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Ibn Rushds vison och kärnvärden
Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla.
Vi vill använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i
samhällsbyggandet och att vara en stark aktör i det civila samhället.
Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle som kännetecknas
av mångfald, solidaritet och öppenhet. Vi vill verka för att säkerställa
demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka
den svenskmuslimska identiteten. Med folkbildningen som verktyg
engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial
och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och
kulturarrangemang tillsammans med våra medlemsorganisationer. Som
ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare
genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett
aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra organisering av särskilt
marginaliserade grupper.
Ibn Rushd Södra Sverige är det sydligaste distriktet i Ibn Rushd
studieförbund och bedriver verksamhet i Skåne och Blekinge län.
I distriktet finns en verksamhetsledare som tillsammans med
studiekonsulenter, en verksamhetsutvecklare och en administratör
driver verksamheten i samarbete med distriktets medlems- och
samverkansorganisationer. Verksamheten överses av distriktsstyrelsen
som i sin tur ansvarar inför distriktsstämman som hålls vartannat år.
Vår värdegrund och målsättning sammanfattas av våra fyra kärnvärden.
De fungerar som riktlinjer och en hjälp i vårt vardagliga arbete, oavsett
om det innebär att ta strategiska beslut om studieförbundets framtid
eller om det innebär att planera nästa cirkelträff:
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Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den
muslimska religionen och kulturen. Mötet mellan människor har ett
egenvärde vid alla våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas,
fördomar kan förebyggas och rättigheter kan säkras. Därför ska dialog
och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår verksamhet ska det
finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader
och språkliga barriärer.
Reflektion ska det finnas tid för i alla vår verksamhet. Det måste alltid
finnas utrymme för de kritiska frågorna, det existentiella tänkandet,
dialogen med andra och det egna växandet. För att delta på våra
verksamheter ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på
ett visst sätt, ha en viss akademisk utbildning eller ha några års
arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska
vara den egna utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende av
vem man är.
Stolthet över sig själv och den identitet man har, över Ibn Rushd och vår
verksamhet ska alla kunna känna. Vi strävar mot ett samhälle där det
är möjligt att vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi arbetar för
att stärka den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verksamhet
som stärker den muslimska gruppens egenmakt och stolthet.
Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå
eller på samhällsnivå. När vi ser negativa tendenser eller fenomen
omkring oss så strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större
förståelse mellan muslimer och icke muslimer, stärkta rättigheter för
utsatta minoriteter eller att motverka alkoholnormen. Förändring kan
också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer engagerad
eller blir rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att påpeka
behovet av förändring eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska
alltid kunna påvisa förändring.
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Skapa din egen hemsida med Wordpress
Att skapa en hemsida i Wordpress behöver inte vara så svårt. Den här
kursen kommer att gå igenom grunderna för att sätta igång med att
bygga en egen hemsida. Kursen riktar sig till enskilda deltagare eller
föreningar som vill marknadsföra sina affärsidéer eller sin verksamhet
på ett lätt och enkelt sätt.
Antal träffar: 6
Målgrupp: Alla över 13 år
Tid: Lördagar, Söndagar kl. 10-13

Start: V48 den 3/12
Slut: Vecka 50 den 18/12
Kursavgift: 350 kr

Plats: Ibnrushds lokal i Malmö på Kopparbergsgatan 4
Språk: Svenska, Arabiska, Franska
Förkunskap: Grundläggande datakunskap
Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Din guide till att söka bostad i Malmö
Bostadskrisen är inte över än. Trots att det byggs mycket är det
fortfarande tusentals bostadssökande som inte lyckats få ett
erbjudande. Många tycker också att nyproducerade lägenheter har en
hyresnivå som inte är rimlig i förhållande till sökandes inkomst. Från och
med 2009 har Malmö Stad etablerat en kommunal bostadsförmedling
med ett kösystem där man lägger ut lediga lägenheter som levereras av
olika hyresvärdar. Syftet med denna studiecirkel är att öka dina chanser
att få bostad snabbare genom att lära dig söka på ett smartare sätt.
Antal träffar: 3
Start: Den 17/8
Slut: Den 31/8

Tid: Onsdagar kl. 18-20.15
Kursavgift: 200 kr

Plats: Ibnrushd lokal i malmö på kopparbergsgatan 4
Språk: Svenska, Arabiska, Somaliska, Franska
Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Stöd i olika skolämnen
Med syftet att förstärka deltagarnas kunskaper i olika ämnen samt
skapa en gemensam mötesplats där barn och vuxna med olika
bakgrund kan mötas, fördjupa kunskaper i olika ämnen som Matematik,
Svenska, Engelska, Biologi, Samhälle, Historia. Cirkeln går ut på att
deltagarna ska förstå hur olika ämnen kan användas och kopplas tillbaka
till samhället samtidigt som de tycker att det är roligt och inspirerande.
Start: September 2016
Slut: Uppehåll under skollov
Tid: lördagar kl. 13-15

