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ي خدمة الخير العام مقّرر 
 
 المسؤولية االجتماعية اإلسالمية ف

 

نامج .1  :  عن الير

 

م  ي
ّ
الخبر  قد ي خدمة 

االجتماعية اإلسالمية ف  "المسؤولية   ّ ي التدريبر نامج  البر أديان  ي مؤّسسة 
التنّوع ف  وإدارة  المواطنة  معهد 

ة  
ّ
لمد سُيعقد  الذي  خالل    8العام"  من  أسابيع  ة 

ّ
الممتد ة  إىل  /حزيران  9الفبر منّصة    2021أغسطس  /آب  6يونيو  عبر 

Teachcoexistence  ونية  .  (teachcoexistence.com)االلكبر

ي جامع عبر تعريف مفاهيم المسؤولية اإلجتماعية الدينية وقيم الحياة  
ي إنسان 

ّ إىل نشر خطاب ديب  ي نامج التدريبر يهدف هذا البر

 إىل الجانب  العامة المساعدة عىل ال
ً
مواطنة والعيش مًعا وتعزيز المهارات والتقنيات المناسبة لنشر هذه الخطاب. إضافة

نامج   ، يقوم البر ّ ي هّن المحلّية من خالل مبادراٍت /نقل هذه المعلومات إىل مجتمعاتهملالمشاركير  والمشاركات    بدعمالتدريبر

 ومقاالت.  توعوية وحلقات دراسية مجتمعّية وندواٍت 

 

ّ  جمهور المقّرر  .2 ي  : التدريبر

ق األوسط و   30يتوّجه المقّرر إىل   ي من الشر
ي الشأن الديب 

اوح أعمارهم بير   شمال أفريقيا ناشط)ة( ف  سنة ويعملون   40و  25، تبر

ي 
ي مجال التعليم الديب 

. ف  ي
ي والمؤسسات الدينية والمؤسسات االجتماعية ذات الطابع الديب 

 واإلعالم الديب 

، و  %80سيكون   ، خاصة بما    %20من المشاركير  مسلمير  ي اإلسالمي
من أديان ومعتقدات أخرى، مهتمير  بالخطاب الديب 

 من المشاركير  عىل األقل من النساء.  %30يخص الشأن العام والعيش مًعا. كما سيكون 

 

ّ  المقّرر  داف أه .3 ي  :التدريبر

ي نهاية هذا المقرر يستطيع المشاركير  
 : والمشاركات  ف 

o  ي جامع
ي إنسان 

 نشر خطاب ديب 

o   تعريف مفاهيم المسؤولية اإلجتماعية الدينية وقيم الحياة العامة المساعدة عىل المواطنة والعيش مًعا 

o  تحديد الفرق بير  قيم الحياة العامة وقيم الحياة الخاصة 

o  تعريف أسس المواطنة ومفاهيم الخبر العام والمجال العام 

o  ي
 التميبر  بير  مدارس التأويل القرآن 

o ز عىل قيم الحياة العامة تعريف أهم النصوص الص
ّ
ي ترك

 ادرة عن المرجعيات الدينية اإلسالمية والبر

o  تحليل بعض قيم الحياة العاّمة من منطلق إسالمي 

o استخدام المهارات والتقنيات المناسبة لنشر هذه الخطاب 

 

ّ   أقسام المقّرر  .4 ي  : التدريبر

 : وحدات إضافة إىل وحدة افتتاحية ووحدة نهائية 7يقسم المقّرر إىل  

o  :يونيو( 15- 9)  وسام نحاس  -آنا ماريا ضو -  د. نايال طبارة – تعارف وتعّرف عىل المنصة  الوحدة االفتتاحية 

o  :يونيو( 22-16)   د. فادي ضو  األب  –  المواطنة والخبر العام الوحدة األوىل 

http://www.adyanvillage.net/
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o  :يونيو( 29-23)  د. رشيد السعدي   - قراءة المقاصدية للقرآنالتأويل وال الوحدة الثانية 

o  :ي )  –أمثلة تطبيقية لقراءات مقاصدية  الوحدة الثالثة  يوليو( 6 -يونيو 30أحمد ناجر

o  :يوليو( 13- 7نايال طبارة )  . د   – التعديية الدينية  الوحدة الرابعة 

o  :ي إيىلي الهندي و  . د  –   الحرية الدينية الوحدة الخامسة  يوليو( 20  -14 ) أحمد ناجر

o  :يوليو( 27-21)  سماء المرابط. أد  –  العدل وحقوق النساء نموذًجا  الوحدة السادسة 

o  :ي د.  – الالعنف السالم و   الوحدة السابعة
 أغسطس( 3  – يوليو  28)   عدنان المقران 

o  :أغسطس( 6 -3ماريا ضو )  آنا  –  التحضبر للمبادرات التطبيقية الوحدية الختامية 

ي يساعد المشاركير  للتحضبر لمرحلة ما بعد المقّرر، ويتضمن  باإلضافة إىل الم
واضيع األساسية، سيتخلل كّل وحدة قسم تطبيقر

 المهارات اآلتية: 

o وع أو مبادرة ي يبب  عليها كل مشر
 تحديد نظرية التغيبر البر

o  ي والخطاب المناسب له
 تحديد الجمهور  المتلقرّ

o  تقنيات التواصل اإلعالمي الرقمي 

o  الخطاب اإلعالمي الرقمي أساليب 

o تحديد أهداف تعلمية 

o المنارصة 

o تصميم المبادرات 

 

