومن اجل االستمرار على قیادة الدراجة أیامالنساء خالل فترة ثالثة 

 .      أسبوعي فیما بعد لسیاقة الدراجة ءذلك، فمن الممكن ترتیب لقا
 قصص مشوقة في قلب مدینة كولونیا 

 
انھ مكان اإللتقاء، بیت هللا، وعمل فني الذي ھو جزء من اإلرث 

ي قلب مدینة كولونیا، نقطة جذابة الحضاري العالمي. والذي یقع ف
 تشد السواح الیھا من مختلف انحاء العالم: كاتدرائیة كولونیـا 

تتعلم النساء خالل فترة ثالثة ایام قیادة الدراجة. ومن اجل االستمرار 
 على ذلك، فمن الممكن ترتیب لقاء أسبوعي فیما بعد لسیاقة الدراجة.      

 18:00 -14:00الساعة  |2016أیلول  2الجمعة المصادف 
 18:00 -10:00الساعة  |2016أیلول  3السبت المصادف 

 19:00 -11:30الساعة  |2016أیلول أیلول  4ألحد المصادف ا
الل وجود رفات "كولنر دوم". وقد اصبحت الكاتدرائیة من خ

أماكن الحج المھمة في أوروبا. والیوم  ین احدسیقدالملوك الثالثة ال
رائیة الشامخة المشیدة على الطراز الغوطي في قلب تقف ھذه الكاتد

مباشرة قرب محطة القطارات الرئیسیة ومحاطة  -مدینة حدیثة 
بالمتاحف والمحالت والمخازن. وزیارة للكاتدرائیة ستبین بانھا ما 

 وقة والقصص. شزالت لیومنا ھذا مكان للقاءات الم

  Workshop -إعالمیة شة عملور -
 اتھن لتسمع النساء أصو

نساء بون والوافدات الجدیدات یدربن أصواتھن اإلذاعیة ویتعلمن 
التفاھم. وبسرعة یعتدن على استخدام المایكرفون في االنتاج في 
األستودیو وكذلك یتعلمن كیفیة طرح االسئلة والخطوات التقنیة. 
ومن خالل المقابالت مع ضیوف األستودیو المختارین یتعرفن 

 اة الیومیة في ألمانیا.على المزید حول الحی
 18:00 -10:00الساعة |2016تشرین األول 15لسبت المصادف ا

 بون -المكان: مكان التدریب اإلذاعي لمركز التعلیمي الكاثولیكي
 بـون 53111|60كاسیرنن شتراسھ 

   سوزانا بیسكوب/مدربة اعالمیة ومحررة   المشرفة: 

   |عیة مسجلة رسمیةكاریتاس فرباند لمدینة بون، جممكان اللقاء: 
مركز الدراجات في كونتیوس شتراسھ عند محطة القطارات 

  بـون 53115|الرئیسیة
 تربویة بعلم االجتماع وُمدرسة ُمرخصة لتعلیم قیادة الدراجة|إیفا شمتسالمشرفة:

 جولة بالدراجة
 التعرف على الثقافة والطبیعة 

 18:00 -13:30الساعة  |2016تشرین األول  22السبت المصادف 
 كولونیا 50667|3دوم كلوستر  |دوم فوروممكان اللقاء في كولونیا: 

أصلھا من مدینة التي  سوزانا بیسكوب/مدربة إعالمیة، المشرفة:
  كولونیا

: دورة للمتقدمین للتعرف األلمانیة التعرف على ثقافة سیاقة الدراجات
  ون وضواحیھا واألماكن الجمیلة فیھا.ـعلى ب

    (*19:00 -11.00الساعة |2016أیلول  11لمصادف األحـد ا
مركز  |كاریتاس فرباند لمدینة بون، جمعیة مسجلة رسمیةمكان اللقاء: 

 الدراجات في كونتیوس شتراسھ عند محطة القطارات
 .ةتربویة بعلم االجتماع وُمدرسة تعلیم قیادة الدراج|إیفا شمتسالمشرفة:

 للمتقدمین الى  حلول عید األضحى ستؤجل دورة سیاقة الدراجة بةمناسب -*
 19:00 -11.00 الساعة|2016 األول تشرین 16 األحـد المصادفیوم 

 

   

 

  Workshop -إعالمیة شة عملور -
 

 النساء والرجال في حوار
ان ثقافة الشرق  . مناقشةلل مواضیعطرح ی محفز إذاعي عرض

غالبا ما تفصل بین الجنسین. في حین ان اإلندماج في ألمانیا یسعى 
أجل ھدف واحد  العكس: النساء والرجال یعملون سویة من

ویجلسون على طاولة واحدة . والمدربون األعالمیون ذوو الخبرة 
یدیرون دفة الحوار بین الجنسین والثقافات ویوضحون في الوقت 

 والمقابالت.  بث اإلذاعينفسھ تقنیات ال

 األطباقـذوق الطبـــخ وت
 المطبخ التقلیـدي والعالمي

كل الثقافات  تربطتناول وجبات الطعام في اجواء حمیمیة 
واصر. وتحت الالطبخ المشترك یعمق التفاھم ویوثق ا جیال.الوا

طباخة ماھرة یتعرفن النساء الوافدات ونساء بون على  إشراف
بعضھن البعض بشكل افضل: من خالل الطبخ وتذوق الطعام 

 وتبادل ما یتمیز بھ البلد من خصائص.   
 20:45 - 17:00 ةالساع |2016أیلول  11األحد المصادف 
 20:45 -17:00الساعة  |2016تشرین األول  23األحد المصادف 

ورك شوب كالرسم والطبـخ وقیادة الدراجة وحتى   المختلفة العــروض
االعالمیة كل ھذا یوفر للوافدات والوافدین وكذلك نساء ورجال بون 

من خالل  تنظیم اوقات الفراغ سویة وبشكل مشوق والتعلم الكثیرلفرصة 
بشارك في ھذه الفعالیات مترجمات /مترجمون ذلك. و

 ومشرافات/مشروفون بحیث نضمن التفاھم الجید. 
 

التسجیل ضروري جدا (لالتصال انظر الصفحة الخلفیة) المشاركة في 
  الفعالیات مجانا. للمزید من المعلومات:

www.bildungswerk-bonn.de 

 18:00 -10:00الساعة  |2016تشرین الثاني  12السبت المصادف 
 18:00 -10:00الساعة  |2016 األول كانون 10السبت المصادف 

  سوزانا بیسكوب/مدربة اعالمیة ومحررة   المشرفة:

 بـون 53113|5لیني شتراسھ  |المركز التعلیمي العائلي الكاثولیكيالمكان: 
  باربرا ھاینتسھ ، تیریزا مینوسي المشرفات:

 رســم بابتكار

  اللون األزرق= للنساء والرجال |اللون األخضر= للنساء 
 

 دراجة مكثفة سیاقةدورة 
 بون -المكان: مكان التدریب اإلذاعي لمركز التعلیمي الكاثولیكي

  بـون 53111|60كاسیرنن شتراسھ 
 زیارة الكاتدرائیة (كولنر دوم) في كولونیا

 األلــوان والفن والخیال 
الحنین الى الوطن واألمل والشوق. الرسم ھو الحب والحزن و

 عندما تأخذ النساء الفرشاة بایدیھن فیمكنھن التعبیر باأللوان
 وذلك تحت اشراف-واألشكال عما یجول بخواطرھن وقلوبھن

كاترین شتانجل/تربویة متخصصة بالفن. وجولة في متحف الفن 
 الحدیث ستكون مصدر الھام. 