Kursavgift: Gratis
Plats: Malmö Stadsbibliotek

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Franska för nybörjare
Har du någon gång varit på resa till Paris eller de franska provinserna
och märkt att engelska inte är så populärt som kommunikationsspråk?
Vi erbjuder dig möjligheten att lära dig franska utifrån dina vardagliga
språkbehov. Hälsningsfraser, att handla, räknetal och att öva uttalet
är en del av kursen, men vi går in på mycket mer. Kursen kräver inga
förkunskaper.
Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Antal: 5 träffar
Start: Vecka 40 med start den 4/10
Slut: Vecka 44 den 1/11

Tid: Tisdagar
Tid: 18 - 20.30
Kursavgift: 600 kr

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Lär dig arabiska-Grundläggande nivå
Kursen vänder sig till dig som vill lära sig läsa och skriva det standard
arabiska (fus’ha). Kursen ger dig grundläggande kunskap om läs-och
skriv regler. Tyngden ligger på de olika regler som tillämpas när man
bildar ord och hur man uttalar dem.
Antal träffar: 8 träffar
Målgrupp: Alla över 13 år
Kursavgift: 400 kr

Start: Vecka 36 den 8/9
Slut: Vecka 43 den 27/10
Tid: Torsdagar kl. 17 - 19.15

Kursmaterial: ”Läsa arabiska” ett studiematerial av Ibn Rushd
Studieförbund.
Plats: Malmö: Ibnrushds lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4), Lund:
Tisdagar, kl 17 på Grönegatan 7.
Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Lär dig arabiska-Fördjupningskurs
Kursen vänder sig till dig som klarade av den första kursen ”Lär dig
arabiska-Grundläggande nivå”. Kursen kommer att fokusera på de olika
grammatiska regler som tillämpas när man bildar meningar.
Antal träffar: 8 träffar
Målgrupp: Alla över 13 år
Kursavgift: 600 kr

Start: Vecka 44 den 3/11
Slut: Vecka 51 den 22/12
Tid: Torsdagar kl. 17 - 19.15

Kursmaterial: ”Läsa arabiska” ett studiematerial av Ibn Rushd
Studieförbund.
Plats: Malmö: Ibnrushds lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4), Lund:
Tisdagar, kl 17 på Grönegatan 7.

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Kosten, Hälsan och Tro
Enligt (WHO: World Health Organization) så definierar man begreppet
Hälsa som följande: “Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”.
Denna definition är väldigt talande men inte för vår tid. Vi ser inte vårt
allmäntillstånd som ohälsosamt förrän vi blir sjuka. Först då tror vi att
vår hälsa är dålig, och agerar där efter med att ta medicin och gå på
diverse kurer. Men hur hade det blivit om vi agerat innan kroppen
sa ifrån, innan doktorn sa ”ta två alvedon tre gånger om dagen i två
veckor och kom tillbaka om det inte blir bättre”?
Antal träffar: 3
Målgrupp: Vuxna
Språk: Svenska, Arabiska
Kursavgift: 250 kr

Start: 2/11
Slut: 16/11
Tid: Onsdagar kl. 17 - 19.15
Plats: Ibnrushds lokal

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Studiecirkel om Jämställdhet
Studiecirkeln delas upp på fyra tillfällen à två timmar och utgår från
de fyra jämställdhetspolitiska målen uppsatta av riksdagen. Utifrån
dessa mål ges en teoretisk och historisk bakgrund till målen, därefter
diskuteras praktiska exempel där deltagarnas egna erfarenheter utgör
en viktig del.
Tid: Samtliga intresseanmälda meddelas om exakt tid senast under
Oktober månaden.
Plats: Malmö: Ibnrushds lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)

Antal träffar: 4
Målgrupp: Vuxna
Kursavgift: Gratis

Start: November
Slut: December

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Pedagogik i praktiken (På Somaliska)
Kursen riktar sig till deltagare som är somalisktalande och som är
verksamma i föreningslivet och lär ut olika ämnen. I kursen lär du dig
om undervisningsteknik och hur man på bästa sätt ökar kvaliteten i
undervisningen. Nedan kan man läsa en kort beskrivning av kursen på
somaliska.
”KOBCINTA KARTIDA MACALLINKA 11/04/2016
Koorsadani waxay ku aadan tahay macalimiinta guud ahaan, markuu
qaato macallinku koorsadan wuxuu dareemi doonaa haddii Eebe idmo
kobac ku yimaada hannaanka uu wax u baro, waxaan ku hanweynahay
in macallinku wax ka ogaado qaababka wax loo gudbiyo loona qiimeeyo
ardayda iyo aqoonta loo gudbiyey.
Koorsadani waxay bilaaban doontaa Maalinta isniinta 11/04/2016
Waqtiga: 17:00 – 19.15
Marka haddii aad xiisaynayso koorsadan ku dhekhso inaad isdiiwaan
galiso kuraasta oo kooban awgeed.”
Plats: Ibnrushd lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Antal träffar: 3
Språk: Somaliska
Målgrupp: Vuxna
Kursavgift: Gratis

