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  رسالة المؤتمر:-

 
وتعمل المنطقة، في المدني التعلیم مجال في المتنوعة المبادرات وتعزیز لتشبیك منصة هي المدني للتعلیم العربیة                  الشبكة
توفیر طریق عن وفاعلیة، كفاءة أكثر لتصبح وتطویرمجهوداتهم المجال في الفاعلة والمؤسسات االفراد ربط                على
بمشاركة تسمح التي المجتمعیة المسئولیة قیم تعزیز و المختلفة واألدوات المعارف حول الخبرات لتبادل                مساحات
الفاعلین جمیع بین والفعال المتكافىء التعاون تضمن التي والتنوع الشفافیة قیم على التركیز مع والمؤسسات،                 المواطنین
الشبكات مع بالتعاون المنطقة في المدني للتعلیم الشامل التطویر إلى المدني للتعلیم العربیة الشبكة تهدف المجال.                  في

 والتحالفات المشابهة.
 

من أكثر بحضور ،2013 دیسمبر 10 إلى 8 من الفترة في مصر – باألسكندریة االول المدني التعلیم مؤتمر عقد                     تم
لخارطة األساس اعتبرت توصیة 60 لصیاغة مناقشات في شاركوا وقد والدول المجاالت مختلف من مشارك 200                
االسكندریة مكتبة مع بالتعاون الونج والتحریر جوته معهد طریق عن المؤتمر تنظیم المدني.تم التعلیم مجال لتنمیة                  طریق
المدني للتعلیم االتحادیة الوكالة إلى باإلضافة هانس-سایدل ومؤسسة االجتماعي, والسالم الدیمقراطیة دراسات              ومركز

  بألمانیا، استكشف المؤتمر أهم المفاهیم واألطراف الفاعلة واالستراتیجیات المتمحورة حول التعلیم المدني.
:CEC I  لالطالع على وثائق مؤتمر التعلیم المدني االول 

 
http://nacecommunity.org/wp-content/uploads/2018/01/CEC_2013_Documentation_en.pdf 

 
إحدى وكانت تونس. - الحمامات بمدینة 2016 مایو 15 إلى 13 من الفترة في الثاني المدني التعلیم مؤتمر عقد                     تم

 التوصیات المتكررة من المشاركین هي الحاجة الماسة لشبكة راعیة لمؤتمر التعلیم المدني واستمراریته .
وتم الستین التوصیات على بناء ، المدني التعلیم مجال تطور تقییم على التركیز تم ، األول المؤتمر توصیات على                     وبناًء
واألكادیمیین الخبراء من 200 حوالي اجتمع حیث وتفاعلي، تشاركي نهج خالل من ، الحالي السیاق ظل في                   تحدیثها
الشبكة أعضاء من العدید وشارك العربیة. المنطقة في المدني للتعلیم الحالي الوضع لمناقشة دولة 31 من                  والممارسین

  العربیة للتعلیم المدني في اعمال المؤتمر وفي ورش العمل.
:CEC II  لالطالع على ووثائق مؤتمر التعلیم المدني الثاني 

http://nacecommunity.org/wp-content/uploads/2018/01/CEC_2016_Documentation_EN_kom 
pr.pdf 

 
الدار في دیسمبر 07-03 من الفترة في المدني التعلیم مؤتمر من الثالثة الطبعة المدني للتعلیم العربیة الشبكة                   تنظم
التنوع ضمان أجل من أخرى ومناطق العربیة المنطقة من مشارك 200 من اكثر المؤتمر سیجمع المغرب. ،                   البیضاء
والشركات والمؤسسات واإلعالم واألكادیمي المدني المجتمع مثل الخلفیات مختلف یشمل الذي والقطاعي              الجغرافي
الخبراء لیجمع دیسمبر 4 إلى 3 من المدني التعلیم مجال في للخبراء اجتماع المؤتمر سیسبق . الحكومیة                   والهیئات
جنبًا ، مشتركة طریق لخریطة الرئیسیة المعالم صیاغة أجل من السابقة التوصیات بتطویر سیقومون الذین                 والممارسین
في الجلسات مختلف في وظیفي نهج اعتماد سیسهم مختلفة. وطنیة تجارب حول رسمیة غیر موازیة جلسات مع جنب                    إلى
المدني التعلیم في المحتملة الفاعلة الجهات بین التعاون تعزیز و والثاني األول المدني التعلیم مؤتمر توصیات على                   البناء
اجتماع خالل معالجته سیتم الرئیسي، المؤتمر موضوع هو االجتماعي" والتماسك المدني "التعلیم موضوع أن                .حیث

 الخبراء من زوایا وظیفیة مختلفة: المؤسسیة ، والمحتوى ، والدعوة ، واالتصال.
١)اجتماع العام، المؤتمر قبل متوازیتین فعالیتین إجراء سیتم 2018 دیسمبر 4 إلى 3 من المؤتمر: قبل ما                   فعالیات
و٢) للتعاون طریق خریطة ورسم السابقة التوصیات الستعراض المنطقة من رئیسیین ممثلین یجلب والذي                الخبراء

 تدریب حول التعلیم المدني ینفذه معهد جوته بالقاهرة.
 

