
وصف الدورة
ــا للدراســة، فإنــه يتمتــع أيًضــا بقــدرة تطبيقيــة  فــي حــن أن الحــوار بــن أتبــاع األديــان )IRD( يســتفيد مــن كونــه مجــااًًل علميًّ
كبــرة فــي الحيــاة اليوميــة، فــي جميــع الســياقات وشــى الحــااًلت. وربمــا كانــت أهميــة الحــوار بــن أتبــاع األديــان موضــع 
ــة  ــة، وإن ممارس ــه رضورة ملح ــرون أن ــد الكث ــل يؤك ــة، ب ــه واضح ــت رضورت ــوم أصبح ــن الي ــا، ولك ــن عاًم ــل عرشي ــاؤل قب تس
اســتخدام الحــوار بــن أتبــاع األديــان )IRD( لبنــاء الســام والمصالحــة والتماســك ااًلجتماعــي آخــذة فــي النمــو برسعــة بصفتهــا 

أداة رضوريــة لمجموعــة أدوات التعليــم فــي القــرن الحــادي والعرشيــن.

وفــي هــذا الســياق وفيمــا يتعلــق بالحاجــة إىل عقــد دورة تدريبيــة شــاملة وعمليــة للتعلــم اإللكرتونــي بشــأن الحــوار بــن 
أتبــاع األديــان، أطلــق برنامــج كايســيد للتعلــم اإللكرتونــي دورة للتعلــم اإللكرتونــي بعنــوان »اســتخدام الحــوار بــن أتبــاع األديــان 
لتعزيــز الســام والمصالحــة والتماســك ااًلجتماعــي«، وهــذه الــدورة هــي ثمــرة تعــاون مســتمر مــع جامعــات مشــهورة مثــل 

جامعــة مونرتيــال وجامعــة كومبلوتنــي فــي مدريــد والمعهــد العــايل للعلــوم الدينيــة فــي برشــلونة.

ــتخدام الحوار بني  اس
يز الســام  أتبــاع األديان لتعز

والمصالحــة والتماســك 
عي جتما ال ا

دورة التعلم اإللكرتوني

8 أسابيع مدة الدورة: 
رسم االشرتاك: مجانية

وقت التعلم: قرابة 6 ســاعات في األســبوع 
elearning@kaiciid.org للتواصل: 

kaiciid.org/dialogue-knowledge-hub/e-learning-courses اآلن!   اشرتك 

http://www.kaiciid.org/dialogue-knowledge-hub/e-learning-courses


األهداف: 

تســتهدف دورة التعلــم اإللكرتونــي هــذه تعزيــز قــدرات القيــادات 
الدينيــة وصانعــي السياســات وزمــاء كايســيد والمؤسســات 
الدينيــة والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمســؤولن الحكوميــن فــي مجــال الحــوار بــن أتبــاع األديــان، 
ــاذج واألدوات  ــات والنم ــم والمنهجي ــتعرض المفاهي ــي تس وه
األساســية الازمــة اًلســتخدام الحــوار بــن أتبــاع األديــان مــن أجــل 

الســام والمصالحــة.

األهداف الُمحددة:

استعراض المعارف والمهارات األساسية في الحوار 	 
بن أتباع األديان.

تحديد الخلفية التاريخية للحوار بن أتباع األديان 	 
الخمسة الرئيسة في العالم )اإلسام والبوذية 

والمسيحية والهندوسية واليهودية( وتوضيح الجوانب 
الجيوسياسية لهذه األديان.

عرض مختلف عنارص الزناعات بن أتباع األديان عرب أمثلة 	 
حقيقية ودراسات حااًلت فردية.

تفسر كيفية استخدام النظريات والنماذج واألساليب 	 
الرئيسة في الحوار بن أتباع األديان بصفتها أدوات 

علمية لدراسة حالة نزاع معينة وتفسر تنوع وتعقيد 
العوامل اليت تضطلع بدور في الحوار بن أتباع األديان.

رشح العوامل اليت تؤثر في حااًلت الزناع بن أتباع 	 
األديان أو تؤدي إىل تصعيدها وتحليلها تحليًا نقديًّا.

أهداف التعلم:

في نهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين عىل:

إظهار المهارات النامية والمعارف المتعلقة بمفاهيم 	 
الحوار بن أتباع األديان وأدواته ومنهجياته.