Start: 15/8
Slut: 29/8
Tid: Måndagar kl. 17-19.15

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Teater för alla
Har du någon gång spelat teater, regisserat, övat med repliker, uppträtt
på en scen ? Missa inte en chans att få uppleva gemenskapen, glädjen
och den personliga utvecklingen som kursen kan erbjuda dig.
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Tid: Samtliga intresseanmälda meddelas om exakt tid senast en vecka
innan kursstart.
Antal träffar: 10
Start: Vecka 40

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Somalisk Hennamålning och hårflätning
Att måla med Henna och fläta håret har aldrig varit trendigare än nu.
Henna är ett färgämne som vanligast används i hårfärgningsmedel i
ett 30-tal länder. Henna-färgen kommer ifrån Hennabusken (Henna
= kommer av det arabiska al-henna som betyder ”växter som ger
färgande pulver”) som har sitt ursprung i Nordafrika, Mellanöstern
och Australien. I ökenlandskapen är det välkänt att hennan ger skydd
mot solen, men man har också använt den till att smörja på huden
(utblandad med olivolja) för att läka allt från eksem till brännskador.
Antal träffar: 3
Start: Vecka 32 den 4/8
Slut: Vecka 33 den 18/8

Tid: Torsdagar kl. 17-19.30
Kursavgift: Gratis
Plats: Tegelhuset Rosengård

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Kom och lär dig somalisk folkdans
Traditionell somalisk folkdans är något som har hittat en plats i många
av kulturella arrangemang som anordnas i Sverige. Är du intresserad av
att berika din kulturkunskap så missa inte denna studiecirkel.

Antal träffar: 3
Tider: Torsdagar kl. 17-19.30
Plats: Tegelhuset Rosengård

Start: Vecka 35, 1/9
Slut: Vecka 37, 15/9
Kursavgift: Gratis

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Kvinnans FIQH (Islamisk Rättslära)
Välkomna till kursen kvinnans FIQH. Låter det komplicerat ?
Inte alls. Vi kommer att gå igenom kvinnans specifika skyldigheter samt
rättigheter inom islamisk rättslära. Vad är det som skiljer mannen från
kvinnan?
Är det sant att mannen har en viktigare roll i Islam? Vi kommer att
besvara liknande frågor.
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Antal träffar: 5
Start: Vecka 38 den 22/9

Kursavgift: 200 kr
Tid: Torsdagar kl. 18:00-20:00

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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3D För Alla
I denna kurs kommer du att lära dig en av de viktigaste delarna i en
produktutvecklingsprocess. I grundkursen går vi igenom programmet
från början. Vi tittar på alla funktioner och verktyg vi behöver känna till
för att kunna skapa, ändra och mixtra med 3D-modeller helt efter eget
huvud. Du behöver inte ha jobbat med 3D-grafik förut för att gå den
här kursen, utan det räcker med intresset!
Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Veckodag: Måndagar
Tid: 18 - 20.30

Start: 29/8
Slut: 16/12
Kursavgift: 350 kr

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Powerpoint presentation för dig som cirkelledare
Powerpoint är ett presentationsprogram som ingår i paketet
Microsoft Office. Med PowerPoint kan du skapa smidiga och attraktiva
presentationer med kombinationer av text och bilder, illustrationer,
ritningar, tabeller, diagram och bilder, med smidiga övergångar i
ett snyggt bildspel. Kursen är riktad till dig som jobbar mycket med
föreläsningar och kanske är en cirkelledare som vill effektivisera sitt
arbete.
Antal träffar: 3, Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Tid: Tid : 11/12, 17/12, 18/12 kl. 14-17
Kursavgift: 350 kr (inkl. bl.a. tillgång till webbaserat programm).

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Excel-Grundnivå
Kursens mål är att du skall få grundläggande kunskaper i Excel,
samt förstå och kunna lägga upp egna kalkyler. Du kommer att lära
dig basfunktioner och kommandon som att skapa diagram, listor,
formatering av celler, formler, konsolidering mm, samt att anpassa
detta efter dina egna behov.

Antal träffar: 3, Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Tid: Tid : 3/12, 4/12, 10/12 kl. 14-17
Kursavgift: 350 kr (inkl. bl.a. tillgång till webbaserat programm).
Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Excel fördjupningskurs
Vill du fördjupa dina kunskaper i Excel så missa inte denna kurs. Du
kommer att lära dig att analysera data med pivottabeller och filter, öka
ditt kunnande inom kalkyler, hantera olika diagramtyper, avancerad
formatering och koppling mellan kalkyblad och arbetsböcker. Kursen
leds av en kunnig IT specialist.

Antal träffar: 3, Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Tid : 2/12, 9/12, 16/12 kl. 14-17
Kursavgift: 350 kr (inkl. bl.a. tillgång till webbaserat programm).

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Sociala medier för nyanlända
Kursen vänder sig till nyanlända som inte behärskar svenska språket
väl men vill utrycka sig på sociala medier. Kursen börjar med en
introduktion till olika sociala medier som finns och vilka kriterier som
används för att välja rätt alternativ. Hur ska man på bästa sättet nå det
högsta resultatet som önskas.
Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Antal träffar: 4
Start: 6/9
Kursavgift: Gratis

Tid: Tisdagar, kl: 17.30 - 20:00
Språk: Arabiska

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Engelska Grundläggande nivå
I denna kurs kommer du att lära känna engelska som andra språk
genom att vara inkluderad i olika aktiviteter som engagerar så mycket
av dina syner som möjligt. Målet är att du ska hålla en bra kontakt
med språket så att du vill gå vidare till högre nivåer utan att känna dig
stressad eller att det blir tråkigt. Det är viktigt att det blir roligt när man
lär sig ett språk.
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Kursavgift: 400 kr
Start: Måndag 5/9
Slut: Måndag 12/12
Tid: Måndagar & Torsdagar kl: 17-19

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Engelska Fördjupningsnivå
I denna kurs kommer du att fördjupa dina språk kunskaper och gå
vidare till en högre nivå som ger dig möjlighet att vara med i det
internationella studentlivet, näringslivet och kan även resa var som
helst utan att behöva en tolk för att göra din semester enklare.

Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Start: Tisdag 6/9
Slut: Tisdag 13/12
Tid: kl: 17:00 - 20:15

Kursavgift: 500

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Föräldrarnas rätt till inflytande i skolan
Hur funkar skolan i Sverige? Vad är en löroplan? Vad gör skolinpektionen
och när man behöver vända sig till den? Vad har du för rättigheter som
förälder för att påverkva dina barns skolgång ? Vad är dina skyldigheter?
Genom denna kurs kommer vi att besvara dessa frågor och gå lite
djupare med andra viktiga frågeställningar. Ökar du din kunskap om
svenskt skolsystem så kommer du att bidra till en framgångsrik skolgång
för dina barn.
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Antal träffar: 3
Start: Onsdag 5/10

Kursavgift: 400 kr
Tid: Onsdagar, kl: 18-20.30

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Islamiska lagstiftningens grundprinciper och källor (USUL EL FIQH)
Eller det som kallas på engelska “Principales of Islamic Jurisprudence
(Usul Al Fiqh)”. Enligt Wikepedia så defineras Sharia som en idé om en
gudomlig rätt och dess tolkning FIQH utgör konkreta lagar och normer.
Det som menas med ”USUL El FIQH” är det logisktänkande och rättsliga
bevis som utgör en grund för Sharia lagar.
Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Start: Måndag 19/9
Slut: Måndag 3/10
Tid: Måndagar, kl: 17:19.30

Kursavgift: Avgift
Språk: Somaliska, Arabiska

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Hadithvetenskap
Har du en avsikt och stark vilja att börja studera hadithvetenskap så är
denna kurs en bra och mjuk start för dig. Kursen kan öppna kunskaps
portar för vidare fördjupning. Den ger dig en inblick i ämnet Hadith
och kommer att behandla centrala begrepp som man bör kunna.
Kursen leds av en kunnig lärd som blev utexaminerad från Oum Al qura
Universitet i Saudiarabien. Kursen hålls av: Salah Bouzina, en lärd imam
som blev utexaminerad från Oum Al qura Universitet i Saudiarabien.
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Antal träffar: 10
Start: Vecka 35, den 2/9
Slut: Vecka 44, den 4/11

Kursavgift: 300 kr
Tid: 17-19
Språk: Arabiska

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Islamiska lagstiftningens filosofi och ändamål
Vad är de primära målen inom Sharia ? Hur ska vi lära oss att överväga
slutsatserna och därpå fatta ett beslut som överensstämmer med målet
i fråga under förutsättning att inga verkliga eller sannolika skador följer.
Låter dessa frågeställningar intressanta för dig så missa inte denna kurs.
Kursledare : Salah Bouzina, en lärd imam som blev utexaminerad från
Oum Al qura Universitet i Saudiarabien.
Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Antal träffar: 10
Start: Vecka 35, den 2/9
Slut: Vecka 44, 4/11

Kursavgift: 300
Tid: kl: 11-13-30
Språk: Arabiska

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Innebörden av trosbekännelse (Aqida)
Att tro på domedagen, änglarna, livet efter döden, profeten
Mohammed, själen, sändebuden och skrifterna, ödet är kärnan inom
Islam. Viktiga frågor som kan besvaras under kursens gång. Missa inte
en av de absolut viktigaste kurser som ger dig möjlighet att förstärka
din tro.
Kursledare : Salah Bouzina, en lärd imam som blev utexaminerad från
Oum Al qura Universitet i Saudiarabien.
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Antal träffar: 10
Start: Vecka 35 den 4/9
Slut: Vecka 44 den 6/11

