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Speak out -Geflüchtete machen Fernsehen“ " 

 ، .Joliba e.Vمباردة برعاية   REMconnect – RefugeeExileMediaهو مشروع من 

 Nijinski Arts Internacional e.V. und Alex-Berlinانتاج 

 

 م 0:11 -م 0:11، الساعة 7152شباط  51:  متى 

 أين  :Werkstatt der Kulturen ,Wissmannstraße 27 ,57120 Berlin 

  1210102211: هاتف 

 لمن يود المشاركة وألسباب تنظيمية نرحب بالتسجيل على االيميل . المشاركة مجانية :

projektbuero@joliba.de 

 

 شارك* أنتج *  تطور* تعلم 

 الخطة

 Speak out -Geflüchtete machen Fernsehen;" بدانا مشروع  7150في شهر ايلول من عام 

 مسلسل تلفزيوني من إخراج وبطولة الوافدين الجدد: الذي يثري المشهد االعالمي لبرلين من خالل منظور جديد

حواري مباشرة باللغة العربية، حول موضوع تأثير أدى المهاجرون اول برنامج " ماذا يحدث في بلدي؟" مع السؤال 

 .المجتمع الحالي

 .الديمقراطية والدين في بلدانهم االصلية: في العرض التالي، قدم المهاجرون باللغة االلمانية 

 .قُدم العرض باللغة االنكليزية حول الفن والثقافة مع ناس من مختلف الثاقافات "  الرقص في حياتك" في بث 

فقد كان الضيف أحد أعضاء الفريق االعالمي لـ " الصراع في كشمير -انتهاكات حقوق االنسان " لعرض الذي بث اما ا,

Speak out" 

في التلفزيون للحديث عن العمل وتشكيل فريق المشروع و االفاق " Speak out"قسم القصة " من خالل الندوة يتطلع 

 .رة العمل في التلفزيون واالفالم والصحافة ضمن حرية الرأيالمستقبلية لالعالم المهتم باللالجئين  ومباد

 

 

 البرنامج

 االفتتاح 00:11

 م الترحيب وعرض البرنامج00:01

 .، ناشط وممثل" سميع هللا"م ورشة عمل تحفيزية للجميع مع 00:61

 م استراحة01:01

 م ورشات العمل01:61
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  الصحفي عرفان أفتاب -" تحضير نقاش تلفزيوني.  

  المصور والصحفي -" الهوية والهروب" معرض صور فوتوغرافية 

 لميا بدور مدربة تمكين المرأة -" تشجيع وتقوية المرأة 

 م استراحة03:61

 المالحظات والتعليقات -م نتائج ورشات العمل 03:81

 ”Speak out – Geflüchtet machen Fernsehen“م نقاش حول مشروع 00:11

 م موسيقا وعشاء01:11

 م الختام00:11

 

 الالجئين واالعالم: حلقة النقاش 

 م71:11 -م  50:11

 Speak out“في أي عمل يستطيع االعالم المساهمة في تقوية وجود المهاجرين؟ التطوير، أهداف وخبرات المشروع 

– Geflüchtet machen Fernsehen” 

 CommUNITYومنسق كرنفاالت  REMconnectمكين، ممثل ناشط ، فنان، مدرب ت -سميع هللا : المسؤول 

 :ضيوف حلقة النقاش 

Thomas Mboya -  أحد مؤسسيREMconnectمدرب اعالمي ، مسؤول التواصل لالجئين في براندنبرغ ، 

Katharina La Henges -   أحد المؤسسين ومنسقة مشروعREMconnect 

Irfan Aftab - منتج اعالمي وصحفي 

Muhammed Lamin Jadama -  مصور فوتوغرافي ومصور كاميرا ، أحد مؤسسيREMconnect 

Lamia Baddour -  مدربة تمكين ، ممثلةREMconnect 

 

 ورشات العمل

52:21 - 53:21 

مشرفة أو ضيف للبرنامج /مقابلة وادارة عرض حواري لقناة تلفزيونية عن أمور الالجئين ، كمشرف: ورشة عمل 

 .وب البث التلفزيونيالحواري فانت تحدد اسل

 :  محور الورشة

ماهي حقوق ضيوف البرامج الحوارية؟ ايجاد االسئلة الصحيحة لكل موضوع  هو سر نجاح الحوار؟ دور المشرف وفن 

 .اجراء المقابالت

 مصور كاميرا وصحفي -عرفان افتاب : المتحدث 

 "الهوية وأسباب الرحيل"معرض صور : ورشة العمل 
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  : محور الورشة

يتم توجيه النظر . .وفيديوهات عن موضوع اللجوء والهجرة تمكن المشاركين من تبادل االفكار حول بنية الهويات صور

 .الى ادراك كيفية حكم الكثير من الناس على أناس آخرين دون أدنى معرفة بهم

  REMconnectمصور فوتوغرافي ومصور كاميرا، من مؤسسي  -دمحم االمين : المتحدث

 :ورشة العمل

 تشجيع وتمكين المرأة

حقوق النساء وقصص نجاحات نساء وجدن القوة . بداية حياة جديدة بعد الهجرة من البلد األم:  محور ورشة العمل

 .والشجاعة في وضع مختلف عن بيئتهم االصلية

 .بعض األلعاب التي تعكس قصصنا

 REMconnectمدرية تمكين، ممثلة  -لميا بدور : المتحدثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung 