تحديد المبادرات وأفضل الممارسات لمكافحة ُرهاب 	 
اإلسام وكراهية المسيحية ومعاداة السامية عىل 

المستوين الوطين والمحيل.

فهم المشهد المفاهيمي للحوار وكذلك مفاهيم 	 
استخدام الحوار بن أتباع األديان من أجل السام 

ونماذجه.

تجربة نهج مبتكر لتعليم الحوار بن أتباع األديان بصفته 	 
مجااًًل علميًّا جديًدا.  

أهداف الدورة ومقاصدها
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نظريات الحوار بن أتباع األديان 

ومناهجه:

لمحة موجزة

 المقرر الدرايس

تتكون هذه الدورة اإللكرتونية من »8« مقررات دراسية يقدمها 
مدربون متخصصون عىل مدار »8« أسابيع:.



المقرر الدرايس 1:

نظريات الحوار بني أتباع األديان ومناهجه: لمحة موجزة

)الربوفيسور باتريس برودور/جامعة مونرتيال(

يقــدم المقــرر الــدرايس األول لمحــة عامــة موجــزة عــن مصطلح 
الحــوار بــن أتبــاع األديــان ونظرياتــه الرئيســة، والهــدف مــن هــذا 
ــه وصيغــه  المقــرر هــو إرســاء أســاس لمعــى الحــوار وتعريفات

المتعــددة.

وتشــمل العنــارص األساســية المبيَّنــة فــي هــذا المقــرر التعريــف 
بمفاهيــم الحــوار المتنوعــة والطرائــق العديــدة الــيت يمكــن بهــا 
اســتخدام الحــوار والمنهجيــات الرئيســة الــيت ظهــرت فــي هــذا 

الميــدان.

المقرر الدرايس 2:

تاريخ موجز للحركة الحديثة للحوار بني أتباع األديان

)الربوفيسور باتريس برودور/جامعة مونرتيال(

ــات  ــن المنظم ــة ع ــة عام ــي لمح ــدرايس الثان ــرر ال ــدم المق يق
وتاريــخ  األديــان  أتبــاع  بــن  الحــوار  فــي  المشــاركة  الرئيســة 
تأسيســها، والهــدف مــن هــذا المقــرر هــو بنــاء قاعــدة لألحــداث 
ــا  ــااًًل علميًّ ــان مج ــاع األدي ــن أتب ــوار ب ــت الح ــيت جعل ــة ال المهم
ــرر  ــذا المق ــز ه ــرتكة. ويرك ــات المش ــا للتحدي ــاًّ عالميًّ ــا ح وأيًض
عــىل األحــداث التاريخيــة والحــااًلت األساســية الــيت أســهمت 

ــه. ــال وثرائ ــذا المج ــة ه ــي تعددي ف

المقرر الدرايس 3:

 نظريات الحوار وأخالقياته: استكشاف المشهد
 المفاهيمي للحوار

))الدكتورة شريتو جيل/جامعة ساسكس(

فــي عالــم شــديد ااًلســتقطاب توجــد فيــه أفــكار وقيــم متناحــرة 
واختــااًلت فــي تــوازن القــوى، ُتتخــذ بعــض القــرارات بنــاء عــىل 
معرفــة محــدودة وتأثــر بســياقات ثقافيــة وتاريخيــة محــددة 
وروايــات غــر موضوعيــة. واًل يمكــن إاًل للحــوار، بمختلــف صــوره 
وعــىل مختلــف مســتوياته، أن يســاعد عــىل معرفــة ااًلختافــات 
ــي المشــرتكة والســعي إىل التفاهــم مــن أجــل  ــة المعان وتنمي

العمــل مًعــا نحــو عالــم أكــر عــداًًل وإنســانية. 

المشــهد  عــىل  عامــة  نظــرة  بإلقــاء  المقــرر  هــذا  ويبــدأ 
ــيت  ــة ال ــكار العام ــم باألف ــف المتعل ــوار وتعري ــي للح المفاهيم
وهــذا  الحــوار،  فــي  للمشــاركة  الممارســات  أفضــل  تقــرتح 
يهيــئ  للحــوار  العــام  المفاهيمــي  للمشــهد  ااًلســتعراض 
الحــوار. أخاقيــات  عــىل  فاحصــة  نظــرة  إللقــاء  المشــاركن 

المقرر الدرايس 4:

التحــزات والصــور النمطيــة: كيفيــة التعامــل مــع ُرهــاب 
الســامية ومعــاداة  المســيحية  وكراهيــة  اإلســالم 

)الدكتــور خــوان هرينانديز-ســرييه/المعهد العــايل للعلــوم الدينيــة 
فــي برشــلونة(

هــل يمكــن إنشــاء إطــار أخاقــي مشــرتك لجميــع التقاليــد 
الدينيــة؟ يرمــي هــذا المقــرر إىل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
ــة  ــادئ األخاقي ــاس المب ــة وأس ــات العالمي ــل األخاقي ــرب تحلي ع
وضــع  المشــاركون  ســيتعلم  ذلــك،  وبجانــب  المشــرتكة. 
زيــادة  أجــل  مــن  الحــوار  ســياق  فــي  العالميــة  األخاقيــات 
الكفــاءة فــي بنــاء الســام وتعزيــز التعــاون بــن أتبــاع التعــاون.



المقرر الدرايس 5:

الحــوار بــني أتبــاع األديــان عــر اإلنرتنــت: الظاهــرة الدينيــة فــي 
المجتمعــات االفرتاضيــة والشــبكات االجتماعيــة

)الدكتور خافيري بوستامانيت/جامعة كومبلوتنيس بمدريد(

تقنيــة  أصبحــت  والرصاعــات،  بالقاقــل  يتســم  عالــم  فــي 
المعلومــات ذات صلــة مزتايــدة بالحيــاة اليوميــة. ويمكــن لهــذه 
األديــان،  أتبــاع  بــن  للحــوار  كبــرة  فائــدة  تقــدم  أن  األدوات 
ــوار  ــن أن الح ــي ح ــة. وف ــذكاء وإيجابي ــتخدم ب ــا ُتس ــك حينم وذل
ــة  ــن التقني ــة، تؤم ــات المحلي ــىل المجتمع ــرص ع ــي يقت الوجاه
ــا  فرًصــا للتواصــل مــع النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم، ممَّ

ُيعــيل أصــوات الحــوار بــن أتبــاع األديــان.

ــات  ــي المجتمع ــة ف ــرة الديني ــرر الظاه ــذا المق ــف ه ويستكش
ااًلفرتاضيــة والشــبكات ااًلجتماعيــة، فضــًا عــن تأثــر وســائل 
التواصــل ااًلجتماعــي فــي الحــوار بــن أتبــاع األديــان واإلنجــازات 

ــا. ــي مواجهته ــيت ينبغ ــات ال ــًا والتحدي ــت فع ــيت تحقق ال

المقرر الدرايس 6:

نمــاذج الســالم والحــوار بــني أتبــاع األديــان: مــن االنســجام إىل 
ير لتحر ا

)الربوفيسور محمد أبو نمر/الجامعة األمريكية في واشنطن(

ــرة  ــر نظ ــه يغ ــيل، ألن ــام التحوي ــاء الس ــلوًبا لبن ــوار أس ــد الح يع
الشــخص إىل “اآلخــر” وإىل التوتــر أو الــرصاع بينهمــا. وعندمــا 
ــن  ــات م ــوار العاق ــول الح ــة، يح ــرات متبادل ــذه التغي ــون ه تك
ــا  كونهــا عاقــات عدائيــة إىل عاقــات تتســم بااًلحــرتام، ممَّ

يفســح المجــال للحلــول الســلمية والشــاملة.

ويقــدم هــذا المقــرر لمحــة عامــة شــاملة عــن الجوانــب العمليــة 
للحــوار بــن أتبــاع األديــان فــي إطــار تســوية الزناعــات وبنــاء 
ــان  ــه األدي ــع ب ــذي تضطل ــوي ال ــدور الحي ــن ال ــًا ع ــام، فض الس
ــربة  ــاذج مخت ــا نم ــرر أيًض ــيعرض المق ــة، وس ــذه العملي ــي ه ف

ــة. ــة الديني ــىل الُهوي ــز ع ــوار ترك للح

المقرر الدرايس 7:

الحوار بني أتباع األديان: مكان لبناء السالم 

)الربوفيسور محمد أبو نمر /الجامعة األمريكية في واشنطن(

ســينظر هــذا المقــرر فــي مبــادئ الحــوار وموضوعاتــه ومحــاوره 
الــيت اعتمدتهــا مختلــف أفرقــة الحــوار بــن أتبــاع األديــان. وبنــاء 
ــتتعمق  ــابق، س ــرر الس ــي المق ــت ف ــيت نوقش ــاذج ال ــىل النم ع
ــا  ــع به ــن أن تضطل ــيت يمك ــي األدوار ال ــر ف ــة أك ــذه الجلس ه
القيــادات والمؤسســات الدينيــة فــي عمليــات بنــاء الســام. 
ــارص  ــا للعن ــا أساًس ــريس أيًض ــك، فــإن المقــرر ي وعــاوة عــىل ذل
الرئيســة لعمليــات الســام هــذه ويحــدد الــدور الــذي يضطلــع بــه 

ــان والحــوار عــىل حــد ســواء. أتبــاع األدي

المقرر الدرايس 8:

نتائج عمليات الحوار: العقبات واآلمال

)الربوفيسور محمد أبو نمر/الجامعة األمريكية في واشنطن(

فــي ختــام دورتنــا، ســيقدم هــذا المقــرر قياســات لفاعليــة 
الحــوار بــن أتبــاع األديــان وســيحلل المعايــر المتنوعــة الــيت 
تســتخدمها منظمــات الحــوار بــن أتبــاع األديــان لتقييــم نجاحاتهــا 
بــن  العاقــات  فــي  المقــرر  ســينظر  كذلــك  إخفاقاتهــا.  أو 
أو  )األقليــة  الدينيــة  المجموعــات  مختلــف  مــن  المشــاركن 
األكريــة( وكيــف ينظــر كل واحــد منهــم إىل فكــرة النجــاح فــي 
ــة.  ــة القــوى المحركــة الحالي هــذا المجــال، واًل ســيَّما مــن ناحي
وأخــًرا وليــس آخــًرا، يعــرض المقــرر ســؤااًًل رئيًســا: مــن أيــن نبــدأ 
وأيــن نريــد أن ينتهــي بنــا المطــاف فــي عمليــة الحــوار بــن أتبــاع 

ــان؟ األدي



لضمــان أفضــل قــدر ممكــن مــن ااًلنتشــار، ســتقدَّم الــدورة عــرب منصــة تفاعليــة عــىل اإلنرتنــت تتيــح للمســتخدمن المشــاركة فــي 
ــات  ــاليب والتقني ــن األس ــة م ــة متنوع ــق مجموع ــن طري ــدورة ع ــداف ال ــق أه ــرر تحقي ــن المق ــبهم، وم ــيت تناس ــرة ال ــدورة بالوت ال
ــن  ــي إىل تحس ــذي يرم ــدي ال ــر التقلي ــم غ ــرب إدراج التعل ــك ع ــخيص- وكذل ــم الش ــاليب التعل ــة أس ــة لمطابق م ــة -المصمَّ التعليمي

ــن. ــبة للبالغ ــم المناس ــارات التعل مه

ــة، ســُيجرى التعلــم بطريقــة غــر مزتامنــة.  وفــي الوقــت نفســه، مــن أجــل منــح المشــاركن أقــى قــدر مــن المرونــة فــي الجدول
ــات  ــارات والتقييم ــي وااًلختب ــم الذات ــن التعل ــي ب ــم اإللكرتون ــيد للتعل ــج كايس ــيجمع برنام ــة، س ــة متقدم ــة تدريبي ــتخدام هيكلي وباس
ــا  ــة خصيًص ــي مصمم ــل وه ــدوام كام ــن ب ــن العامل ــب المهني ــة لتناس ــس مكيَّف ــة التدري ــت. وإن طريق ــرب اإلنرتن ــات ع والمناقش
لتدريــب المشــاركن عــرب مجموعــة متنوعــة مــن طرائــق التعلــم: ااًلســتيعاب )القــراءة( وأداء المهــام )النشــاط( والتفاعــل )التواصــل 

ــرد(. ــع الف ــق بواق ــا يتعل ــر )فيم ــي( والتفك ااًلجتماع

تصميم الدورة
 ومنهجها

01. الدروس التفاعلية

يتضمــن كل درس تماريــن تفاعليــة تمنــح المشــاركن فرصــة 
لتقييــم معرفتهــم بأنفســهم، ويمكــن تكــرار هــذه التماريــن 

بحريــة مــن دون احتســاب النتائــج فــي الدرجــة النهائيــة.

قــد يحتــوي كل درس عــىل متوســط يــرتاوح بــن 40 إىل 	 
70 رشيحــة، ومنهــا التماريــن التفاعلية. 

يســجل النظــام المســتوى الــذي وصلــت إليــه فــي 	 
الربنامــج كــي يســمح لــك بالتوقــف مؤقًتــا ثــم العــودة 
وإكمــال الــدورة مجــدًدا. وعنــد عودتــك، ســيعيدك 
الــيت توقفــت عندهــا  النقطــة  ـا إىل  تلقائيًـّ النظــام 

ــابًقا. س

02. منتديات المناقشة 

فــي كل مقــرر مــن المقــررات الدراســية، يمكــن للمشــاركن 
لمناقشــة  ااًلســتخدام  ســهلة  منتديــات  إىل  الوصــول 

الــدورة. ميــرس  بدأهــا  الــيت  الموضوعــات 

والمشــاركون مدعــوون أيًضــا إىل الــرشوع فــي موضوعــات 
المنتديــات  للرغبــة، وســيدير جميــع  تبًعــا  للمناقشــة،  جديــدة 

منســق الــدورة وميــرس الــدورة.

ضمــن  المناقشــة  منتديــات  فــي  المشــاركة  ُتحتســب  ولــن 
ــات،  ــة للمشــاركن. وعــرب المشــاركة فــي المنتدي الدرجــة النهائي
ُيتــاح للمشــاركن فرصــة فريــدة لزيــادة المعرفــة بالموضوعــات 
المحــددة الــيت نوقشــت وتبــادل اآلراء واألفــكار مــع المشــاركن 

ــدورة. ــن فــي ال اآلخري

03. خطة الدراسة 

ــع  ــة لوض ــة الازم ــارك المرون ــاء كل مش ــدورة إلعط ــت ال ُصمم
ــم. خطــة لتقدمــه فــي التعل

ــدروس واألنشــطة والمــوارد اإلضافيــة  ويمكــن الوصــول إىل ال
لجميــع المقــررات عــىل مــدار الــدورة. ومــع ذلــك، ونظــًرا إىل 
أن هــذه الــدورة تخضــع إلرشاف مدربــن وميرسيــن، فهنالــك 
متتابًعــا  -أي  ـا  خطيًـّ فيهــا  التقــدم  يكــون  أن  يلــزم  جلســات 
ــن  ــي ب ــيق الكاف ــرس والتنس ــم المي ــماح بدع ــًا- للس ومتسلس

المشــاركن.

تاريــخ  وألغــراض مرجعيــة، ســتظل المناقشــات متاحــة بعــد 
الــدورة. إغــاق 



أنشطة تقييم المشاركني

01. اختبارات التقييم

ــة  ــزة وإلزامي ــارات موج ــرب اختب ــدورة ع ــوى ال ــم محت ــُيقيَّم فه س
فــي نهايــة كل مقــرر درايس. ويحتــوي كل اختبــار مــن ااًلختبــارات 
الثمانيــة عــىل مجموعــة متنوعــة مــن أنمــاط األســئلة، ومنهــا 
األســئلة ذات الخيــارات المتعــددة وصــح أم خطــأ والمطابقــة وما 
إىل ذلــك. ويمكــن للمشــاركن محاولــة تقديــم كل اختبــار مــرات 

غــر محــدودة العــدد، مــن دون التأثــر فــي الدرجــة النهائيــة.

02. دراسات الحاالت اإلفرادية

ــم  ــن آرائه ــر ع ــاحة للتعب ــاركن مس ــن المش ــذه التماري ــح ه تمن
ــذ.  ــع التنفي ــبة موض ــارف المكتس ــع المع ــربات ووض ــادل الخ وتب
ــدى،  ــاب إىل المنت ــه الط ــطة توجي ــض األنش ــد بع ــوف تعي وس
حــى يتمكنــوا مــن تبــادل اآلراء والــدروس المســتفادة مــع 

ــدورة. ــي ال ــن ف ــاركن اآلخري المش

03. األنشطة التعاونية

سيشــكل المشــاركون مجموعــات افرتاضيــة باســتخدام 
المبــادرات  اًلســتعراض  اإللكرتونيــة  المناقشــة  منتديــات 
ــُيطلب  ــان. وس ــاع األدي ــن أتب ــوار ب ــة بالح ــج المتعلق والربام

إىل هــذه األفرقــة تحديــد:

المكونات الرئيسة للمبادرات المختارة.	 