Kursavgift: 300 kr
Språk: Arabiska
Tid: 11-13.30

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Den islamiska världens historia
Historien har alltid påverkat vår syn av samtiden och våra perspektiv
på framtiden. Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och
förändra vår egen tid. Från kalifatets styre till Amawi och abbassid
staterna, Andalusien, Ottomanska riket och den moderna historian är
de delmoment som kursen består av.
Kursledare : Salah Bouzina
Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)
Antal träffar: 6
Start: Vecka 45 den 13/11
Slut: Vecka 50 den 18/12

Kursavgift: 300
Tid: 11.00 - 13.30
Språk: Arabiska

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Profeten som förändrade världen
Lär dig profeten Mohammeds liv SAWS från andra perspektiv. Hur var
det i den arabiska halvön innan Islams ankomst, profetens liv innan
uppenbarelsen, den första och andra Hidjra till Al-habacha (nuvarande
etiopien), Hidjra till Medina och Medinas civila samhälles pakt, El-isra
wa El-Miradj och mirakel prat, profetens värdegrund om hur man beter
sig med andra religioner. Alla de nämnda delmomenten kommer du att
gå igenom under kursens gång. Kursledare: Salah Bouzina
Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Antal träffar: 8
Start: Vecka 44 den 2/11
Slut: Vecka 51 den 21/12

Kursavgift: 300 kr
Tid: 18.00 - 20.30
Språk: Arabiska

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Utbildningar

STYRELSEUTBILDNING

CIRKELLEDARUTBILDNING

Kursen riktar sig till dig som har
blivit invald i någon av Ibn Rushds
m e d l e m s o r g a n i s a ti o n e r.
Kanske är det första gången
du har fått ett så stort
förtroendeuppdrag
eller
är du kanske en erfaren
styrelsemedlem. I vilket fall så
vill vi hjälpa dig att utveckla dig
själv och din organisation. Som
deltagare i utbildningen får du
ett material som du kommer
att kunna använda för att
hämta inspiration och tips inför
dina möten och styrelsearbete.

Målet med utbildningen är att ge
deltagarna en större förståelse för
ledarskap, pedagogik och rollen
som cirkelledare. Deltagarna ska
få med sig konkreta verktyg för
att jobba vidare som cirkelledare
inom sin organisation, samt
i arbetet med att utbilda
organisationens
cirkelledare.
Utbildningen
kommer
att
varva föreläsningspass med
workshops och delar där
deltagarna
själva
agerar/
tränar som ledare. Deltagarna
erhåller dokumentation från
utbildningen.

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska
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ATT DRIVA PROJEKT

KASSÖRUTBILDNING

Att jobba i projekt har blivit allt
vanligare. Många bidragsgivare
går i riktning mot att ge mer
pengar till verksamhet som
bedrivs i projekt men vad
innebär det då att arbeta i
projekt? Studiecirkeln riktar sig
till personer och föreningar som
vill ta till sig kunskap om hur
man går tillväga för att komma
igång, söka projektmedel och
kunna ta hand om och avsluta
projektet på ett bra sätt.

Har du nyligen blivit vald till
kassör i en förening?
Du kanske har erfarenhet
av kassörarbete men saknar
tydliga riktlinjer för att ditt
arbete ska bli så effektivt som
möjligt. Du kommer att lära dig
grundläggande uppgifter och de
delar av arbetet som är viktiga
för att ditt ekonomiska arbete
ska gynna din förening på bästa
sätt.
Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska

36

Intensiv utbildning för lärare i arabiska
Denna utbildning är en intensiv -5dags utbildning som kommer
att hållas av berömda och kunniga föreläsare och specialister
inom området. Det är den världskända organisationen
”Arabic For All” som är ansvarig för utbildningens upplägg.
Organisationen har sitt huvudsäte i Saudiarabien men har
en stor erfarenhet av att anordna sådana utbildningar som
är anpassade för den europeiska miljön. Denna utbildning är
riktad i första hand till våra cirkelledare som under de senaste
åren jobbat med undervisningen i arabiska samt eldsjälar som
brinner för att lära sig ny undervisnings metod. Antal platser är
begränsade 30-25 st och kursen är avgiftsbelagd.
Datum & Tid: Datum och tid meddelas senare
Plats: Ibnrushd
Kursavgift: 500 kr.Föranmälan görs genom att skicka mail till:
info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller.
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Utbildning ”Lär dig första hjälpen”
Enligt Röda korsets källor så är det 10.000 människor som
drabbas av hjärtstopp och att endast 400 överlever. Genom
att lära dig hur du ska utföra hjärtlungräddning så kommer du
att öka chanserna att en medmänniska som har drabbats av
ett hjärtstopp ska överleva. Din insats kan göra skillnad mellan
liv och död. Missa inte chansen att vara med på en workshop
som leds av en proffsig ledare som var på krigsfältet och hjälpte
människor.
Antal träffar: Utbildningen är på 3 dagar
Tid/Plats: Samtliga intresseanmälda meddelas exakt tid och
plats via mail.
Språk: Arabiska
Utbildningstillfällen: Följande dagar under Augusti månaden:
21 ,20 ,17 ,16 ,15 ,7 ,6 ,5 September 4 ,3 ,2.
Kursavgift: 300 kr/deltagare
Föranmälan görs genom att skicka mail till: info.sodra@
ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller.