 

http://nacecommunity.org/wp-content/uploads/2018/01/CEC_2013_Documentation_en.pdf
http://nacecommunity.org/wp-content/uploads/2018/01/CEC_2016_Documentation_EN_kom%20pr.pdf
http://nacecommunity.org/wp-content/uploads/2018/01/CEC_2016_Documentation_EN_kom%20pr.pdf


 

یجمع األول كانون / دیسمبر 4 إلى 3 من الخبراء" "اجتماع المؤتمر سیسبق الخبراء اجتماع األولي:                  الفعالیة
طریق لخریطة الرئیسیة المعالم صیاغة أجل من السابقة التوصیات حالة سیقیمون الذین المدني التعلیم في                 المتخصصین
من لالستفادة دوراته في وظیفًیا نهًجا االجتماع هذا یتبنى الوطنیة. الخبرات على جوهرها في الحفاظ مع ،                   مشتركة
المدني التعلیم في الفاعلة الجهات بین التعاون تعزیز استراتیجیات في للبحث والثاني األول المدني التعلیم مؤتمر                  توصیات
والدعوة والمحتوى، المؤسسیة، التالیة: المختلفة الوظیفیة الزوایا من المدني التعلیم في للنظر المشاركین دعوة سیتم                 حالیا.
المجاالت. جمیع في القطاع على تؤثر والتي المجال، هذا في الساخنة والقضایا المحوریة، النقاط لصیاغة                 واالتصال،

 سیتم نقل هذه النتائج إلى المؤتمر الرئیسي في إطار مجموعة من المواضیع لمواصلة النقاش مع جمهور أوسع.

 الفعالیة الثانیة: تدریب المدربین الخاص بمعهد جوته: بالتوازي مع اجتماع الخبراء، سیتم تنظیم تدریب المدربین في
 مجال التعلیم المدني لمجموعة مختارة من المشارکین الشباب.

 
  یهدف المؤتمر الرئیسي   5-7 دیسمبر إلى الجمع بین مختلف الفاعلین في إطار جلسات تفاعلیة وتشاركیة جذابة تغطي

 مجموعة متنوعة من المواضیع. سیتضمن المؤتمر جلسات لمتحدثین ملهمین ومناقشات تفاعلیة وستكون فرصة للتعلم
 والمشاركة والتبادل. سیشارك فریق الشبكة العربیة للتعلیم المدني وجمیع المشاركین بفاعلیة في ضمان المتابعة الفعلیة

 للتوصیات والنتائج المختلفة للمؤتمر.
  

 



 

 
 

 برنامج اجتماع الخبراء
 

 اإلثنین:  3 دیسمبر 2018
 

 الوصول والتسجیل10:00 ص – 12:00 ص
 

 الترحیب واالفتتاح 12:00 م – 12:30 م
 

 التعریف بالشبكة العربیة للتعلیم المدني 12:30 م – 12:45 م
 

  من األسكندریة إلى الدار البیضاء : النهوض بالتعلیم المدني 12:45 م – 1:30 م
 

 استراحة قهوة 1:30 م – 1:45 م
 

 دور التعلیم المدني من أجل التماسك االجتماعي 1:45 م – 2:30 م
 

 جلسات متوازیة: الجزء االول

القاهرة1- جامعة الحدیني، أماني و ( (سلوفینا المدني للتعلیم العربیة الشبكة بانجاك، مارینكو               المحتوى:

  (مصر)

(جمهوریة2- المدني التعلیم مركز كاب، بتر و (مصر) الشباب، بوزارة المدني التعلیم قسم فؤاد، دینا :                  الدعوة

  التشیك)

 المؤسسیة: لویزا سالفكوفا، الشبكة العربیة للتعلیم المدني  (بلغاریا)  وأكرم میستیري (تونس)   .3-

  التواصل: انجا بیساند، جامعة دریسدن (المانیا )  و محمد بن عیسى (المغرب).4-

 
 استراحة الغداء 2:30 م – 3:30 م

 
 دور التعلیم المدني من أجل التماسك االجتماعي 3:30 م – 6:30 م

 
 جلسات متوازیة : الجزء الثاني

 
 الجلسة العامة: تقدیم التقاریر 6:30 م – 7:00 م

 
 حفل استقبال 8:00 م – 9:00 م

 
 

 
  

 

 



 

 
 
 

 
 الثالثاء: ٤ دیسمبر ٢٠١٨

  
 

  9:00ص - 09:30 ص               الجلسة االفتتاحیة
  نیللي كوربل، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   (فرنسا / مصر )

 
 

 دور التعلیم المدني من أجل التماسك االجتماعي 9:30٠  ص - 12:30 م
 

 الجلسات المتوازیة: الجزء الثالث
 
 