 17:30 -10:00 لساعة ا |2016تشرین األول  8السبت المصادف 
 موزیوم مایلھ |متحف الفنالمكان: 

 بـون 53113|  ایبرت آلیھ-فریدریش
  كاترین شتانجل المشرفة:

 تعلم السیاقة على دراجة بعجلتین 
كیف اتعلم التوازن على دراجة بعجلتین؟ انا عندما اقود الدراجة على 

تعلم ت ماذا انتبھ؟ دورة مكثفة في مركز الدراجات في بون، حیث
. ومن اجل االستمرار على قیادة الدراجة أیامالنساء خالل فترة ثالثة 

 .      أسبوعي فیما بعد لسیاقة الدراجة ءذلك، فمن الممكن ترتیب لقا
 قصص مشوقة في قلب مدینة كولونیا 

 
انھ مكان اإللتقاء، بیت هللا، وعمل فني الذي ھو جزء من اإلرث 

ي قلب مدینة كولونیا، نقطة جذابة الحضاري العالمي. والذي یقع ف
 تشد السواح الیھا من مختلف انحاء العالم: كاتدرائیة كولونیـا 

تتعلم النساء خالل فترة ثالثة ایام قیادة الدراجة. ومن اجل االستمرار 
 على ذلك، فمن الممكن ترتیب لقاء أسبوعي فیما بعد لسیاقة الدراجة.      

 18:00 -14:00الساعة  |2016أیلول  2الجمعة المصادف 
 18:00 -10:00الساعة  |2016أیلول  3السبت المصادف 

 19:00 -11:30الساعة  |2016أیلول أیلول  4ألحد المصادف ا
الل وجود رفات "كولنر دوم". وقد اصبحت الكاتدرائیة من خ

أماكن الحج المھمة في أوروبا. والیوم  ین احدسیقدالملوك الثالثة ال
رائیة الشامخة المشیدة على الطراز الغوطي في قلب تقف ھذه الكاتد

مباشرة قرب محطة القطارات الرئیسیة ومحاطة  -مدینة حدیثة 
بالمتاحف والمحالت والمخازن. وزیارة للكاتدرائیة ستبین بانھا ما 

 وقة والقصص. شزالت لیومنا ھذا مكان للقاءات الم

  Workshop -إعالمیة شة عملور -
 اتھن لتسمع النساء أصو

نساء بون والوافدات الجدیدات یدربن أصواتھن اإلذاعیة ویتعلمن 
التفاھم. وبسرعة یعتدن على استخدام المایكرفون في االنتاج في 
األستودیو وكذلك یتعلمن كیفیة طرح االسئلة والخطوات التقنیة. 
ومن خالل المقابالت مع ضیوف األستودیو المختارین یتعرفن 

 اة الیومیة في ألمانیا.على المزید حول الحی
 18:00 -10:00الساعة |2016تشرین األول 15لسبت المصادف ا

 بون -المكان: مكان التدریب اإلذاعي لمركز التعلیمي الكاثولیكي
 بـون 53111|60كاسیرنن شتراسھ 

   سوزانا بیسكوب/مدربة اعالمیة ومحررة   المشرفة: 

   |عیة مسجلة رسمیةكاریتاس فرباند لمدینة بون، جممكان اللقاء: 
مركز الدراجات في كونتیوس شتراسھ عند محطة القطارات 

  بـون 53115|الرئیسیة
 تربویة بعلم االجتماع وُمدرسة ُمرخصة لتعلیم قیادة الدراجة|إیفا شمتسالمشرفة:

 جولة بالدراجة
 التعرف على الثقافة والطبیعة 

 18:00 -13:30الساعة  |2016تشرین األول  22السبت المصادف 
 كولونیا 50667|3دوم كلوستر  |دوم فوروممكان اللقاء في كولونیا: 

أصلھا من مدینة التي  سوزانا بیسكوب/مدربة إعالمیة، المشرفة:
  كولونیا

: دورة للمتقدمین للتعرف األلمانیة التعرف على ثقافة سیاقة الدراجات
  ون وضواحیھا واألماكن الجمیلة فیھا.ـعلى ب

    (*19:00 -11.00الساعة |2016أیلول  11لمصادف األحـد ا
مركز  |كاریتاس فرباند لمدینة بون، جمعیة مسجلة رسمیةمكان اللقاء: 

 الدراجات في كونتیوس شتراسھ عند محطة القطارات
 .ةتربویة بعلم االجتماع وُمدرسة تعلیم قیادة الدراج|إیفا شمتسالمشرفة:

 للمتقدمین الى  حلول عید األضحى ستؤجل دورة سیاقة الدراجة بةمناسب -*
 19:00 -11.00 الساعة|2016 األول تشرین 16 األحـد المصادفیوم 

 

   

 

  Workshop -إعالمیة شة عملور -
 

 النساء والرجال في حوار
ان ثقافة الشرق  . مناقشةلل مواضیعطرح ی محفز إذاعي عرض

غالبا ما تفصل بین الجنسین. في حین ان اإلندماج في ألمانیا یسعى 
أجل ھدف واحد  العكس: النساء والرجال یعملون سویة من

ویجلسون على طاولة واحدة . والمدربون األعالمیون ذوو الخبرة 
یدیرون دفة الحوار بین الجنسین والثقافات ویوضحون في الوقت 

 والمقابالت.  بث اإلذاعينفسھ تقنیات ال

 األطباقـذوق الطبـــخ وت
 المطبخ التقلیـدي والعالمي

كل الثقافات  تربطتناول وجبات الطعام في اجواء حمیمیة 
واصر. وتحت الالطبخ المشترك یعمق التفاھم ویوثق ا جیال.الوا

طباخة ماھرة یتعرفن النساء الوافدات ونساء بون على  إشراف
بعضھن البعض بشكل افضل: من خالل الطبخ وتذوق الطعام 

 وتبادل ما یتمیز بھ البلد من خصائص.   
 20:45 - 17:00 ةالساع |2016أیلول  11األحد المصادف 
 20:45 -17:00الساعة  |2016تشرین األول  23األحد المصادف 

ورك شوب كالرسم والطبـخ وقیادة الدراجة وحتى   المختلفة العــروض
االعالمیة كل ھذا یوفر للوافدات والوافدین وكذلك نساء ورجال بون 

من خالل  تنظیم اوقات الفراغ سویة وبشكل مشوق والتعلم الكثیرلفرصة 
بشارك في ھذه الفعالیات مترجمات /مترجمون ذلك. و

 ومشرافات/مشروفون بحیث نضمن التفاھم الجید. 
 

التسجیل ضروري جدا (لالتصال انظر الصفحة الخلفیة) المشاركة في 
  الفعالیات مجانا. للمزید من المعلومات:

www.bildungswerk-bonn.de 

 18:00 -10:00الساعة  |2016تشرین الثاني  12السبت المصادف 
 18:00 -10:00الساعة  |2016 األول كانون 10السبت المصادف 

  سوزانا بیسكوب/مدربة اعالمیة ومحررة   المشرفة:

 بـون 53113|5لیني شتراسھ  |المركز التعلیمي العائلي الكاثولیكيالمكان: 
  باربرا ھاینتسھ ، تیریزا مینوسي المشرفات:

 رســم بابتكار

  اللون األزرق= للنساء والرجال |اللون األخضر= للنساء 
 

 دراجة مكثفة سیاقةدورة 
 بون -المكان: مكان التدریب اإلذاعي لمركز التعلیمي الكاثولیكي

  بـون 53111|60كاسیرنن شتراسھ 
 زیارة الكاتدرائیة (كولنر دوم) في كولونیا

 األلــوان والفن والخیال 
الحنین الى الوطن واألمل والشوق. الرسم ھو الحب والحزن و

 عندما تأخذ النساء الفرشاة بایدیھن فیمكنھن التعبیر باأللوان
 وذلك تحت اشراف-واألشكال عما یجول بخواطرھن وقلوبھن

كاترین شتانجل/تربویة متخصصة بالفن. وجولة في متحف الفن 
 الحدیث ستكون مصدر الھام. 