38

Föreläsningar, Seminarier och
Kulturarrangemang

Ja till kultur, religion och tro inom sex och
samlevnad för våra barn.
Starka krafter driver på för att tvinga på en ensidig
grovt ideologisk sex och samlevnadssyn på våra barn,
utan att en dialog förs med barnens föräldrar vars
tro, tradition eller kultur är en annan än den icke
troende svenskens. Detta är ett direkt brott mot FNs
mänskliga rättigheter. Det är dags för föräldrar från
andra religioner, kulturer och traditioner i Sverige att
veta sina rättigheter.
Är du förälder till skolbarn eller en eldsjäl som brinner
för skolfrågor så missa inte denna viktiga föreläsning.
Föreläsaren : Johan Semby, överläkare, Ledare och
ordförande för NfS, Nätverket för Samlevnad och
sexualitet
Datum : 01-10-2016
Exakt tid och plats meddelas lite senare.
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Diskrimineringslagen och
samhällets normer

Diskriminering och den
svenska Diskrimineringslagen

Föreläsningen
är
en
introduktion
till
diskrimineringslagen
och
diskrimineringsgrunderna.
Som
medborgare
är
det viktigt att känna till
diskrimineringslagen och sina
Mänskliga rättigheter. Jag
gör en kort genomgång av
diskrimineringsgrunderna, hur
diskriminering hänger ihop
med normer i samhället och
hur vi kan agera mot normerna
och
diskrimineringen.

Förbjudet mot diskriminering
är
en
grundläggande
princip för att förverkliga de
mänskliga rättigheterna, och
Diskrimineringslagen är ett
viktigt verktyg för att säkerställa
att alla har en möjlighet att
kämpa för sina rättigheter.
Därför att det viktigt för alla att
veta om diskrimineringslagen
och hur den kan användas
i praktiken för att skydda
människans rättighet att inte
bli diskriminerat. Malmö mot
Diskriminering informerar om
Diskrimineringslagens innehåll
(diskrimineringsgrunderna),
villkor
och
begränsningar,
och vad den betyder för dem
enskilda. Föreläsare: Jay Seipel,
utbildningsansvarig på MD
(Malmö mot Diskriminering)
Tid: 11/8 Plats och exakt tid
meddelas senare

Tid/Plats: November 2016,
Samtliga
intresseanmälda
meddelas exakt tid och plats
via mail.
Föranmälan görs genom att
skicka mail till: info.sodra@
ibnrushd.se
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Workshop om
Hadithvetenskaps
grundprinciper
10/29 kl. 16-10
Plats: Medina center på
Volframsgatan 14
Språk: Arabiska

Workshop om Korantolknings
grundprinciper
9/24 kl. 16-10
Plats: Medina center på
Volframsgatan 14
Språk: Arabiska

دورة أصول الحديث:
محتوى الدورة:
• تاريخ الحديث  ،مبادئه وأهميته
• تدوين الحديث
• مصطلحات علم الحديث
• أقسام الحديث
 oباعتبار طرقه (المتواتر والمشهور
والغريب)
 oباعتبار قبوله ورده (المقبول والمردود)
 oباعتبار صحته وضعفه (صحيح
وحسن وضعيف)
• الحديث المتواتر وأنواعه
•الحديث المشهور
• الحديث الغريب
• الحديث المعضل والمعلق
• الحديث المدلس
• الحديث الشاذ وأنواعه

دورة أصول التفسير:
محتوى الدورة:
• تعريفه
• التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
• المصنفــون الذيــن ألف ـوا فــي التفســير
با ل ـرأي
• التفسير النبوي
• تفسير الصحابة
• المفسرون من الصحابة
• تفسير التابعين
• أسباب النزول
• المكي والمدني من القرآن
• نزول القرآن وعلم القراءات
• الفرق بين المحكم والمتشابه
• الفرق بين الناسخ والمنسوخ
مكان الدورة :مسجد مدينة
التاريخ 24 :سبتمبر 2016
الوقت16:00_ 10:00 :

مكان الدورة :مسجد مدينة
التاريخ 29 :اكتوبر2016
الوقت16:00_ 10:00 :
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Grundläggande språkstöd och Samhällsorientering för nyanlända
Att flytta till ett nytt, främmande land som har ett annat språk och en
annan kultur är inte lätt att hantera för många. Det är en svår känsla
att börja från noll. Vi på Ibn Rushd är väldigt insatta i denna integrationsprocess som måste börja från rätt utgångspunkt. Du som känner
ett behov av att lära känna det svenska samhället från grunden och
hur man på ett snabbt och effektivt sätt kan komma in i samhället är
välkommen att delta i denna kurs som bedrivs av kunniga cirkelledare
som en gång i tiden befann sig i samma situation som du.
Lokal: Malmö/Helsinborg
Språk: Persiska, Arabiska, Somaliska
Tid: Enligt överenskommelse
För anmälan kontakta: samah.faour@ibnrushd.se
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Språkcafé Ibn Battouta
Språket är utan tvekan första pusselbiten i en lyckad integrationsprocess.
Ibn Rushd studieförbund välkomnar alla nyanlända till Ibn Battouta
Caféet för att få möjligheten att öva svenska språket i vardagen. På
Caféet får du en chans att träffa erfarna och väletablerade män och
kvinnor som kan hjälpa dig att komma i kontakt med samhället på ett
lätt och enkelt sätt. Språklärandet är baserat på övningar som är direkt
relaterade till vardagliga situationer. Det blir ingen formell undervisning
utan mest gruppkonversationer.
Start: Vecka 33, Slut: Vecka 52
Tid: Onsdagar kl. 18-21
Plats: Ibnr Rushd lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)
Föranmälan görs genom att skicka mail till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller.
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Ibnrushds kulturella forum
I mitten eller i slutet av varje månad samlas ett antal
akademiker som är bosatta i Sverige och tar upp en viktig
samhällsfråga och diskutera den på ett djupt och objektivt sätt.
Vill du vara med och delta med dina idéer så är du välkommen
att anmäla dig enligt nedan.
Plats: Ibnbatouta Caféet (Ibnrushd)
Tid: Enligt schema nedan
Språk: Arabiska, svenska (efter behov)
Föranmälan görs genom att skicka mail till: info.sodra@
ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller.
2016-08-11 kl. 17-19
Tema: Antisemitismen i Sverige och i Västvärlden
2016-09-13 kl. 17-19
De etniska konflikterna i omvärlden och dess effekt på svenska
samhället
2016-10-11 kl. 17-19
Religionen och demokrati, religionsfrihet eller frihet från
religion
2016-11-08 kl. 17-19
Sveriges roll i den internationella politiken
2016-12-08 kl. 17-19
Den arabiska kvinnan i Sverige, mellan friheten och kulturarvet
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برنامج نشاط ملتقى ابن رشد الثقافي
في منتصف أو نهاية كل شهر يجتمع عدد من األكاديمين المقيمين في السويد
لنقاش موضوع معين يعتلق بالمجتمع والحياة في السويد.
آب Augusti -
يوم الخميس  / 11س ١٧:٠٠
معادات السامية في السويد الدكتور العيد بوعكاز ,مدة الجلسة ساعتين ،المكان
ابن رشد
أيلول September -
يوم الثالثاء  / ١٣س ١٧:٠٠
الصراعات الطائفية في الوطن األم وانعكاساتها على المجمتع السويدي
الدكتور عبد الهادي من جامعة لوند مدة الجلسة ساعتين ،المكان ابن رشد
تشرين األولOctober -
يوم الثالثاء  / ١١س ١٧:٠٠
الدين والديمقراطية ،حرية التدين أم الحرية من الدين ,إقتراح دعوة محاضرين
مختلفين في الرأي وتكون الجلسة عبارة عن مناظرة ( الدكتور يوسف سالمة) مدة
الجلسة ساعتين ،المكان ابن رشد
تشرين الثانيNovember -
يوم الثالثاء  / ٨س ١٧:٠٠
دور السويد في السياسة الدولية ,مدة الجلسة ساعتين ،المكان ابن رشد
كانون األول December -
يوم الخميس  / ٨س ١٧:٠٠
الدكتورة داليا عبد الهادي من
المرأة العربية في السويد بين الحرية والتقاليد
جامعة لوند ,مدة الجلسة ساعتين ،المكان ابن رشد،
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Europarådet och EU – är asylrätten på väg att försvinna?”, ”Life
After Torture” och ”En plats att kalla hemma – om barns rätt till
en bostad”. Det är några av de omkring 200 programpunkter
som kommer att äga rum på Mänskliga Rättighetsdagarna
i Malmö i november. Nyfiken på fler? Nu ligger nästan hela
programmet ute på vår hemsida:

www.mrdagarna.nu
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största
mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och
ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om
mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka
kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre
upp på den politiska dagordningen.
Ibnrushd kommer att bidra med två arrangemang:
1. Seminarium om Jämlikhetsdata av Kitimbwa Sabuni och
Tobias Hubinette
2. Workshop Mångfald med konstnären Lejla Porovic
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Integration i Fokus
Konferensen är ett forum för samtal på lika villkor mellan personer som
är nya i Sverige, frivilliga inom civilsamhället och tjänstemän, politiker
och företagare. Tillsammans hittar vi vägar för att skapa det Sverige vi
alla vill leva i.
Vi inspireras av goda exempel och lyfter perspektiv som självorganisering,
deltagande och lyssnande. Tillsammans diskuterar vi vad som fungerar
och vad som behöver förändras och vad som skapar en stark fungerande
ömsesidig integration. Utgångspunkt är konferensdeltagarnas kunskap
och erfarenheter. Idéer tecknas ner och följs upp och du är med och
påverkar.
Den 22 oktober samlar vi människor från hela Sverige.
Plats: Malmö högskola
Målgrupper för konferensen:
• Personer nya i Sverige
• Frivilliga från civilsamhället
• Praktiker från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället
Konferensspråket är engelska och tolkar kommer finnas för att så
många som möjligt ska kunna delta. Konferensen har plats för 325
deltagare. Två tredjedelar av plasterna är reserverade för personer nya
i Sverige och frivilliga.
Har du tankar eller frågor du vill skicka med oss inför konferensen skriv
dem i formuläret för intresseanmälan.
Arrangeras av:
IM
Ibn Rushd
Sensus studieförbund
Malmö university
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Modiga, spännande och mystiska berättelser på svenska och
arabiska, med en massa musik
Malmö Stadsteater gästspelar på Ibn Rushd Studieförbund
med 4 föreställningar av Sagorna (från 5 år), av Helena Röhr.
Föreställningen spelas på arabiska och svenska. Datum och
speltider: torsdagarna 22/9, 17/11 kl.18.00 (i föreningslokal), 2016
samt lördagarna 1/10, 8/10 kl. 14.00. Samtliga föreställningar är
offentliga.

Malmö Arab Film Festival
Malmö Arab Film Festival (MAFF) är en interkulturell plattform för
mångfald och tolerans. Festivalen är en av de mest inflytelserika och
största festival med en arabisk film fokus och erbjuder en plattform för
samarbete mellan de nordiska och arabiska filmindustrierna.
Festivalen skapades ur ett gemensamt behov i Malmö och Sverige – en
strävan efter en arabisk kulturell plattform med filmen som medium.
MAFF är en interkulturell mötesplats för samtal och en brobyggande
katalysator mellan människor och kulturer. Festivalen grundades 2011
av verksamhetschef Mouhamad Keblawi.
Malmö Arab Film Festival är en av de största publika filmfestivalerna i
södra Sverige. Organisationen har en årsomfattande verksamhet med
evenemang och festivaler över hela Sverige, särskilda projekt och olika
program.
Den sjätte upplagan av Malmö Arab Film Festival kommer hållas 30
september till 5 oktober, 2016.

50

Anmälan och kursavgifter
Anmälan-Gör så här!
Anmälan görs genom att skicka mail till:
info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att specificera i anmälan vilken
kurs du är intresserad av. Senast tre dagar
innan kursstart får du en bekräftelse att
du har fått platsen. I bekräftelsen anges
kurslokal/Adress och tid.
Kursavgifter
De flesta kurser vi erbjuder är kostnadsfria.
Finns det en kurs som är avgift belagd så
är det inklusive moms. Faktureringssätt
kan meddelas under kursens gång.
Återbud
Vid förhinder så är det viktigt att skicka
mail senast 3 dagar innan kursstarten.
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Varmt välkommen till Ibn Rushd Södra!
Ibn Rushd Södra Sverige startades år 2004 som en självständig
juridisk enhet med demokratiskt vald styrelse. Ibn Rushd distrikt
Södra innefattar Skåne och Blekinge. Ibn Rushd distrikt Södras
kanslilokaler ligger på Kopparbergsgatan 4, 214 44 Malmö. Vi har
även ett kontor i Helsingborg som ligger på Dalhemsvägen 71, 254
65 Helsingborg
Välkommen att samarbeta med oss och ta del av vår verksamhet!
Kontakt, Södra
Du hittar oss på www.ibnrusd.se och på Facebook: Ibn Rushd Södra
Ala Eddin Al-Qut
Verksamhetsledare
tfn: 08-56 24 49 03
Mobil: 0707-69 90 95
ala.eddin.alqut@ibnrushd.se

Othman al-Tawalbeh
Studiekonsulent
tfn: 08-56 24 49 45
Mobil: 0707-58 33 21
othman.tawalbeh@ibnrushd.se

Hassen Sekkiou
Verksamhetsutveckling
tfn: 040-81310
hassen.sekiou@ibnrushd.se

Andreas Hasslert
Studiekonsulent
tfn: 08-56 24 49 02
Mobil: 0709-38 80 38
andreas.hasslert@ibnrushd.se

Rachelle Olsson Herrin
Kontorsassistent tfn: 040-81310
rachelle.olsson.herrin@ibnrushd.se
Omar Alkayali
Studiekonsulent
tfn: 040-81310
omar.alkayali@ibnrushd.se

Romdhane Boussaidi
Studiekonsulent
tfn: 08-56 24 49 41
Mobil: 0768-58 86 12
romdhane.boussaidi@ibnrushd.se
Mahamoud Nasir
Studiekonsulent
Mobil: 0735-040997
mahamoud.nasir@ibnrushd.se