تحديــد أفضــل الممارســات والتحديــات المحتملــة الــيت 	 
ــن  ــوار ب ــج الح ــذ برام ــاء تنفي ــي أثن ــا ف ــن توقعه يمك

ــل. ــر والطوي ــدى القص ــىل الم ــان ع ــاع األدي أتب

المعايــر األساســية الازمــة لتصميــم برامــج الحــوار بــن 	 
أتبــاع األديــان ومبادراتــه وتنفيذهــا بفاعليــة.

04. الشهادة

ُيمنــح المشــاركون الذيــن حققــوا نســبة %70 مــن المجمــوع 
الــكيل للدرجــات والذيــن أكملــوا جميــع األنشــطة اإللزاميــة 

شــهادة إكمــال دورة.

سوف ُتقيَّم األنشطة اآلتية وُتحتسب ضمن درجتك النهائية.

متطلبات األجهزة والربامج

متطلبات األجهزة والربامج الُموىص بها لاشرتاك في دوراتنا اإللكرتونية:

متصفحات حديثة ومحدَّثة.



الربوفيســور باتريــس بــرودور هــو مــن كبــار مستشــاري كايســيد 
ــر  ــه أك ــال ولدي ــة مونرتي ــي جامع ــة ف ــات الديني ــتاذ الدراس وأس
مــن ثاثــن عاًمــا مــن الخــربة فــي مجال الحــوار بــن أتبــاع األديان 
والثقافــات. وتشــمل المعالــم البــارزة فــي مســرة الربوفيســور 
ااًلختصاصــات  متعــدد  بحــث  فريــق  تكويــن  المهنيــة  بــرودور 
لدراســة اإلســام والتعدديــة والعولمــة فــي جامعــة مونرتيــال، 
ــاع  ــن أتب ــوار ب ــة للح ــابقة والحالي ــور الس ــىل الص ــزي ع ــع الرتك م
الديــن الواحــد وبــن أتبــاع األديــان المتعــددة والتفاعــل بــن 
ــرودور  ــور ب ــال الربوفيس ــوار. ون ــة للح ــرؤى العالمي ــارات وال الحض
ــز  ــن الجوائ ــد م ــات- العدي ــدد اللغ ــرتم متع ــف مح ــو مؤل -وه
المرموقــة، ومنهــا الزمــااًلت والمنــح الدراســية والمنــح البحثيــة 
ــك،  ــىل ذل ــادة ع ــزية. وزي ــة المتم ــه المهني ــوال حيات ــز ط والجوائ
فــاز بــرودور بالجائــزة األوىل فــي مســابقة خطــة مــرشوع ريــادة 
األعمــال ااًلجتماعيــة فــي كليــة منــدوزا لألعمــال بجامعــة 
الرؤيــة  الشــخصية ذات  جائــزة  )2005( وحصــل عــىل  نوتــردام 
ــم  ــد التفاه ــن معب ــان م ــاع األدي ــن أتب ــوار ب ــي الح ــرصة ف المتب

.)2010(

الربوفيسور باتريس برودور 
أستاذ في معهد الدراسات الدينيّة بجامعة مونرتيال وكبري 

مستشاري كايسيد

مستشارو الدورة

ــام  ــاء الس ــد بن ــر معه ــو مدي ــر ه ــو نم ــد أب ــور محم الربوفيس
وأســتاذ  ســابًقا  كايســيد  مستشــاري  كبــار  ومــن  والتنميــة 
األمريكيــة،  الجامعــة  فــي  الزناعــات  وحــل  الــدويل  الســام 
ــام  ــاء الس ــد بن ــس معه ــب مؤس ــا منص ــر أيًض ــو نم ــغل أب وش
ــام  ــاء الس ــة بن ــيس مجل ــي تأس ــارك ف ــره وش ــة ومدي والتنمي
ــدد  ــي ع ــود ف ــة عق ــن ثاث ــر م ــر أك ــو نم ــل أب ــة. وعم والتنمي
مــن مناطــق الــرصاع -ومنهــا الــرشق األوســط وتشــاد والنيجــر 
المتعلقــة  القضايــا  معالجــة  عــىل  ورسيانــكا-  وميندانــاو 
والحــوار  الســام  لبنــاء  اإلســامية  والنمــاذج  الزناعــات  بحــل 
بــن أتبــاع األديــان والرتبيــة الوطنيــة والتســامح والمصالحــة 
وتقييــم برامــج بنــاء الســام. ونــرش أبــو نمــر العديــد مــن الكتــب 
ــن ــع الدي ــام م ــع الس ــا “صن ــة، وكان آخره ــااًلت العلمي  والمق

