
األكادمية السياسية 
األلمانية السو��ة

األكاديمية السياسية األلمانية-السو��ة

�تطلع للترحيب بكم/ن في األكاديمية السياسية األلمانية-السو��ة وتسعدنا مشاركتكم/ن فيها.

ا�حاد المنظمات األلمانية-السو��ة

ألمانيا  32 جمعية سو��ة في  لق�ابة  الجامعة  المنظمة  السو��ة هو  األلمانية  المنظمات  ا�حاد 
والمهجر.  

وبصفته منظمة جامعة، فإنه يمكن اعتبار االتحاد الجهة األعلى تمثيًال للمجتمع المدني السوري 
في كل ألمانيا. �هدف االتحاد لتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري في ألمانيا 
على اختالف توجها�ها وخلفيا�ها، وذلك من خالل دعمها في تطو�رهياكل قوية وشبكة عالقات 

متنوعة والعمل على الموضوعات والتحديات التي تواجهها بشكل فّعال وعلى المدى البعيد.

جمعية الكواكبي من أجل الديمق�اطية وحقوق اإلنسان

تم تأسيس جمعية الكواكبي عام 2011 من قب نشطاء مدنيون سو��ون مقيمون في ألمانيا. 
تلتزم الجمعية بمبادئ حقوق االنسان والديمق�اطية وتسعى الى تع��زها عب�الممارسة عن ط��ق 

مشا��ع وأنشطة عديدة ومتنوعة. 

وفي إطار ذلك، تعمل الجمعية على بناء ودعم هياكل المجتمع المدني على المستو�ين المحلي 
والدولي وذلك بتقديم الخدمات االستشا��ة والتعليمية خاصة للمقيمين/ات في ألمانيا ذوي/ات 
الحياة  في  الفّعالة  للمشاركة  متنوعة  فرص  خلق  على  الجمعية  تعمل  كما  العر�ية.  األصول 

السياسية بما يدعم قيم التعددية والعيش المشترك.

التسجيل للمشاركة في األكاديمية 

من  محدد  عدد  هناك  الثانية.  أو  األولى  التد��ب،  دو�ات  إحدى  في  مشاركتكم/ن  إلى  �تطلع 
األماكن المتاحة (12 مقعد فقط)، لذا يمكنكم/ن المبادرة بالتسجيل فو�ًا وذلك عن ط��ق �ابط 

الـ QR-Code التالي:  

لالستفسار والتواصل

بحال وجود استفسا�ات أو أسئلة حول المشاركة في األكاديمية ودو�ات التد��ب 

يمكنكم/ن التواصل عبر الب��د االلكت�وني التالي أو من خالل رقم الها�ف أدناه:

حو��ة بن علي      �ينيتا كاواال
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هذا المش�وع مدعوم بالكامل 
من مؤسسة

benita.kawalla@verband-dsh.de

+49 (0)30 288 73 171  

benali@alkawakibi.org

+49 (0)30 288 73 171 
 

سلسلة تد��ب للسو��ين/ـات المقيمين/ـات في ألمانيا 



في األكاديمية السياسية نسلط الضوء على المواضيع التالية
 آلية عمل النظام السياسي في ألمانيا

ماذا يحدث بالفعل بعد اال�تخابات و كيف �تشكل الحكومة؟
ما هو ا�فاق اال�تالف و كيف يتحقق؟

كيفية حل الن�اعات سلميًا
كيفية تب��ر مواقفي بنجاح

كيفية الوصول إلى التسويات المناسبة

يستهدف  سياسي  وبناء  تد��ب  مش�وع  هو  األلمانية-السو��ة  السياسية  األكاديمية  مش�وع 
السو��ين المقيمين في ألمانيا المهتمين بمعرفة الم��د عن النظام السياسي األلماني والنظام 
مسجد  في  سواء  االجتماعي.  محيطهم  إلى  معرفتهم  نقل  في  وال�اغ�ين  ب�لين،  بوالية  الخاص 
أو في مقهى أو في لقاءات شبا�ية أو بكل ما يتصل بأوقات الف�اغ، فإن األمر يتعلق دائمًا بشكل 

أو بآخر بالسياسة! وفي كل مكان �إمكانك نقل معرفتك عن الديمق�اطية والسياسة. 

هذا ما نسعى لتغ�يره عبر األكاديمية!

ويتضمن  االسبوع.  نهاية  عطلة  في  مواعيد  أربعة  في  األكاديمية  برنامج  محتوى  تقديم  يتم 
عملية  عمل  ورشات  نظ��ة،  علمية  ندوات  إلى:  �نقسم  التي  األنشطة  من  م��جًا  التد��ب  برنامج 
اال�تالفات  تكو�ن  مثل مفاوضات  لمواقف سياسية معينة  على شكل محاكاة  تج��بي  وتد��ب 
معارفهم/ن  بتطو�ر  للمشاركين/ات  تسمح  المكثفة  األنشطة  هذه  الحكومات.  بتشكيل  الخاصة 

وقد�ا�هم/ن في المجال السياسي والحيا�ي عمومًا.

في نهاية كل دورة تد���ية يتم تقديم شهادات مشاركة معتمدة للمشاركين/ات. 

المشاركة في األكاديمية  

المشاركة  مجانية 

نوفر رعاية لألطفال خالل فترة التد��ب و لكن �رجى التواصل مسبقًا للتنسيق!

سيكون محتوى برنامج التد��ب باللغة األلمانية، مع توفر الترجمة للعر�ية بحال الحاجة لذلك. 

ش�وط المشاركة 

مكان اإلقامة حص�ًا ب�لين

الجنسية السو��ة هي شرط أساسي للمشاركة

االلت�ام بالحضور والمشاركة  في المواعيد األربعة حسب الخطة المق�رة.

على المشارك ان يلتزم بالحضور والمشاركة  في المواعيد االربعة حسب ال�زنامة المق�رة.

يحبذ أن يكون/تكون المشارك/ة ناشطًا/ة في إحدى منظمات أو جمعيات المجتمع المدني 
في ب�لين. نرحب أيضًا بال�اغ�ين/ات في االنضمام والعمل ضمن إحدى هذه المنظمات. 

  مواعيد التد��ب 

الدورة التد���ية االولى

13-14  أيار/ما�و 
03-04  ح���ان/ �ونيو
24-25  ح���ان/�ونيو

08-09  تموز/�وليو

آخر موعد للتسجيل: 21 نيسان/اب��ل 2023

الدورة التد���ية الثانية

17-16  أيلول/سپتمبر
08-07  تش��ن األول/أكتوبر
29-28  تش��ن األول/أكتوبر

19-18  تش��ن الثاني/نوڤمبر

آخر موعد للتسجيل: 25 آب/أغسطس 2023

األكاديمية السياسية األلمانية-السو��ة

سلسلة تد��ب للسو��ين/ات المقيمين/ات في ألمانيا والتي تشمل 4 ورشات عمل 
في أربعة مواعيد خالل عطل نهاية األسبوع

كيف تسير األمور سياسيًا في ب�لين؟ 

كيف يمكنني المشاركة و نقل معارفي إلى المجتمع؟

Foto: VDSH


