
االربعاء 23 اغسطس الثالثاء 22 اغسطس الخميس 24 اغسطس الجمعة 25 اغسطس
الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة  الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة  الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة  الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة 

12.30

12.30 - 13.30
 االفتتاح

13.00

13.00 - 1500
ماملو 2030

13.00 - 1500

مقهى الصليب االحمر 
13.00 - 16.00

العمل خارج السويد

13.00 - 15.00

الطريق اىل ايجاد العمل

13.00 - 16.00 

هنا توجد الوظائف

13.00 - 15.00
يف أحذيتهم

13.00 - 15.00
قصة األديان

13.00 - 17.00
غرفة النسيج

13.00 - 15.00

الطريق اىل ايجاد العمل

13.00 - 16.00 
 توظيف االن مع مكتب

العمل

13.00 - 17.00
غرفة النسيج

13.30

13.30 - 15.00

مقهى الصليب االحمر 
14.00 14.00 - 16.00

الطريق اىل ايجاد العمل

الصليب االحمر   

نقطة اللقاء 

14.30

14.30 - 16.30
 غرفة االستشارات

15.00

15.30

15.30 - 17.00

الطريق اىل ايجاد العمل

16.00

16.30

17.00

17.00 - 
19.00
 اإلبهام

 األخرض

العاملي

17.00 - 
19.00

 مقهى تغيري

 و تحويل

التصميم

17.00 - 19.00
  شبكة املهاجرين االسكندنافيني

 للضحك

17.00 - 19.00
كرسة الخبز

17.00 - 19.00
التقي يب يف ماملو

 
17.00 - 19.00  

 مدرسة الصليب االحمر

 لتعليم قيادة الدراجة

الهوائية

17.00 - 19.00
اإلبهام األخرض العاملي

17.30

17.30 - 19.00
مقهى اللغة

18.00

18.00 - 19.30
املدينة شاملة

18.30 18.30 - 19.00 
 عرض فني مع فرقة حنان 

19.00للرقص الرشقي

19.30

الجمعة 1 سبتمرب الخميس 31 اغسطس االربعاء 30 اغسطس السبت 2 سبتمرب
الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة  الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة

9.00

9.00 - 16.30

 املهاجرون والالجئون:

 سياسة تنمية املدن من

أجل الشمول

10.30 10.30 - 12.30

 املهاجرون والالجئون:

 سياسة تنمية املدن من

أجل الشمول

11.30

12.00

12.30

13.00

13.00 - 16.00
مدرسة السكن

هنا توجد الوظائف

13.00 - 15.00 

 البوابة إىل الوظيفة -

 السرية الذاتية

13.00 - 
15.00 

 البحث عن

 الوظيفة

الحلم

13.00 
- 16.00 

 مخترب رجال

األعامل

13.00 - 15.00 
 مفاتيح التنوع يف

أماكن العمل و اهميتها  

13.00 - 15.00 

 البوابة إىل الوظيفة -

مقابلة العمل
13.00 - 16.00

 توظيف االن مع مكتب

العمل

13.00 - 15.00 
 الجيل الجديد من املعامريني

13.00 - 19.00 

 املحطة القادمة ماملو

 روزنغورد

13.00 - 16.00 
التقي يب يف ماملو

14.00 - 15.00
احاديث مفرتق الطرق

13.30

14.00

 14.30

15.00
15.00 - 
18.00

رؤيا املدينة 

17.00 
- 19.00 
 املحطة

 القادمة  ماملو

 روزنغورد

15.00 - 17.00 

 مفاتيح ثقافة العمل يف

السويد

15.30

16.00

16.30

17.00

17.00 - 19.00 

الكشافة

17.00 - 19.00 

 مدرسة الصليب االحمر

 لتعليم قيادة الدراجة

الهوائية

17.00 - 18.00
17.30مكان لقايئ

18.00

18.00 - 20.00 

مقهى اللغة

الصليب االحمر 

18.00 - 19.00

18.30ورشة عمل الهيب هوب

19.00

19.30

20.00

السبت 26 اغسطس االحد 27 اغسطس االثنني 28 اغسطس الثالثاء 29 اغسطس
الخيمة االمريالستادن الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة  الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة  الجهة الخلفية الجهة االمامية االمريالستادن خارج  الخيمة 

10.00

10.00 - 13.00

 املدينة و حوار الثقافات

10.30

11.00

11.30

12.00

12.00 - 17.30

يوم املؤسسات الدراسية

12.30

13.00

13.00 - 16.00

 ورشة عمل قصتك الرقمية

13.00 - 15.00 
التطوع يف الصليب االحمر

مطبخ الحساء الصليب االحمر

 13.00 - 15.00

 الطريق اىل ايجاد العمل

13.00 - 17.00

مخترب رجال األعامل

13.00 - 16.00

إبدء الرتميز والتشفري

13.00 - 15.00
البحث عن الوظيفة الحلم

13.00 - 15.00
 غرفة االستشارات

13.00 - 15.00
 لست وحيدا

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00 - 18.00 

 مدرسة الصليب االحمر

 لتعليم قيادة الدراجة

الهوائية

15.30 - 
17.00

 الطريق اىل

 ايجاد العمل

15.00 - 
18.00 

رؤيا املدينة

16.00 - 
18.00 

 جولة إىل

املستقبل

16.00

16.00 - 19.00

 تبادل املهارات يف ماملو

16.30

16.00 - 19.00
التقي يب يف ماملو

17.00

17.00 - 19.00

 مقهى تغيري و تحويل 

التصميم

17.00 - 19.00

 ورشة اشغال الصليب

االحمر

17.30

17.30 - 19.00

نحن مقابل هم

18.00

18.30

19.00

   التبادل الثقايف والطعام

املدينة الشاملة 

الوظائف واملهارات وريادة األعامل 

 هناك ثالث فئات من الربامج موزعة عىل ايام املهرجان. إنظر

 اىل اليوم املطلوب لرتى األوقات واألماكن الخاصة بالربنامج الذي

تود متابعته. التقويم اليدوي يف الصفحة الثانية من الدليل

استخدام الدليل

Sep 1, 13:00-15:00 الجيل الجديد من املعامريني

Image: White Arkitekt 

Aug 28, 13:00-16:00 إبدء الرتميز والتشفي
Image: Orten.io

Aug 25, 13:00-16:00 توظيف االن 
Image: Arbetsförmedlingen 

    PROGRAM PARTNERS

   COLLABORATORS

   CONTRIBUTORS

   DESIGN TEAM



السبت 2 سبتمرب

13:00-19:00

13:00-19:00

 املحطة القادمة ماملو روزنغورد

   ISU
 سوف تفتتح محطة سكك حديدية وحافالت جديدة يف محطة روزنغورد يف ماملو,وذلك يف شهر

 ديسمرب 2018  انضم إىل مصممني وخرباء اخرين من ماملو وجنوب أفريقيا ملشاركة أفكارك حول

كيف ميكن ملحطة روزنغورد أن تكون, واعادة تصميم اجمل محطة نقل عام

الجمعة 1 سبتمرب
13:00-15:00  الجيل الجديد من املعامريني

White Arkitekt 
 تدريب عميل لبعض من طالب الصف الثامن حيث يلتقي الطالب ب مهندسني معامريني  

 للتعرف عىل الهندسة املعامرية. سيقوم الطالب برسم، وبناء مناذج، ومعرفة كيف يساعد املهندسني

 املعامريني عىل تشكيل املدينة من حولنا. سيحصل  الطالب املهتمني عىل فرصة لتقديم طلب

للحصول عىل تدريب قصري يف مكتب وايت للهندسة املعامرية يف ماملو

13:00-16:00

التقي يب يف ماملو

Invandrareservice & Malmlö Stad 
 هل تريد مقابلة شخص ما خارج دوائرك املعتادة اوالتعرف عىل ثقافة شخص آخر وتقاليده

 ولغته؟ تعرف

عىل املزيد حول كيفية االنضامم إىل برنامج مدينة ماملو الذي يربط مئات الغرباء كل عام

توظيف االن

ورشة رقص الهيب هوب

مكان اللقاء

Tjejer i Förening
 .تدرب عىل الحركات والتقي مع أشخاص جدد من جميع أنحاء ماملو يف ورشة عمل رقص الهيب هوب

Tjejer i Förening

 ما هوشكل مكان االجتامعات املثايل الذي تبحث عنه؟ ما الذي ميكنك القيام به هناك؟ انضم عىل

ورشة عمل الفتيات هذه ملشاركة أفكارك يف مجال أنشطة الشباب الجديدة

18:00-19:00

17:00-18:00

Arbetsformedlingen

مقابالت مع ارباب عمل من مجاالت مختلفة للحصول عىل وظائف يف ماملو , الدمنارك و اوروبا

االربعاء 30اغسطس
9:00-16:00 املهاجرون والالجئون: سياسة تنمية املدن من أجل الشمول

INTA + Malmö högskola
 ماذا ميكن أن تتعلم ماملو عن االندماج االجتامعي من بقية أوروبا؟ سامع ست حاالت دراسية من

 مختلف أنحاء االتحاد األورويب عن الحلول الدامئة والفعالة التي تعطي الالجئني وطالبي اللجوء

.شعورا باالنتامء إىل املدينة، ودعم ريادة أعامل املهاجرين، وخلق صور إيجابية للهجرة

13:00-15:00  البوابة إىل الوظيفة - السرية الذاتية
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsavdelningen

 تعلم كيفية إنشاء سرية ذاتية قوية وواضحة من خالل جلسة جامعية واستشارات فردية خاصة

عن سريتك الذاتية تحديدا

الطريق اىل ايجاد العمل

Good Malmö 
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل: ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية، ورشة عمل حول القصص عن البحث عن عمل أو وظيفة، ومنزل مفتوح عن

فرص العمل والتدريب

13:00-16:00 هنا توجد الوظائف
Arbetsförmedlingen 

 هل تبحث عن عمل؟  التقي بنا لنتحدث عن املجاالت املتوفرة بها الوظائف الشاغرة واين توجد

مدرسة السكن
Hyresgästförening 

 تعرف عىل حقوقك بالسكن ! معلومات باللغة السويدية واإلنجليزية والعربية تتعلق بحقوق

  املستأجر والتزاماته وفقا لقانون اإليجار السويدي. باالمكان طرح االسئلة عىل مستشارين قانونيني

 مختصني بقوانني السكن

17:00-19:00 التدريب عىل قيادة  املجموعات مع الكشافة 

Scouterna 
 انضم إىل ورشة العمل هذه حول القيادة وديناميكية املجموعات، واخذ دروس منزلية ميكنك

استخدامها يف حياتك املهنية و العملية

Malmökretsen Svenska Röda Korset

 استعامل الدراجة الهوائية ليس فقط وسيلة للوصول, وامنا وسيلة للدخول اىل املجتمع. مدرسة

.تعليم البسكلة هنا ربحت جائزة البيئة وتتجه اىل كل من ال يستطيع قيادة الدراجة الهوائية

17:30-19:00

Ibn Rushd
 استمع ملجموعة متنوعة من االشخاص يف حلقة نقاش يتحدثون فيها عن  الخوف واالنتامء و

.تأثريهم عىل تشكيل السياسة العاملية وحياتنا اليومية

17:00-19:30 مدرسة الصليب االحمر لتعليم قيادة الدراجة الهوائية

نحن مقابل هم

 الخميس 31 اغسطس

10:30-12:30

INTA + Malmö högskola
 ماذا ميكن أن تتعلم ماملو عن االندماج االجتامعي من بقية أوروبا؟ سامع ست حاالت دراسية من

 مختلف أنحاء االتحاد األورويب عن الحلول الدامئة والفعالة التي تعطي الالجئني وطالبي اللجوء

.شعورا باالنتامء إىل املدينة، ودعم ريادة أعامل املهاجرين، وخلق صور إيجابية للهجرة

13:00-15:00 البوابة إىل الوظيفة - مقابلة العمل

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsavdelningen

 الحصول عىل نصائح حول كيفية التحضري ملقابلة العمل باستخدام االفالم و امثلة للتعرف  عىل

املامرسات الجيدة والسيئة يف مقابلة العمل

مفاتيح ثقافة العمل يف السويد

MINE
 هل تقوم رشكتك بالتوظيف؟ انضم إىل هذه الندوة ملعرفة اهمية التنوع يف مكان العمل وأهمية 

 القوة العاملة املتنوعة يف تعزيز اإلنتاجية واالبتكار والثقافة املكتبية. بيئة عمل متنوعة تعني دعم

 الثقافة واالنتاجية واالبتكار لبيئة عمل صحية

البحث عن الوظيفة الحلم

Manpower
 إجتمع مع مدرب وظيفة ملناقشة مهاراتك الخاصة  وأهداف حياتك املهنية، واحصل عىل املشورة

بشأن سوق العمل، وشبكات االتصال، وكيفية تصميم السرية الذاتية الخاصة بك

كيفية فتح املشاريع التجارية يف السويد

Arbetsformedlingen
 كيف يل أن أفتح مرشوعاً تجاريّاً يف الُسويد، وأي قطاع هو األفضل؟ هل سأتلقى املساعدة املالية

 من الدولة؟ كيف يل أن أعرف الجدوى اإلقتصادية من املرشوع؟ التقي مبسؤول  من مكتب العمل

 لالجابة عىل اسألتك

13:00-16:00

15:00-18:00 رؤيا املدينة

Amiralsstaden
 كيف ميكننا خلق مدينة متساوية من خالل الطريقة التي نبني بها؟ معرفة املزيد عن خطط

 األدمريال سيتي

مع مساعدة من نظارات الواقع االفرتايض، وسامع افكارك حول مستقبل املنطقة

15:00-17:00 مفاتيح ثقافة العمل يف السويد
MINE

 تعرف عىل قواعد ثقافة  العمل السويدية، والتواصل وإقامة العالقات والفرص الخاصة باالندماج عىل نحو أفضل

.يف ثقافة العمل السويدية

Malmökretsen Svenska Röda Korset
 هل تود ان تتدرب عىل الكالم باللغة السويدية؟ تعال اىل زاوية اللغة! هنا ستلتقي مبتطوعني

 يساعدوك عىل تحدث اللغة السويدية و فهم الثقافة واملجتمع. سنقيض وقتا ممتعا معا وسوف

.تلتقي باخرين يريدون التحدث بالسويدية

17:00-19:00

18:00-20:00  مقهى اللغة الصليب االحمر

ISU
 سوف تفتتح محطة سكك حديدية وحافالت جديدة يف محطة روزنغورد يف ماملو,وذلك يف شهر

 ديسمرب 2018  انضم إىل مصممني وخرباء اخرين من ماملو وجنوب أفريقيا ملشاركة أفكارك حول

.كيف ميكن ملحطة روزنغورد أن تكون, واعادة تصميم اجمل محطة نقل عام

 املحطة القادمة ماملو روزنغورد

املهاجرون والالجئون: سياسة تنمية املدن من أجل الشمول

الثالثاء 29 اغسطس
13:00-15:00 البحث عن الوظيفة الحلم

Manpower

 إجتمع مع مدرب وظيفة ملناقشة مهاراتك الخاصة  وأهداف حياتك املهنية، والحصول عىل املشورة

.بشأن سوق العمل، وشبكات االتصال، وكيفية تصميم السرية الذاتية الخاصة بك

لست وحيدا

15:30-17:00 الطريق اىل ايجاد العمل

Good Malmö 
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل . ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية وورشة عمل حول قصص البحث عن عمل أو وظيفة، ومنزل مفتوح عن

فرص العمل  والتدريب

15:30-18:00 رؤيا املدينة

Amiralsstaden
 

 كيف ميكننا خلق مدينة متساوية من خالل الطريقة التي نبني بها؟ معرفة املزيد عن خطط

األدمريال سيتي مع مساعدة من نظارات الواقع االفرتايض، وسامع افكارك حول مستقبل املنطقة

Malmökretsen Svenska Röda Korset
هل انت مهتم بالخياطة أو الحياكة؟ اذا ورشة االشغال ممكن ان تكون شيئا يهمك

قدمية ليش اشغال  قطعة  تدوير  العادة  ابداعك  استعمل  تعرف،  ال  كنت  أن  تتعلم  ان  ممكن   هنا 

اخر ممتع

جولة إىل املستقبل

Sofielund BID, Amiralsstaden

 القيام بجولة سريا عىل األقدام  حول منطقة سوفيا لوندز و أمريال ستادين، والتعلم من تاريخها

 والتخطيط لوظائف املستقبل، اإلسكان واإلندماج االجتامعي يف هذه األحياء

16:00-18:00

17:00-19:00 ورشة االشغال اليدوية مع الصليب االحمر

Rädda Barnen
 هل أنت قادم جديد تبحث عن شقة، طبيب، أو مدرسة للغة؟ أو مجرد التحدث إىل شخص ما حول

 ما متربه؟ هل أنت مهتم بالعمل التطوعي ملساعدة الناس يف العثور عىل الخدمات يف ماملو؟ تعرف

عىل املزيد حول كيفية املشاركة يف برامج ماملو االجتامعية العديدة

 غرفة االستشارات

IM, Rådrum

 هل أنت وافد جديد إىل السويد؟ هل تحتاج االتصال باملؤسسات الحكومية؟ احصل عىل املشورة

 والدعم حول األسئلة املختلفة التي تهمك مثال  عن عملية اللجوء، وإيجاد املساعدة، واللقاء

    باآلخرين االتصال مبكتب الرضائب الخ

االثنني 28 اغسطس
13:00-15:00 الطريق اىل ايجاد العمل

Good Malmö
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل: ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية، ورشة عمل حول القصص عن البحث عن عمل أو وظيفة، ومنزل مفتوح عن

فرص العمل والتدريب

13:00-17:00 مخترب رجال األعامل  

Innovation Skåne 

 هل تريد البدء أو إعادة تشغيل عملك التجاري الخاص؟ احصل عىل املشورة الشخصية مبا يف ذلك

.تقييم أويل ألفكار عملك، وبعض الخطى العملية حول تحويل الفكرة إىل رشكة

13:00-16:00 إبدء الرتميز والتشفري

Orten.io
 تعلم كيف ميكن لرتميز الكمبيوتر حل  بعض املشاكل اليومية وتدريب عميل يف ورشة العمل

 التمهيدية هذه. ستعالج الورشة الكيفية التي ميكن أن يشجع بها التشفري الناس عىل االلتقاء عرب

.الحواجز اللغوية والثقافية

16:00-19:00 التقي يب يف ماملو

Indvandrareservice / Malmö Stad

 هل تريد مقابلة شخص ما خارج دوائرك املعتادة اوالتعرف عىل ثقافة شخص آخر وتقاليده ولغته؟

 تعرف عىل املزيد حول كيفية االنضامم إىل برنامج مدينة ماملو الذي يربط مئات الغرباء كل عام

واحصل عىل اصدقاء جدد

15:30-18:00 مدرسة الصليب االحمر لتعليم قيادة الدراجة الهوائية

االحد 27 اغسطس

13:00-16:00 قصتك الرقمية
Världskulturmuseet / Anna Lindh Foundation 

 كل شخص لديه قصة ليحكيها- ما هي قصتك؟ انضم لورشة القصص هذه التي تهدف إىل الجمع

 بني الوافدين الجدد واملقيمني منذ فرتة طويلة، وتسجيل القصة الخاصة بك ملدة 60 ثانية - سنقوم

بنرشها عىل موقع املهرجان

17:00-19:00  تبادل املهارات يف ماملو
Indvandrareservice / Malmö Stad

 هل تريد ان تعرف ما مباذا يفكر هذا الشخص الغريب؟ اشرتك يف محادثة مدتها 10 دقائق مع

.شخص غريب يف املهرجان حول الهجرة، واإلدماج االجتامعي، والتغري الحرضي

Malmökretsen Svenska Röda Korset
 استعامل الدراجة الهوائية ليس فقط وسيلة للوصول, وامنا وسيلة للدخول اىل املجتمع. مدرسة

.تعليم البسكلة هنا ربحت جائزة البيئة وتتجه اىل كل من ال يستطيع قيادة الدراجة الهوائية

13:00-15:00

13:00-15:00

التطوع يف الصليب االحمر 

مطبخ حساء الصليب االحمر 

السبت 26 اغسطس

10:00-13:00  املدينة و حوار الثقافات

Anna Lindh Foundation 

 إنضم إىل خرباء املجتمع املدين من السويد والدمنارك وفنلندا لتقديم عروض وورشة

 عمل مشرتكة خاصة لتبادل االفكار الخاصة مبشاريع االندماج والتكامل االجتامعي

Malmökretsen Svenska Röda Korset
 محارضة وورشة عمل عن الصليب االحمر واهم النشاطات االجتامعية يف ماملو وكيفية االنضامم

 كمتطوع  ملنظمةالصليب االحمر

Malmökretsen Svenska Röda Korset 

 يف ماملو يوجد أكرث من 1700 مرشد, بعض املئات من االتحاد االوريب واعداد متزايدة من فاقدي

 االوراق الرسمية لذلك لدينا يف ثاين أحد من كل شهر مطبخ شوربات لتقديم الشوربة والخبز واللذي

 هو متربع به من عدة مطاعم. مع

12:00-17:30 يوم املؤسسات الدراسية

Studieförbunden

 تجتمع املؤسسات الدراسية ايف ماملو لتقديم يوم كامل حيث ورش العمل والعروض، مبا يف ذلك الرقص

. الرشقي، والقرصنة اإللكرتونية القدمية، وألعاب األطفال والكثري من املوسيقى

13:00-15:00

الجمعة 25 اغسطس

13:00-17:00

13:00-16:00

17:00-19:00

13:30-15:00

18:30-19:00

الطريق اىل ايجاد العمل

Good Malmö
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل: ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية، ورشة عمل حول القصص عن البحث عن عمل أو وظيفة، ومنزل مفتوح عن

فرص العمل والتدريب

غرفة النسيج

Yalla Sofielund 

 تعال وانسج معنا يف هذه الورشة املفتوحة.تعلم النسيج باليد وغريها من تقنيات الحياكة.احرض

الرشاشف  والقمصان القدمية إلعادة استخدامها

توظيف االن

Arbetsformedlingen

مقابالت مع ارباب عمل من مجاالت مختلفة للحصول عىل وظائف يف ماملو , الدمنارك و اوروبا

Malmökretsen Svenska Röda Korset
 هناك عدة طرق النقاذ حياة االخرين منها افادة محلنا لالشياء املستعملة! هنا نركز عىل اعادة تدوير

 املالبس, االقمشة, ادوات الحديقة, واالثاث الصغري ووجبات صحية من اجل البيئة استمتع برشب

. القهوة يف مقهى الصليب االحمر

Malmökretsen Svenska Röda Korset

 استعامل الدراجة الهوائية ليس فقط وسيلة للوصول, وامنا وسيلة للدخول اىل املجتمع. مدرسة

.تعليم البسكلة هنا ربحت جائزة البيئة وتتجه اىل كل من ال يستطيع قيادة الدراجة الهوائية

Arbetsförmedlingen 

 هل تبحث عن عمل؟  التقي بنا لنتحدث عن املجاالت املتوفرة بها الوظائف الشاغرة واين توجد

Odlingnatverk Seved
 اجعل يديك متستخني مع مجتمع الزراعة الريفية املتنوعة يف ماملو. ازرع بعض الخضار يف وقت

 متأخر من املوسم لالستمتاع خالل الخريف، ثم اجلب اىل منزلك نباتات إىل الرشفة الخاصة بك أو

النافذة، أو الذهاب يف "حرب عصابات زراعية" وزرعها يف املنطقة املجاورة

اإلبهام األخرض العاملي

مقهى الصليب االحمر 

عرض فني مع فرقة حنان للرقص الرشقي 

13:00-15:00

16:00-13:00هنا توجد الوظائف

الطريق اىل ايجاد العمل

Good Malmö
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل: ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية، ورشة عمل حول القصص عن البحث عن عمل أو وظيفة، ومنزل مفتوح عن

فرص العمل والتدريب

13:00-17:00

يف أحذيتهم

IM, BIV/BIS

 ما الذي يواجهه الالجئون يف رحالتهم إىل وطنهم الجديد؟ انضمو إلينا يف نشاط تفاعيل يجمع بني

.الوافدين الجدد واملقيمني منذ فرتة طويلة لتبادل اآلمال واملخاوف من تجربة الهجرة

غرفة النسيج

Yalla Sofielund 

 تعال وانسج معنا يف هذه الورشة املفتوحة.تعلم النسيج باليد وغريها من تقنيات الحياكة.احرض

الرشاشف  والقمصان القدمية إلعادة استخدامها

قصص األديان

Fryshuset
 كيف ميكننا بناء جسور عرب القيم واملعتقدات الدينية والثقافية؟ يف هذه الورشة التفاعلية، يشارك

 ثالثة من املتكلمني الشباب من خلفيات دينية مختلفة قصص حياتهم التي تعكس وجهات نظرهم

 العاملية والقيم األساسية. ثم يشارك أعضاء من الجمهور بهذه القصص املصممة إليجاد أرضية

.مشرتكة عرب االختالف

كرسة الخبز

Gro’up, Rude Food
 اجلب نوعك املفضل من الخبز للمشاركة يف وجبة مشرتكة واستمع للخبازين املحرتفني واملؤرخني

  والناشطني يف محادثات قصرية حول كيفية ان الخبز شكل كل يشء من الثورات إىل الحياة اليومية يف

.مختلف الثقافات يف جميع أنحاء العامل

17:00-19:00

17:00-19:00 التقي يب يف ماملو

مدرسة الصليب االحمر لتعليم قيادة الدراجة الهوائية

Indvandrareservice / Malmö Stad
 

 هل تريد مقابلة شخص ما خارج دوائرك املعتادة اوالتعرف عىل ثقافة شخص آخر وتقاليده ولغته؟

تعرف عىل املزيد حول كيفية االنضامم إىل برنامج مدينة ماملو الذي يربط مئات الغرباء كل عام

13:00-15:00

13:00-16:00

الطريق اىل ايجاد العمل

Good Malmö
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل: ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية، ورشة عمل حول القصص عن البحث عن عمل أو وظيفة، واستشارات عن

فرص العمل والتدريب يف املجاالت املختلفة

15:30-17:00  

17:00-19:00  

ماملو 2030

Van Alen Institute 
 أي نوع من املدن سوف تكون ماملو يف عام 2030؟ انضمو إىل خرباء من قطاعات التصميم

 والعقارات من املوؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية ملناقشة اسرتاتيجيات تعزيز الحصول

عىل فرص  و االرتقاء مبستوى الحياة لجميع املقيمني

العمل خارج السويد
Arbetsförmedlingen 

هل تود العمل خارج السويد يف اوربا؟  تعرف عىل فرص العمل املتاحة وقوانني العمل خارج السويد 

شبكة املهاجريني االسكندنافيني للضحك

Fairooz Altamimi 
 شاركوا مبسابقة  الختيار أفضل رجل كوميدي  وأفضل امرأة كوميدية وأفضل يافع كوميدي للفوز

 بفرصة للعرض يف مهرجان لوند الكوميدي مع فنان مشهور من الرشق األوسط يوم 2 سبتمرب 2017

 املشاركة مفتوحة للجميع ال داعي ألن يكون املشارك كوميدياً محرتفاً أو لديه خربة سابقة- املطلوب

فقط خّفة الدم

مقهى الصليب االحمر 

THE OPPORTUNITY SPACE 
FESTIVAL  
  يستمر مهرجان فضاء الفرص ملدة اثني عرشيوًما للفرتة من  22

اغسطس اىل 2 سبتمرب يف  حديقة انخيفتسهاكن
 يف ماملو املدينة املفتوحة للجميع حيث العروض الحرة، 

 ورش العمل، واملناقشات املصممة .حيث يلتقي األشخاص ذو
 الخلفيات املختلفة الكتساب املهارات أو للدخول لسوق العمل.
 تنعقد هذه األنشطة يف خيمة ذات تصميم خاص تم اختيارها

.بعد عقد مسابقة تصميم دولية
 يتعلق املهرجان بتجربة األمور الجديدة، والتعلم عن طريق

 التجربة، وبتحقيق تواصل بني إناس ما كنت تظن أنك ستلتقي
 بهم. ميكنك حضور ورشة عمل يف رقص الهيب هوب أو تجربة

 تقديم ستاند أب كوميدي مبيكروفون مفتوح. احصل عىل
   نصائح حول كيفية بدء األعامل التجارية أو اجتياز مقابلة العمل

الهامة.  أوجد فرصتك!

 اكرث من 25 منظمة مدنية تشرتك لتقدم باقة من الربامج يف
 املجاالت التالية

 الوظائف واملهارات وريادة األعامل 
  خلق حلقة وصل بني الباحثني عن عمل وارباب العمل،ومساعدة

الناس عىل بناء املهارات الالزمة لدخول سوق العمل
 التبادل الثقايف والطعام

 للمقيمني منذ فرتة طويلة والوافدين الجدد لاللتقاء وإيجاد أرضية
مشرتكة

املدينة الشاملة 
 كيف ميكن للتصميم املعامري أن يساعد يف خلق مدن شاملة

 اجتامعيا واقتصاديا هذا املهرجان هو للجميع - الوافدين الجدد
 واملقيمني منذ فرتة طويلة، الباحثني عن عمل وأصحاب العمل،

 صغارا وكبارا. املهرجان هو كل يشء عن محاولة يشء جديد،
والتعلم من بعضنا البعض، والتواصل مع إناس كنت قد ال تلتقيهم

  هذا املهرجان للجميع ان كنت وافدا جديدا أو كنت مقيام منذ فرتة،
.أن كنت باحثا عن عمل او صاحب عمل،  صغريا كنت أو كبريا
 يهدف هذا املهرجان اىل تجريب شيئا جديدا متاما، التعلم من

 البعض، وتوصيلك باناس ما كان لك أن تتخيل أن تقابلهم

 يتيح املهرجان للمشاركني به فرص تجريبية للعديد من الخربات
 الجديدة واملختلفة،  ويخلق أيًضا فرص التواصل بني اناس مختلفة

 ما كنت تظن أنك ستلتقي بهم. فيمكنك حضور ورشة عمل يف
 رقص الهيب هوب أو املشاركة يف تقديم ستاند اب كوميدي يف فقرة

 املايكروفون املفتوح او احصل عىل نصائح حول كيفية بدء األعامل
   التجارية و اجتياز مقابلة العمل

الهامة.  أوجد فرصتك!