Making Peace with Faith“. 2018  الربوفيسور محمد أبو نمر
 مدير معهد بناء السالم والتنمية

 في الجامعة االمريكية بواشنطن



في  دورات  هرنانديز-سريه  خوان  الدكتور  الربوفيسور  يدرس 
الماجستر  لربامج  الديين  والتنوع  والثقافة  ااًلجتماع  علم 
العامة  اإلدارة  كلية  ومنها  الجامعات،  في  والدكتوراه 
برشلونة  في  الدينية  للعلوم  العايل  والمعهد  كاتالونيا  في 
كاتالونيا  جامعة  في  اإلنسانية  والعلوم  ااًلتصااًلت  وكلية 
فهو  كذلك  لول،  رامون  وجامعة  برشلونة  وجامعة  الدولية 
أتباع  بن  بالحوار  المختصة  للمؤسسات  مستشاًرا  يعمل 
أجل  من  أديان  ومنظمة  كايسيد  مثل  والثقافات  األديان 

السام.

ومنظر   فيلسوف  هو  دوناس  بوستامانيت  خافير  الدكتور 
عىل  ويركز  الحاسوب  علوم  في  كبرة  خربة  لديه  إيتيقي 
اإلنرتنت  بثقافة  المتعلقة  والسياسية  األخاقية  القضايا 
أستاذ  منصب  حاليًّا  بوستامانيت  ويشغل  المعرفة.  ومجتمع 
في  والسياسية  األخاقية  الفلسفة  قسم  في  مشارك 
العديد  في  زائًرا  أستاًذا  وكان  بمدريد  كومبلوتني  جامعة 
وجامعة  ديوستو  جامعة  ومنها  الدولية،  الجامعات  من 
ميناس  في  البابوية  والجامعة  )إسبانيا(  الباسك  إقليم 
أيًضا  وهو  )الربازيل(،  الحكومية  كامبيناس  وجامعة  جرايس 
والمجتمع  والتقنية  للعلوم  األمريكي  اآليبري  المركز  مدير 

فاليس. غونزاليس  مؤسسة  رئيس  ونائب   )CICTES(

التنفيذية  واألمينة  باحثة  زميلة  هي  جيل  شرتو  الدكتورة 
دولية  مؤسسة  -وهي  للسام  هرميس  جراند  لمؤسسة 
وهي  وفرنسا-  المتحدة  المملكة  مقرها  السام  لبحوث 
التعليم  قسم  في  مساعدة  ومعلمة  زائرة  زميلة  أيًضا 
جيل  الدكتورة  تدرس  محارضة،  وبصفتها  ساسكس.  بجامعة 
ساسكس.  جامعة  في  والدكتوراه  الماجستر  لربامج  دورات 
وجمعية  الربيطانية  التعليم  أبحاث  جمعية  في  عضو  وهي 
للبحوث  األوروبية  والجمعية  األمريكية  التعليمية  البحوث 
الجمعية  في  زميلة  فهي  ذلك،  عىل  وعاوة  التعليم.  في 
المعهد  في  وعضو   )RSA( للفنون  الربيطانية  الملكية 
مشارك  وعضو  هاوس(  )تشاتام  الدولية  للشؤون  الملكي 

باسيس. آرا  مبادرة  إدارة  مجلس  وعضو  تاوس  معهد  في  الدكتورة شريتو جيل
محارضة مشاركة في جامعة ساسكس في 

إنكلرتا

 الربوفيسور الدكتور خوان
 هرينانديز-سرييه

أستاذ في المعهد العايل للعلوم الدينية في برشلونة )ISCREB( وكلية 
)UIC( العلوم اإلنسانية بجامعة كاتالونيا الدولية

الدكتور خافيري بوستامانيت
أستاذ مشارك في قسم الفلسفة األخاقية 
والسياسية في جامعة كومبلوتني بمدريد