 17:30 -10:00 لساعة ا |2016تشرین األول  8السبت المصادف 
 موزیوم مایلھ |متحف الفنالمكان: 

 بـون 53113|  ایبرت آلیھ-فریدریش
  كاترین شتانجل المشرفة:

 تعلم السیاقة على دراجة بعجلتین 
كیف اتعلم التوازن على دراجة بعجلتین؟ انا عندما اقود الدراجة على 

تعلم ت ماذا انتبھ؟ دورة مكثفة في مركز الدراجات في بون، حیث
. ومن اجل االستمرار على قیادة الدراجة أیامالنساء خالل فترة ثالثة 

 .      أسبوعي فیما بعد لسیاقة الدراجة ءذلك، فمن الممكن ترتیب لقا
 قصص مشوقة في قلب مدینة كولونیا 

 
انھ مكان اإللتقاء، بیت هللا، وعمل فني الذي ھو جزء من اإلرث 

ي قلب مدینة كولونیا، نقطة جذابة الحضاري العالمي. والذي یقع ف
 تشد السواح الیھا من مختلف انحاء العالم: كاتدرائیة كولونیـا 

تتعلم النساء خالل فترة ثالثة ایام قیادة الدراجة. ومن اجل االستمرار 
 على ذلك، فمن الممكن ترتیب لقاء أسبوعي فیما بعد لسیاقة الدراجة.      

 18:00 -14:00الساعة  |2016أیلول  2الجمعة المصادف 
 18:00 -10:00الساعة  |2016أیلول  3السبت المصادف 

 19:00 -11:30الساعة  |2016أیلول أیلول  4ألحد المصادف ا
الل وجود رفات "كولنر دوم". وقد اصبحت الكاتدرائیة من خ

أماكن الحج المھمة في أوروبا. والیوم  ین احدسیقدالملوك الثالثة ال
رائیة الشامخة المشیدة على الطراز الغوطي في قلب تقف ھذه الكاتد

مباشرة قرب محطة القطارات الرئیسیة ومحاطة  -مدینة حدیثة 
بالمتاحف والمحالت والمخازن. وزیارة للكاتدرائیة ستبین بانھا ما 

 وقة والقصص. شزالت لیومنا ھذا مكان للقاءات الم

  Workshop -إعالمیة شة عملور -
 اتھن لتسمع النساء أصو

نساء بون والوافدات الجدیدات یدربن أصواتھن اإلذاعیة ویتعلمن 
التفاھم. وبسرعة یعتدن على استخدام المایكرفون في االنتاج في 
األستودیو وكذلك یتعلمن كیفیة طرح االسئلة والخطوات التقنیة. 
ومن خالل المقابالت مع ضیوف األستودیو المختارین یتعرفن 

 اة الیومیة في ألمانیا.على المزید حول الحی
 18:00 -10:00الساعة |2016تشرین األول 15لسبت المصادف ا

 بون -المكان: مكان التدریب اإلذاعي لمركز التعلیمي الكاثولیكي
 بـون 53111|60كاسیرنن شتراسھ 

   سوزانا بیسكوب/مدربة اعالمیة ومحررة   المشرفة: 

   |عیة مسجلة رسمیةكاریتاس فرباند لمدینة بون، جممكان اللقاء: 
مركز الدراجات في كونتیوس شتراسھ عند محطة القطارات 

  بـون 53115|الرئیسیة
 تربویة بعلم االجتماع وُمدرسة ُمرخصة لتعلیم قیادة الدراجة|إیفا شمتسالمشرفة:

 جولة بالدراجة
 التعرف على الثقافة والطبیعة 

 18:00 -13:30الساعة  |2016تشرین األول  22السبت المصادف 
 كولونیا 50667|3دوم كلوستر  |دوم فوروممكان اللقاء في كولونیا: 

أصلھا من مدینة التي  سوزانا بیسكوب/مدربة إعالمیة، المشرفة:
  كولونیا

: دورة للمتقدمین للتعرف األلمانیة التعرف على ثقافة سیاقة الدراجات
  ون وضواحیھا واألماكن الجمیلة فیھا.ـعلى ب

    (*19:00 -11.00الساعة |2016أیلول  11لمصادف األحـد ا
مركز  |كاریتاس فرباند لمدینة بون، جمعیة مسجلة رسمیةمكان اللقاء: 

 الدراجات في كونتیوس شتراسھ عند محطة القطارات
 .ةتربویة بعلم االجتماع وُمدرسة تعلیم قیادة الدراج|إیفا شمتسالمشرفة:


