
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bad Hersfeld 

vom 28.9.-3.10.2021 
 

 

 أسبوع التبادل الثقافي في باد هيرسفيلد  برنامج  
 

 الثالثاء إىل الجمعة  من
 عن معرض

 لمعرفة الحدود تجربة  
كيف تتسلح أوروبا ضد أولئك 

 الذين يسعون إىل الحماية 
 والوقت  كانلمعرفة الم

   يرجى الرجوع إىل
IntegreatApp    أو 

http: // buntstattbraun-
hef- rof.de/ 

 

ي 
 من البن 

ً
 DGBوملون بدال

 يوم الثالثاء، 
14:00- 16:30 
  Rosengasse الـ  روضة

 
 ظهر  ال بعد ما  فعاليات

  جوهرات مل أعمال يدوية  ☺
 من ثقافات متنوعة 

 الحناء وشم بال  ☺
 الضفائر األفريقية  جدل   ☺
 

وأولياء   الروضة  فريق عمل 
 األمور

  

 يوم الثالثاء، 
18:00- 20:00 

 البلدة امام كنيسة  
 

 "ائرعص "
خالية من    لذيذة  كوكتيالت
 عامة  و معلومات الكحول

 

سفيلد   عمل دياكونال هير
 روتنبورغ 
ي  مختصالمركز ال 

 
 الوقاية   ف

 دمان من ال 

 يوم الثالثاء، 
18:00- 20:00 

 كنيسة المدينة 
 
 

 لمعلومات ل  منصة
 
 
 

Weltladen Bad Hersfeld 

 18:30 الساعة  الثالثاء ،

 كنيسة المدينة 

 الفعاليات   طالقإحدث 

 مع األسقف 
 هوفمان  هتأبي . د 
 

جميع المنظمات المشاركة  

ي 
 
ي  التبادل أسبوعف

 
 الثقاف

 20:00 الساعة  الثالثاء ،

Martin-Luther-Haus, 
Kirchplatz 4 

ي 
ي الماض 

 
  الحياة اليهودية ف

 والحاض  
 

ا   ة ومناقشة مع بيير محاض 
  ة ومؤلف ة كونيك ، شاهد

 . من فرانكفورتة معاض 
 

جمعية التعاون المسيحي  
 اليهودي 

 19:00 الساعة  األربعاء ، 

Martinskirche 
Schlippental 39 

 

الهند إىل الحداثة   انتقال
 القومية   إىل عودة ال و 
 

ي ثونيبارا 
 
ة مع د. جون  محاض 

 

اكة   ةكنيسلل   لجنة الشر
هرسفيلد   األنجيلية لمنطقة

 روتنبورغ 

 
 20:00 الساعة األربعاء ،

Cineplex-Kinocenter 
Vogelgesang 1 

 

 نادي السينما: ميناري
ي عن عائلة كورية  

فيلم روان 
ي الواليات 

 
جنوبية استقرت ف

ي ترسيخ 
 
المتحدة وترغب ف

 .جذورها )= "ميناري"(
 ترشيحات لجوائز األوسكار  6

 و Rainer Bätzing تقديم: 
Frank Nico Jaeger 

 06621  50440 تسجيل   لل
 www.cineplex.de أو



    
 

    

 
 

 
 
 

Es 

 

 
 ، خميسيوم ال 
14:00- 16:30 
  Rosengasse روضة الـ 

 
 ظهر  ال بعد فعاليات ما 

  مجوهرات أعمال يدوية ل ☺
 من ثقافات متنوعة 

 الحناء وشم بال  ☺
 الضفائر األفريقية  جدل   ☺
 

وأولياء   فريق عمل الروضة 
 األمور

 

 
   يوم الخميس،

14:00 – 17:00   

Buchcafé, Brink 11 

 "الوصول إىل ألمانيا ..." 
  طالبيقدمه  معرض 

دعم اللغة  وطالبات قسم 
ي  
 
ي المدارس المهنية ف

 
ف

سفيلد  باد هير

 المدارس المهنية
Obersberg 

 يوم الخميس،

15:00  – 17:00 

Landecker Strasse 13 
وجبات خفيفة من دول 

مختلفة. عىل سبيل المثال  
،  تركيا ، أطباق من سوريا 

 ،فيتنام  بولندا،، أفغانستان
   (: اندونيسيا و...المانيا

   برعايةعمل تربوي 

Nord- Hessischen 
Wirtschaft GmbH       

وع  قتصاد  االب االندماج مشر

 يوم الخميس، 

16:00 – 18:00 

HoheLuft, 
Schlosserstr. 23 

وع   افتتاح مشر
ي العمل المجتمعي "