الطريق اىل ايجاد العمل

14:00-16:00

17:00-19:00

 الثالثاء 22 اغسطس

Good Malmö
 البحث عن عمل هو مهارة وقصة. انضموا إلينا لثالثة برامج تتعلق بالبحث عن عمل: ورشة عمل

 لكتابة السرية الذاتية، ورشة عمل حول القصص عن البحث عن عمل أو وظيفة، ومنزل مفتوح عن

فرص العمل والتدريب

Odlingnatverk Seved
 اجعل يديك متستخني مع مجتمع الزراعة الريفية املتنوعة يف ماملو. ازرع بعض الخضار يف وقت

 متأخر من املوسم لالستمتاع خالل الخريف، ثم اجلب اىل منزلك نباتات إىل الرشفة الخاصة بك أو

النافذة، أو الذهاب يف "حرب عصابات زراعية" وزرعها يف املنطقة املجاورة

اإلبهام األخرض العاملي

الصليب االحمر نقطة اللقاء   

16:30-14:30 غرفة االستشارات

IM, Rådrum
 هل أنت وافد جديد إىل السويد؟ هل تحتاج االتصال باملؤسسات الحكومية؟ احصل عىل املشورة

 والدعم حول األسئلة املختلفة التي تهمك مثال  عن عملية اللجوء، وإيجاد املساعدة، واللقاء

    باآلخرين االتصال مبكتب الرضائب الخ

  19:00-17:30مقهى اللغة

  19:30-18:00املدينة شاملة

Sveriges Arkitekter

 كيف ميكننا تصميم األماكن و ماهي الخربات التي تشجع الناس من مختلف الخلفيات واملعتقدات

 عىل اللقاء وتطوير االتصال فيام بينهم؟ مصممون والخرباء معامريون آخرون يقدمون اسرتاتيجيات

لخلق مساحات شاملة

13:30-12:30 االفتتاح

IM/ Språkcafé 
 ارشب فنجان من القهوة ومارس اللغة السويدية من خالل التحدث إىل املتحدثني بطالقة

Malmökretsen Svenska Röda Korset
هل أنت جديد يف السويد؟ هذا معناه أن نقطة اللقاء ميكن ان تكون مناسبة لك

 هنا ممكن ان تلتقي باناس من مختلف الخلفيات, اللغة, والعمر.. تعلم اكرث عن اللغة السويدية,

املجتمع وتبادل الخربات

Malmökretsen Svenska Röda Korset
 هناك عدة طرق النقاذ حياة االخرين منها افادة محلنا لالشياء املستعملة! هنا نركز عىل اعادة تدوير

 املالبس, االقمشة, ادوات الحديقة, واالثاث الصغري ووجبات صحية من اجل البيئة استمتع برشب القهوة

. يف مقهى الصليب االحمر

 االربعاء 23 اغسطس

الخميس 24 اغسطس

14:00-15:00 احاديث مفرتق الطرق

Van Alen Institute 

 هل تريد ان تعرف ما مباذا يفكر هذا الشخص الغريب؟ اشرتك يف محادثة مدتها 10 دقائق مع

.شخص غريب يف املهرجان حول الهجرة، واإلدماج االجتامعي، والتغري الحرضي

17:00-19:00
17:00-19:00

مقهى تغيري و تحويل التصميم
متواجدون يوميا من الساعة 19-17  خارج الخيمة Meshwork - PLANAS مقهى تغيري و تحويل التصميم

 انظر اىل نتائج هذا الربنامج التجريبي الصيفي الذي جلب الباحثني عن عمل واملهندسني املعامريني

 اللذين وصلوا حديثا  اىل السويد مع اخصائيني معامريني لتصميم وبناء مقاعد مؤقتة و عمل بعض

 التحسينات يف انسكيفتيشهاكن

 Meshwork - PLANAS متواجدون يوميا من الساعة 19-17  خارج الخيمة

 انظر اىل نتائج هذا الربنامج التجريبي الصيفي الذي جلب الباحثني عن عمل واملهندسني املعامريني

 اللذين وصلوا حديثا  اىل السويد مع اخصائيني معامريني لتصميم وبناء مقاعد مؤقتة و عمل بعض

 التحسينات يف انسكيفتيشهاكن

Aug 24, 28, and 30, 17:00-19:00
مدرسة الصليب االحمر لتعليم قيادة الدراجة الهوائية
Image: Red Cross

Aug 31, 13:00-15:00
 مفاتيح التنوع يف اماكن العمل و اهميتها 
 Image: MINE 

 ماملو 2030

Aug 23 13.00-15.00
Image: Nordic Built Cities Challenge, B&M 
Architects, WSP, Paivi Raivo

 Aug 22 17.00-.19.00
اإلبهام األخرض العاملي

Image: Odlingsnätverk Seved 
 رؤيا املدينة
Aug 29-31
Image: Amiralstaden 

 التدريب عىل قيادة  املجموعات مع الكشافة 
AUG 30  17.00-19.00
Image: Scouterna 

 Sep 2 13.00-19.00
املحطة القادمة ماملو 

Image ISU 


