
 

يام موزاييك الثقافية" جان أ برنامج فعاليات الدورة األولى من مهر"   

 الفعالية  العنوان  التاريخ  التوقيت  الضيوف 
عبد اللطيف الحاج محمد | صحفي وعضو مجلس إدارة   -

 المكتبات السويدية 
 فرقة أرابيسكاتياترن  يش | عضو فيمصطفى درو -
 مدير الجمعية السويدية للتميز ماهر الخطيب |  -
 األدبية  Bengt Hjlmqvistبركات الضماد | فائز بجائزة   -

 عالء البرغوثي | مدير معرض الكتاب العربي في أوروبا  -

تجارب ريادية   إبريل  3 20:30- 19:00
في العمل الثقافي  

 في السويد 

الندوة  
 احية االفتت

عرض   نا ال أحب السكر أ إبريل  4 18:30- 18:00 األخوين ملص 
 فيلم ولقاء  

 لوليو  بلدية  مجلس  رئيس  نائب |  سميرات  انييل د -

 سياسي  ناشط و صحفي  | شقرة  أبو  عدنان  -
 سورمالند  مقاطعة إدارة  مجلس  عضو  | الماغوط  حسن   -
 اليسار  حزب  شباب  في  وقيادية  ناشطة  | عطايا  ر نو  -
 مدينة  في  البيئة  حزب  إدارة  مجلس  عضو  |  مدور سمر  - 

 د كارلستا 

إلعالم  العمل ا  إبريل  4 20:30- 19:00

والعمل الثقافي  

في  والمجتمعي  

 السويد 

الندوة  
 الثانية 

  ر ، مؤسس ومديعروة الشوفي عازف ومؤلف موسيقي
 أوركسترا ناي 

عرض   عرض موسيقي  إبريل  5 18:30- 18:00
  موسيقي 
 ولقاء 

 كاريكاتير  رسام |  عباس هاني   -
 إنساني  وناشط   روائي  |  ربه  عبد ايهاب  -

 سورية  وكاتبة  شاعرة |  عمران  رشا  -

الفنان تأثره   إبريل  5 20:30- 19:00
وتأثيره في  

 غتراب اال

الندوة  
 الثالثة 

رئيس تحرير شبكة الكومبس    األغاالدكتور محمود   -
 اإلعالمية 

18:00  –  

18:45 

مل  اإلعالم والع إبريل  6
الثقافي  

جتمعي في  والم
 المغترب 

لقاء  
 خاص 

غة  بتعليم اللتور مختص الدكتور مؤمن عنان | دك -
 العربية لغير الناطقين بها. 

كلغة أم في    ةمدرسة اللغة العربي |  رجاء بيازيد -

 المدارس السويدية 

اللغة األم ودور   إبريل  6 20:30- 19:00

العائلة في الحفاظ  

 ا عليه

الندوة  
 الرابعة 

 هند شراباتي | محامي مختص في القانون الدولي م
 مة الدولية للمعتقالت ريم الكسيري | مديرة المنظ

 | ناشطة حقوقية  إيمان شحود 
 شفيق الحموي | محامي وناشط حقوقي 

مفهوم المواطنة   بريل إ 7 20:30- 19:00
 ن وحقوق اإلنسا 

الندوة  
 الخامسة 

عرض   حنين على الخط  إبريل  8 18:30- 18:00 حنين كورال 
 ولقاء  فني

 ناشطة ثقافية ومؤلفة  زهرة صطوف | -

 ناشطة ثقافية  | خلود صغير  -

رائدات عربيات   إبريل  8 20:30- 19:00

وقصص نجاح  

 د في السوي

الندوة  
 سة الساد

 | خبيرة تربوية    مها الحاج علي -
 محاسن الزبيدي | خبيرة تربوية  -
 

تربية األطفال في   إبريل  9 20:30- 19:00
بلدان اإلغتراب،  

صعوبات  
 ت وتحديا

  الندوة
 السابعة 

 

 