 
  ف

HoheLuft " 

بسبب كورونا فقط للضيوف  
 المدعوين 

سفيلد  يبلد  ة باد هير

 روتنبورغ -هرسفيلدومنطقة 

 ا
 جمعة،ل

15:00  – 20:00 
 األطفال والشباب ، بيت

Dippelstrasse 10 
06621 73100 

للتعرف عىل الطبل   فعالية«
ي 
ي داألفريقر  جمنى

 فن ورقص تقليدي من إفريقيا«

https://bit.ly/3zIIJ3S 

ي 
 االتحاد األفريقر

 جمعة، ال 
16:00 – 17:30 
 :لتقاءاالنقطة  

  محطةل   األمامية  ساحةال 
 القطار 

باد هرسفيلد من منظور  
 المشاة

ه ال  ي المدينة إىل تي  
 
  أماكن ف

 محددة  ةعام
 ديتليند ستوب 

 جمعة،ال

18:00  – 20:00 

IKUZ  ،Burggasse 6 

 Revy مع أنغلونغ ورشة عمل
Anandita  : 

آلة موسيقية إندونيسية  
 البامبو من مصنوعة 

 !اعزفو  عليها  تعرف

 29.9.2021التسجيل حنر 

 أو  06621  66126   الرقم عىل

susanbernstein@web.de 

 جمعة، ال 
18:00- 20:00 

Kulturforum   ،
Dudenstrasse 5 

 
 :مفتوحالباب  ال يوم 

 
تعرف عىل جمعية  

ي 
 
  كتب وا  الملتقر الثقاف

 العربية باللغة   اسمك
 

ي  
 
ي ف

 
جمعية الملتقر الثقاف

 سفيلد  ير باد ه

 17:00 الساعة األحد ،

 Seilerweg 5،  تجمع النجيىلي ال

 

ي وتجاوز   
 
قداس للتبادل الثقاف

 المذاهب 

 :البث المباشر 

https://bit.ly/2WEKWPv 

ي الموقع: 
 
الحضور  ب نرحبف

 كم الخاصة ببلد  بالمالبس 

 Marlies التسجيل لدى 
Görzel - 06621 798903 

 16:00 الساعة السبت ،
  IKUZ ،Burggasse 6 

وع المشجي   فيلم عن المشر
ي 
من  قادم الشوارع ال "موسيقر
 بعيد"

مع الفنانة نيلوفر بيجانزاده  
فريشتة وزيري  ة والمخرج
 .نساب

عرض الوسائط المتعددة  

،  )فيلم، قصة )رقص، موسيقر
 

ي و 
 من البن 

ً
 DGB ملون بدال

 
 السبت، 
10:00  - 11:30   

 
 :لتقاءاالنقطة 

 القطار  محطةالساحة األمامية ل
 

ر  احجاأل جولة إرشادية إىل  
ي باد 

ر
 سفيلدير هالتذكارية ف

 
، باد التذكارية ر احجاأل مبادرة 

سفيلد ،  هير
يش نون   هايي 

 السبت، 

12:00  – 13:00 

MGH Dippelmühle   ،
Dippelstrasse 2 

 أصيلة وجبة ألمانية 
للمواطنير    وجبات خفيفة

الجدد الذين يتحدثون األلمانية 
 كلغة ثانية

اكلال   شير

06621 4096615 

ل  ال  األجيال متعددالمي  
Dippelmühle 

 السبت، 
12:00 – 13:00 

Linggplatz 
 
 

"Jerusalema" 
وزاليما    جير

 
 

   Triskele  فرقة الرقص 

 السبت، 

15:00 – 16:00 
 لـالفناء الداخىلي لـ

Dippelmühle 
Dippelstrasse 2 

ي ال  لمشاركة ل 
 
ازيىلي  ف  رقص اليى

 مع فيفيان سونيل 

 )مبتدئير  فعالية لل (

اك لال   شير
06621 4096615 

ل  ال   متعدد األجيالالمي  
Dippelmühle 

   Integreat لمزيد من المعلومات ، يرجى استخدام تطبيق
  المتوفر ف 

App Store    
 أو Google PlayStore وف 

https://integreat.app/lkhersfeldrotenburg/de 

ية  نامج باللغة اإلنجلب    البى
 امج أيضا باللغة الفرنسية نالبى 

نامج أيضا باللغة العربية  البى
V. i. S. d. P. 

 فريق المنظم ال
   أسبوع 

 التبادل الثقاف 
interkulturellewoche@bad-hersfeld.de 