أرمني روستوميان

منسق الدورة

للتعلــم  كايســيد  برنامــج  مديــر  هــو  روســتوميان  أرمــن 
فــي  اإللكرتونــي  التعلــم  دورات  ومنســق  اإللكرتونــي 
ــب  ــج التدري ــة برام ــع مجموع ــن وض ــؤول ع ــو مس ــيد وه كايس
ودورات التعلــم اإللكرتونــي والنــدوات الدراســية اإللكرتونيــة 
المواضيعيــة لمنصــة كايســيد للمعرفــة والحــوار DKH وإدارتهــا 
ــن  ــا م ــن عاًم ــن عرشي ــر م ــتوميان أك ــدى روس ــا. ول وتنفيذه
ومنســق  رئيًســا  ومدرًبــا  برامــج  مديــر  العمــل  فــي  الخــربة 
محتــوى دورات التعلــم اإللكرتونــي فــي مختلــف وكااًلت األمــم 
ــدة  ــم المتح ــب األم ــل مكت ــة، مث ــات الدولي ــدة والمنظم المتح
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث UNISDR وبرنامــج األمــم المتحــدة 
للبيئــة UNEP وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP ولجنــة 
ــدويل  ــك ال ــا UNECE والبن ــة ألوروب ــدة ااًلقتصادي ــم المتح األم
 HFHI البرشيــة  أجــل  مــن  للموئــل  الدوليــة  والمنظمــة   WB
ــة AI فــي  ومؤسســة األغــا خــان AKF ومنظمــة العفــو الدولي

بريطانيــا.

مدير برنامج كايسيد للتعلم اإللكرتوني ومنصة كايسيد 
للمعرفة والحوار ومنسق دورة التعلم اإللكرتوني

مرشف الدورة

جورجيا كلودي
مستشارة في منصة كايسيد للمعرفة والحوار  

والمرشفة عىل دورات التعلم اإللكرتوني

جورجيــا كلــودي حاصلــة عــىل شــهادة فــي العاقــات الدوليــة 
ــت  ــا ونال ــي أثين ــون ف ــة بانتي ــن جامع ــة م ــات األوروبي والدراس
شــهادة الماجســتر فــي دور الديــن فــي الســام والــرصاع مــن 
ــد  ــي العدي ــابقة ف ــربة س ــا خ ــويد ولديه ــااًل بالس ــة أوبس جامع
العالــم  أنحــاء  المنظمــات غــر الحكوميــة فــي شــى  مــن 
فــي مجــال التعليــم ومحــو األميــة الدينيــة، كمــا أنهــا قدمــت 
خدماتهــا فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي عــرب دعــم 
ــام 2021،  ــي ع ــزناع. وف ــق ال ــي مناط ــام ف ــاء الس ــطة بن أنش
ــك الحــن عــىل  ــذ ذل ــا إىل كايســيد وأرشفــت من انضمــت جورجي

ــي. ــم اإللكرتون ــيد للتعل ــن دورات كايس ــعة م ــة واس مجموع

تقنية المعلومات والدعم الفين للدورة

ألمري موريرا
مدير تقنية المعلومات واختصايص الدعم الفين 

لدورات التعلم اإللكرتوني

ألمــر موريــرا هــو رئيــس تقنيــة المعلومــات فــي كايســيد ولديــه 
ــد أكــر مــن  ــة المعلومــات وااًلتصــااًلت ICT تمت خــربة فــي تقني
عرشيــن عاًمــا، وهــو يركــز عــىل الفــرق الرائــدة وتقديــم تطبيقات 
التقنيــة الدوليــة داخــل وكااًلت األمــم المتحــدة )اليونيســيف 
UNICEF وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP والوكالــة 
 )IOM والمنظمــة الدوليــة للهجــرة IAEA الدوليــة للطاقــة الذريــة
ــرا  ــل موري ــايل، يعم ــي دوره الح ــدان. وف ــن البل ــد م ــي العدي ف
بتعــاون وثيــق مــع اإلدارات عــىل تقديــم مرشوعــات تقنيــة 
المعلومــات وخدماتهــا المطلوبــة لدعــم أنشــطة كايســيد وهــو 
ــة  ــي منص ــارك ف ــي ومش ــم اإللكرتون ــي التعل ــن مح ــك م كذل

.Moodle


