
تنشــئة المعّلميــن ذوي االختصاصــات المتنّوعــة علــى مبــادئ المواطنــة 
الديمقراطّيــة كــي يتســّنى لهم هم أنفســهم تطويــر الكفايات المتعّلقة 

بالمواطنــة لــدى تالمذتهم. 

تنقســم ورشــة العمــل إلــى عشــرة محــاور مــن 23 شــباط إلــى 17 آذار 
2023 فــي جامعــة القديــس يوســف  فــي بيــروت.  

التنشئة على
المواطنة 

الديمقراطيّة 

فريق إدارة التنشئة على املواطنة الدميقراطّية: 
األب صالح أبو جودة، مرغريت األمسر بو عون، خلود خري هللا ترزاين، اتنيا اتبت صدقة 

للمزيد من املعلومات االتصال ابلسّيدة مرغريت األمسر بو عون، منّسقة التنشئة:
marguerite.elasmar@usj.edu.lb

00 961 1 421 000 ext. 5802



محور رقم 2:

ورشة عمل رقم 1 :
السّيد روك العّشي 

-  مدير املعهد اللبناين العداد املربيني -جامعة 
القّديس يوســف يف بريوت

النراعــات  -  اســتاذ ومــدرب جامعــي يف حــل 
البنّــاء  والتواصــل  البشــرية  الكــوادر  وادارة 

- مدرب يف الرتبية االجيابية-فرنسا

-  اختصاصيــة يف علــم النفــس العيــادي ومعاجلــة 
نفسّية

- عضو يف نقابة النفسانيني يف لبنان
- عضو يف نقابة النفسانيني يف كيبيك

-  أســتاذة حماضــرة يف جامعــة القّديــس يوســف 
يف بــريوت

-  يف املعهد اللبناين إلعداد املربيني ويف مدرسة 
القبالة

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1-  تعميق العالقة بني الدميقراطّية وحقوق 

اإلنسان.
2-  القدرة على تشكيل ضمانة ضّد أّي تطّرف.

مدة التدريب : 4 ساعات ، ساعتني 
لــكلٍّ مــن األهــداف املذكورة أعاله.

ورشة عمل رقم 2 : 
السيدة زينة موريس زيربه

العالقة التي 
ال تنفصم بين 

الديمقراطيّة 
وحقوق اإلنسان



محور رقم 1:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
التعّرف على مبادئ الثقافة الدميقراطّية يف 
اختالفاهتا، يف اجملاالت املدنّية والسياسّية 

واالجتماعّية واالقتصاديّة والقانونّية.

مدة التدريب : ساعتني 

السّيدة لينا اسكندر حّواط 
الدكتــوراه  قســم  ومســؤولة  حماضــرة  -  أســتاذة 
القّديــس  الدينيــة / جامعــة  العلــوم  يف كليــة 

يوسف يف بريوت 
-  دكتــوراه يف الفلســفة السياســية واألخالقيــة - 

اجلامعــة الكاثوليكيــة يف ليــون

معنى الثقافة 
الديمقراطيّة

في مجاالت المجتمع 
المدنيّة والسياسيّة 

واالجتماعيّة
واالقتصاديّة والقانونيّة



محور رقم 4:

السّيدة روال تلحوق
- دكتورة يف األنثروبولوجيا الدينية

- دكتورة يف الالهوت العملي
- مديرة معهد الدراسات اإلسالمية املسيحية

- منسقة املاسرت يف كلية العلوم الدينية

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1- التعّرف على التداخل بني الطائفة والدين.

2-  التعّرف على التداخل بني مبدأ املواطنة ومبدأ 
االنتماء الطائفّي )التطّرف(.

مدة التدريب : ساعتني 

مكان الدين 
ودوره في حياة 

المواطنين 
والمجتمع



محور رقم 3:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1-  التعّرف على حّس احرتام حّرايت اإلنسان 

وحقوقه األساسّية.
2-  التعّرف على مكانة الفرد يف جمتمع طائفّي.

مدة التدريب : ساعتني 

السّيدة اندين عّباس  
احلضــارات  لدراســة  بوزيــه  لويــس  مركــز  مديــرة 
الفلســفة يف  القدميــة والوســيطة، ورئيســة قســم 
القّديــس  جامعــة  يف  الّشــرقّية  اآلداب  معهــد 
الفلســفة  يف  متخّصصــة  بــريوت.  يف  يوســف 
العربيّــة، وهلــا العديــد مــن املقــاالت يف الفلســفة، 

املخطوطــات. وحتقيــق  الفلســفّي،  واألدب 

حدود حقوق 
اإلنسان 

في مجتمع 
طائفّي



محور رقم ٦:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1-  التعّرف على مفاهيم الصاحل العاّم واملصلحة 

العاّمة.
2-  إكتشاف املنّصات أو أماكن تطبيقها يف 

اجملتمع اللبنايّن

مدة التدريب : ساعة 

تحّديات مفاهيم الصالح 
العاّم )الروحّي والمادّي( 

والمصلحة الوطنيّة ضمن 
إطار طائفّي

السّيدة لينا اسكندر حّواط 
الدكتــوراه  قســم  ومســؤولة  حماضــرة  -  أســتاذة 
القّديــس  الدينيــة / جامعــة  العلــوم  يف كليــة 