 : منهجية التدريب  .5

حيث يتفاعل     www.teachcoexistence.org انالتابعة لمؤسسة أدي  Moodleيعىط المقّرر عىل منصة مودل  

وأفالم وأنشطة ومع بعضهم البعض، مع تغذية راجعة من األستاذ)ة( المسؤول)ة( عن كّل وحدة  المشاركون مع قراءات 

ساعات   8تتطلب كل وحدة تعلمية حواىلي  وعىل منّصة زوم للقاءات األسبوعية )ألقاء أو لقائير  كل أسبوع(.  تعلمّية،

ة شهرين. 
ّ
 أسبوعَيا، لمد

 

نامج، وفيها يقوم كل مشارك)ة( بتنفيذ مبادرات مجتمعّية أو عقد بعد إكمال المرحلة التدريبّية، تبدأ المرحلة ا لعملية من البر

ونية عبر تطبيق
تاح الفرصة للمشاركير  والمشاركات للكتابة والنشر عىل منّصة  اتندوات إلكبر

ٌ
. كما ست ّ ي

اض  االتصال االفبر

 . التابعة لمؤّسسة أديان تعددية 

 

نامج:  .6 ات الير  ّ  ممير

 ّ ي
ي المجال الديب 

نامج لتمكير  الناشطير  والناشطات ف  ّ يعّزز قيم   لقد تّم تصميم هذا البر ي  إيجانر
ّ
ي
ّ إنسان  ي

من نشر خطاب ديب 

م العديد من األدوات والمنهجيات واآلليات 
ّ
كة من خالل تقديم المعارف والمهارات الالزمة. كما يقد الخبر العام المشبر

ي  المبتكرة ا
ي بشكٍل أفضل وتفادي األخطاء المنهجية الدقيقة ف 

ي تخّول المشاركير  والمشاركات التعامل مع التنّوع الديبر
لبر

 هذا المجال. 

نامج، يحصل المشارك)ة( عىل:  ي نهاية البر
 ف 

نامج من معهد المواطنة وإدارة التنّوع التابع لمؤّسسة أديان -  شهادة إتمام البر

حول تصميم المبادرات وتنفيذها وكيفّية نقل   2021دسمبر /انون األّولتدريب ومتابعة دورية لغاية ك -

 المعلومات المكتسبة إىل المجتمعات المحلّية 

http://www.adyanvillage.net/
http://www.teachcoexistence.org/
https://www.taadudiya.com/
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ية للمشارك)ة( وتطّور مهارات التواصل العام.  - ونّية تزيد من القدرة التأثبر
 إمكانية إقامة ندوات إلكبر

 التابعة لمؤّسسة أديان. إمكانية نشر مواد إعالمية علة منّصة تعددية  -

امج التعليمية. إمكانية دمج المعلومات المكتسبة   - ي المناهج والدورات والبر
 ف 

ات.  - ي ومشاركة الخبر
ي الشأن  الديب 

 االنضمام إىل شبكة إقليمية من ناشطير  وناشطات ف 

 

وط المشاركة:  .7  شر

نامج   ط أن يسىع البر ي شر
ي المجال الديب 

وط التالية: إلفادة الناشطير  والناشطات ف   يستوفوا الشر

o   عاًما 40و  25العمر بير 

o  ي تنتمي إىل إحدى الفئات التالية:  /ينتمي
ي مجال التعليم الديب 

ي مجال   /فئة الذين يعملون ف 
فئة الذين يعملون ف 

ي 
ي  /اإلعالم الديب 

ي المؤسسات الدينية والمؤسسات االجتماعية ذات الطابع الديب 
 فئة الذين يعملون ف 

o غة العربية
ّ
 إتقان الل

o  وتية  القدرة عىل استخدام الحاسوب ومعرفة استخدام منّصات التواصل االلكبر

o  خاصة بما يخص الشأن العام والعيش مًعا ، ي اإلسالمي
 االهتمام بالخطاب الديب 

o  ام بالحضور و نامج االلبر  ة البر
 التفاعل طوال فبر

o  ّ ي ام بتنفيذ مبادرات أو عقد ندوات أو كتابة مقاالت توعوية بعد نهاية المقّرر التدريبر  االلبر 

 

 كيفية التقديم:  .8

ونيةلتقديم الطلب، الرجاء التسجيل من خالل مىلء   . 2021مايو /أّيار  23قبل نهار األحد   االستمارة االلكبر

 

 عن المعهد:  .9

س التنّوع يكرِّ وإدارة  المواطنة  يعمل   معهد  حيث  مًعا،  والعيش  للتنوع  الحاضنة  المواطنة  قيم  تعزيز  سبيل  ي 
ف  جهوده 

ي سبيل الخبر العام للمجتمعات. ومن عىل بناء ال مؤسسة أديان ِضمن
عالقات اإليجابّية بير  األديان والثقافات المختلفة، ف 

ا  
ً
خالل برامجه وأنشطته، يحرص المعهد عىل تثمير  التنّوع بوصفه مصدر ثراء وتعاون وتكامل بير  جميع أفراد المجتمع، وأيض

المشبر  القيم  ام  المبنّية عىل احبر المواطنة  بية عىل  بالبر الفاعلة  يهتم  المشاركة  الحقوق والحرّيات، إضافة إىل  كة وممارسة 

ُسِسها
ُ
ا إىل الفهم الواعي أل

ً
ي الحياة العامة، استناد

 .للجميع ف 
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