
ثالثة أشياء يمكنك فعلها لالحتفال بالتراث العربي
األمريكي شهر دليل اسرة منطقة بيركلي

التعليمية الموحدة 
 

من إعداد جومي ايتو جيتس ، الدراسات اإلثنية بالتعاون مع أفراد الجالية العربية األمريكية      

 

 

1.االستماع
 

2.التعلم
 

 3. رفع الروح المعنوية
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استمع إىل التجارب الحياتية لألشخاص األمريكيين من أصول عربية

 

تعرف عىل تاريخ العرب األمريكيين والمنظمات

المحلية العربية األمريكية

النهوض بالثقافة األمريكية العربية واالحتفال بها مع أسرتك
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Arab Americans: History, Culture, and النص العام

Contributions (األمريكيون من أصل عربي: التاريخ والثقافة

والمساهمات)

سير ذاتية موجزة عن 15 شخًصا بارًزا من األمريكيين من أصول

عربية

مقال 5 نساء عربيات سوداوات مؤثرات يتعين عليك معرفتهن

قائمة تضم 12 امرأة أمريكية استثنائية من أصول عربية 

 فيديو العصر اإلسالمي الذهبي للعلوم

 فيديو عن أقدم جامعة في العالم , جامعة القرويين في المغرب

التي أسستها فاطمة الفهري

Fireworks at Sea: The Power of Yemeni  مقطع فيديو·
American Women (ألعاب نارية عىل البحر: قوة النساء

األمريكيات من أصل يمني)

Takalam! Oakland Arab Youth Speaking" مقطع فيديو·
Up" (تكلم! شباب أوكالند من العرب يعبرون عن آرائهم!)

·مدونة صوتية The Queer Arabs Podcast (مدونة صوتية
ألحرار الهوية الجنسانية العرب)

فيديو عربي ، كيف تراني
 
 

  قم بزيارة جوالت المعرض االفتراضي في المتحف العربي األمريكي
القومي

 شاهد فيديوهات زوايا ، حفالت أصوات منظمة الفنون العربية
 استمتع بفيديوهات لقصص باللغة اإلنجليزية والعربية من المتحف العربي

األمريكي الوطني

 فيديو موسيقي بعنوان "أحبهم عىل أي حال “بقلم الناشطة الطالبة فايزة
المنتصر (اشترك للحصول عىل حساب مجاني للوصول إىل هذا الفيديو

القوي)

أغاني بالعربية والفرنسيةليىل ملكي

  أ قرأ الكتب مع عائلتك
 

الرابطة األمريكية للطالب والمهنيين اليمنيين

المركز العربي للموارد والتنظيم

تحالف أطفال الشرق األوسط

مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة

كاليفورنيا

 

 

https://arabamericanmuseum.org/wp-content/uploads/2020/03/Arab-Americans.pdf
https://arabamericanmuseum.org/wp-content/uploads/2020/03/Arab-Americans.pdf
https://www.womansday.com/life/inspirational-stories/g27195411/arab-americans-in-history/?slide=1
https://yallaletstalk.com/5-influential-black-arab-women-you-should-know-about/
https://www.arabamerica.com/15-amazing-arab-american-women-you-need-to-know-about/
https://www.youtube.com/watch?v=cl3U9nILozc
https://www.youtube.com/watch?v=fsbBC1dgUbo
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_al-Qarawiyyin
https://www.youtube.com/watch?v=lMfqjt98rtA
https://www.youtube.com/watch?v=YVRrQzwCjjk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=YVRrQzwCjjk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=YVRrQzwCjjk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=6DoZ7CCfiPg
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-queer-arabs/id1361860019
https://www.advocate.com/commentary/2021/3/29/open-letter-queer-muslim-youth-america
https://www.youtube.com/watch?v=O3ydbIUo0EY
https://arabamericanmuseum.org/galleries/core-galleries/
https://zawaya.org/site/performances/page/2/?et_blog
http://arabamericanmuseum.org/storytime/
https://theaterworksusa.uscreen.io/programs/poet-against-prejudice-full-video-v1mp4-a20f04?categoryId=77588
https://www.youtube.com/watch?v=ZT6S-mLQVC8
https://sites.google.com/berkeley.net/arabamericanheritage/home
https://sites.google.com/berkeley.net/arabamericanheritage/home
https://aaysp.org/
https://araborganizing.org/
https://www.mecaforpeace.org/
https://cmes.berkeley.edu/

