
ــتخدام الحوار بني  اس
يز الســام  أتبــاع األديان لتعز

والمصالحــة والتماســك 
عي جتما ال ا

دورة التعلم اإللكرتوني

وصف الدورة

فــي حــن أن الحــوار بــن أتبــاع األديــان )IRD( يســتفيد مــن كونــه مجــااًًل علميًّــا للدراســة، فإنــه يتمتــع أيًضــا بقــدرة تطبيقيــة كبــرة فــي 
الحيــاة اليوميــة، فــي جميــع الســياقات وشــى الحــااًلت. وربمــا كانــت أهميــة الحــوار بــن أتبــاع األديــان موضــع تســاؤل قبــل عرشيــن 

عاًما، ولكن اليوم أصبحت رضورته واضحة، بل يؤكد الكثرون أنه رضورة ملحة. 

ــاع  ــن أتب ــوار ب ــأن الح ــي بش ــم اإللكرتون ــة للتعل ــاملة وعملي ــة ش ــد دورة تدريبي ــة إىل عق ــق بالحاج ــا يتعل ــياق وفيم ــذا الس ــي ه وف
ــز  ــان لتعزي ــاع األدي ــن أتب ــوار ب ــتخدام الح ــوان »اس ــي بعن ــم اإللكرتون ــي دورة للتعل ــم اإللكرتون ــيد للتعل ــج كايس ــق برنام ــان، أطل األدي
ــة  ــل جامع ــهورة مث ــات مش ــع جامع ــتمر م ــاون مس ــرة تع ــي ثم ــدورة ه ــذه ال ــي«، وه ــك ااًلجتماع ــة والتماس ــام والمصالح الس

ــلونة. ــي برش ــة ف ــوم الديني ــايل للعل ــد الع ــد والمعه ــي مدري ــي ف ــة كومبلوتن ــال وجامع مونرتي

يــر برنامــج كايســيد للتعلــم اإللكرتونــي أن يقــدم دورة التعلــم 
ــة  ــان، المصمم ــاع األدي ــن أتب ــوار ب ــال الح ــي مج ــي ف اإللكرتون
خصيًصــا لتلبيــة ااًلحتياجــات المتناميــة للقيــادات الدينيــة وصانعــي 
السياســات وزمــاء كايســيد والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات 
الدينيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمســؤولن الحكوميــن 

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 

الجمهور المستهدف

أتبــاع األديــان  بــن  الحــوار  الوطنيــن والمحليــن وممــاريس 
وممثــي المؤسســات األكاديميــة والتدريبيــة لتعلــم المفاهيــم 
والمنهجيــات والنمــاذج واألدوات الرئيســة لكيفيــة اســتخدام 
الحــوار بــن أتبــاع األديــان لتعزيــز الســام والمصالحــة والتماســك 

ــي. ااًلجتماع

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


تصميم الدورة ومنهجها

لضمــان أفضــل قــدر ممكــن مــن ااًلنتشــار، ســتقدَّم الــدورة عــر 
ــاركة  ــتخدمن المش ــح للمس ــت تتي ــى اإلنرتن ــة ع ــة تفاعلي منص
فــي الــدورة بالوتــرة الــي تناســبهم، ومــن المقــرر تحقيــق 
ــدورة عــن طريــق مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب  أهــداف ال
مــة لمطابقــة أســاليب التعلــم  والتقنيــات التعليميــة -المصمَّ
الشــخيص- وكذلــك عــر إدراج التعلــم غــر التقليــدي الــذي يرمــي 

ــن. ــبة للبالغ ــم المناس ــارات التعل ــن مه إىل تحس

مخطط الدورة ووصف المقررات الدراسية
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نظريــات الحــوار بــن أتبــاع األديان 
ومناهجــه: لمحــة موجزة

عــر  األديــان  أتبــاع  بــن  الحــوار 
الدينيــة  الظاهــرة  اإلنرتنــت: 
ااًلفرتاضيــة  المجتمعــات  فــي 

ااًلجتماعيــة والشــبكات 

للحركــة  موجــز  تاريــخ 
الحديثــة للحــوار بــن أتبــاع 

األديــان

نمــاذج الســام والحــوار 
بــن أتبــاع األديــان: مــن 

التحريــر إىل  ااًلنســجام 

نظريات الحوار وأخاقياته: 
استكشاف المشهد 

المفاهيمي للحوار

ــان:  ــاع األدي ــن أتب الحــوار ب
ــاء الســام  مــكان لبن

التحــزات والصــور النمطيــة: كيفيــة 
اإلســام  ُرهــاب  مــع  التعامــل 
ومعــاداة  المســيحية  وكراهيــة 

الســامية

نتائــج عمليــات الحــوار: العقبــات 
واآلمــال

نبذة عن دورات كايسيد

ــام  ــاء الس ــان لبن ــاع األدي ــن أتب ــوار ب ــتخدام الح ــة اس إن ممارس
ــة  ــو برع ــي النم ــذة ف ــي آخ ــك ااًلجتماع ــة والتماس والمصالح
بصفتهــا أداة رضوريــة لمجموعــة أدوات التعليــم فــي القــرن 
الحــادي والعرشيــن. وتعمــل دورات كايســيد للتعلــم اإللكرتونــي 
عــى بنــاء قــدرات القيــادات العالميــة بغيــة مواجهــة عــدد 
ــن  ــوار ب ــتخدام الح ــر اس ــوم ع ــا الي ــر إلحاًح ــات األك ــن التحدي م
أتبــاع األديــان لوضــع أطــر أخاقيــة لصنــع السياســات ودعــم 
عمليــات الســام والتصــدي للتميــز وكراهيــة األديــان عــى 
المســتوين الوطــي والمحــي، وتعــد هــذه الــدورات جــزًءا مــن 
تعــاون مســتمر مــع جامعــات مشــهورة مثــل جامعــة مونرتيــال 
وجامعــة كومبلوتنــي فــي مدريــد والمعهــد العــايل للعلــوم 

ــلونة. ــي برش ــة ف الديني

وفــي الوقــت نفســه، مــن أجل منــح المشــاركن أقىص قــدر من 
ــة، ســُيجرى التعلــم بطريقــة غــر مزتامنــة.  ــة فــي الجدول المرون
وباســتخدام هيكليــة تدريبيــة متقدمــة، ســيجمع برنامــج كايســيد 
للتعلــم اإللكرتونــي بــن التعلــم الذاتــي وااًلختبــارات والتقييمــات 
مكيَّفــة  التدريــس  طريقــة  وإن  اإلنرتنــت.  عــر  والمناقشــات 
لتناســب المهنيــن العاملــن بــدوام كامــل وهــي مصممــة 
خصيًصــا لتدريــب المشــاركن عــر مجموعــة متنوعــة مــن طرائــق 
التعلــم: ااًلســتيعاب )القــراءة( وأداء المهــام )النشــاط( والتفاعــل 

)التواصــل ااًلجتماعــي( والتفكــر )فيمــا يتعلــق بواقــع الفــرد(.

متطلبات األجهزة والربامج

المتصفحات الحديثة والمحدَّثة

الشهادة

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

شــهادة إكمــال دورة.

 المقرر الدرايس