يوسف يف بريوت 
-  دكتــوراه يف الفلســفة السياســية واألخالقيــة - 

اجلامعــة الكاثوليكيــة يف ليــون



محور رقم 5:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1- التعّرف على دور الدين كمصدر إهلام للفرد 

يف أتدية واجباته كمواطن.
2- التعّرف على مكان الدين يف حياة اجملتمع

مدة التدريب : ساعتني 

السّيد أمحد الزعيب
-  أســتاذ الفكــر السياســي اإلســالمي واحلضــارة 
يف  يوســف  القّديــس  جامعــة  يف  العربيــة 

بــريوت. 
-  لــه دراســات يف جمــال ختصصــه، ويف قضــااي 
بــني  والعالقــات  االنســان  وحقــوق  املواطنــة 

االداين.

ِصيَغ الفصل بين الدولة 
والدين 

يتّم التعبير عن مفهوم الدولة 
المحايدة في القوانين من 

خالل حماية حريّة الضمير وحريّة 
الممارسات الدينّية



محور رقم 8:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
التعّرف على طرق احرتام قيم العدل والعدالة 

والدميقراطّية والتضامن داخل األسرة.

مدة التدريب : ساعتني 

األسرة، مهد الثقافة 
الديمقراطيّة

-  اختصاصيــة يف علــم النفــس العيــادي ومعاجلــة 
نفسّية

- عضو يف نقابة النفسانيني يف لبنان
- عضو يف نقابة النفسانيني يف كيبيك

-  أســتاذة حماضــرة يف جامعــة القّديــس يوســف 
يف بــريوت

-  يف املعهد اللبناين إلعداد املربيني ويف مدرسة 
القبالة

ورشة عمل رقم 2 : 
السيدة زينة موريس زيربه

ورشة عمل رقم 1 :
السّيد روك العّشي 

-  مدير املعهد اللبناين العداد املربيني -جامعة 
القّديس يوســف يف بريوت

النراعــات  -  اســتاذ ومــدرب جامعــي يف حــل 
البنّــاء  والتواصــل  البشــرية  الكــوادر  وادارة 

- مدرب يف الرتبية االجيابية-فرنسا



محور رقم 7:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1- التعّرف على مبادئ النقاش العاّم.

2- الكشف عن عالمات خطاب الكراهية

مدة التدريب : ساعتني 

السّيدة وديعة اخلوري
- أستاذة حماضرة يف كليات الرتبية

- دكتوراه يف السياسة الرتبوية 
- متخصصة يف الرتبية على املواطنة

مفهوم
»النقاش العاّم« الذي 

يتّم بطريقة ديمقراطيّة 
ومبادئه



محور رقم 10:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
التعّرف على طرق للتعليم والقيام ابملبادرات 

)إنتخاابت املندوبني، والتنشئة على الوساطة... ( 
تساهم يف اكتساب الكفاايت املتعّلقة ابملواطنة يف 

املدرسة، وبلورة هذه الطرق..

مدة التدريب : ساعة 

نقل ثقافة المواطنة 
إلى التالمذة

ورشة عمل رقم 1 :
السّيدة خلود خرياهللا

-  عاملة آاثر واستاذة مادة التاريخ واجلغرافية والرتبية 
املدنية يف مدرسة سيدة اجلمهور- بعبدا

-  دراســات عليــا يف مــادة التاريــخ، الفنــون وعلــم 
االاثر

يف  املتحفيــة  القطــع  دراســة  يف  -  متخصصــة 
املتاحف اخلاصة 



محور رقم 9:

نتائج التعّلم املتوّقعة : 
1-  التعّرف على أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عشر.
2-  إكتشاف طرق التوعية على حّس املسؤولّية 

هبدف بناء جمتمعات سلمّية وفّعالة 
وشاملة، وإاتحة الوصول إىل عدالة يتمّتع 

هبا اجلميع..

مدة التدريب : 4 ساعات ، ساعتني 
لــكلٍّ مــن األهــداف املذكورة أعاله. 

العمل من أجل التنمية 
المستدامة 

على وجه الخصوص، كيفّية 
المشاركة في بناء مجتمعات 
سلمّية وفّعالة وشاملة وإتاحة 
الوصول إلى عدالة يتمّتع بها 

الجميع

ورشة عمل رقم 1 :
السّيدة خلود خرياهللا

-  عاملة آاثر واستاذة مادة التاريخ واجلغرافية والرتبية 
املدنية يف مدرسة سيدة اجلمهور- بعبدا

-  دراســات عليــا يف مــادة التاريــخ، الفنــون وعلــم 
االاثر

يف  املتحفيــة  القطــع  دراســة  يف  -  متخصصــة 
املتاحف اخلاصة 

- أستاذة حماضرة يف كليات الرتبية
- دكتورة يف السياسة الرتبوية 

- متخصصة يف الرتبية على املواطنة

ورشة عمل رقم 2 : 
السّيدة وديعة اخلوري