 استراحة الغداء12:30٠ظهرا - 2:00 م
 

 استكمال توصیات المؤتمر 2:00٠م - 3:30 م
 

 المقهى العالمي لتوصیات ورش العمل
   المیسر: أحمد نجیب ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني،   مصر

 
  لجنة الصیاغة للتوصیات

  المیسر: نیللي كوربال، الشبكة العربیة للتعلیم المدني،   (فرنسا / مصر)
  المیسر: منن فرج، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   (مصر)

 
 االجتماع التحضیري لمیسري ورش عمل المؤتمر الرئیسي
  المیسر: رنا جابر، الشبكة العربیة للتعلیم المدني  ( مصر)

 
    استراحة القهوة3:30 م - 4:00 م

 
 تقدیم التقاریر 4:00 م - 5:30 م

 الجلسة العامة
 

 مالحظات ختامیة 5:30 م - 6:00 م
 

________________________________________ 
  

 



 

 
 

 برنامج
 المؤتمر الرئیسي

 
 األربعاء ٥ دیسمبر 2018

 
  میسرین المؤتمر

  المیسر: رنا جابر ، المجلس االستشاري، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   (مصر)
  المیسر: أحمد نجیب ، المجلس االستشاري، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   (مصر)

 
  الوصول والتسجیل9:00 ص - 12:00 م

 
  المیسر: رنا جابر ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر

  المیسر: أحمد نجیب ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر
 
 

 12:00 ظ - 02:00 م
  السید عمر عزیمان، رئیس مجلس التعلیم والبحث العلمي ، المغرب  (غیر مؤكد)

 
  جلسة افتتاحیة تفاعلیة وعرض ألنشطة مجتمع الشبكة العربیة للتعلیم المدني

 
  الكلمة الرئیسیة: دور التعلیم المدني من أجل التماسك االجتماعي: أندریه أزوالي   المغرب  (غیر مؤكد)

 
  استراحة غداء2:00 م - 03:00 م:

 
 

  التعلیم المدني للمجتمعات المرنة03:00 م- 04:30 م:
 نیلي كوربیل ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني

 
 المائدة المستدیرة

  غریس ماینغي ، أورایا ترست   كینیا
  إلكا كاشا موني، معهد جوته   مصر

  معز علي / یوسف صدیق ، یوتل   تونس
  لبنى رایس ، FHI 360    المغرب

 
 استراحة لتناول القهوة 04:30 م - 05:00 م

 
 جلسة حكي (أحكي قصتك) عن التعلیم المدني05:00 مساًء - 05:45 م

 
  معرض المشروعات 05:45 م -07: 00 م

 
 التشبیك الثاني

 
 07:00 مساًء - 09:00 مساًء االستقبال / العشاء

 
________________________________________ 

 

 



 

 الخمیس
 6 دیسمبر ، 2018

 
 

 ٩:٠٠ صباًحا - 10:00 صباًحا  قصص عن التعلیم المدني من المشاركین في مؤتمر التعلیم المدني الثالث
 

  مرحًبا بكم في الیوم الثاني بقلم توماس كروغر ، مدیر الوكالة الفیدرالیة للتربیة المدنیة   ألمانیا
 الكلمة الرئیسیة من قبل بریوني هوسكینز ، جامعة روهامبتون ، المملكة المتحدة

  المیسر: رنا جابر ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر
  المیسر: أحمد نجیب ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر

 
قبل ما من مختارین خبراء مع المدني للتعلیم العربیة الشبكة ممثلي من قصیرة مقابالت صباًحا 10:45 -                   ١٠:٠٠صباًحا

 المؤتمرلعرض نتائج اجتماع الخبراء ورشات العمل المقدمة
 

 ١٠:٤٥ مساًء - 11:15 مساًء استراحة لتناول القهوة
 

 ١١:١٥صباًحا - 01:15 مساًء دور التعلیم المدني من أجل لتماسك االجتماعي
 

 ورش العمل العشر المتوازیة الجزء األول
 
 

  حقوق اإلنسان كمنهج للتعلیم المدني1-
  المیسر: جورج غالي ، ALEF   لبنان

  المتحدثین:
  شروق علي ، جامعة قناة السویس   مصر

  عمرو علي ، شبكة سیدني للدیمقراطیة   مصر / أسترالیا
  عمر الفساتوي ، مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین   تونس

  منى العلمي ، المركز األردني للتربیة المدنیة   األردن
 

 التعلیم المدني في العصر الرقمي2-
  المیسر: هیثم مونز

  المتحدثین:
  بامیال براندت ، الوكالة الفیدرالیة للتربیة المدنیة   ألمانیا

  عمرو صبحي ، بوش بوتس   مصر
  إسماعیل الصلص ، سمسم   المغرب
  كارولین شوارتز ، هاكسماب   ألمانیا

 
 أثر "مكافحة التطرف العنیف" على التربیة المدنیة3-

  المیسر:  نوفل عبود ، مركز الشمال   المغرب
  المتحدثین:

  سامي قالل ، طبیب نفساني   تونس
  أمیر ألكسندر فهیم ، TGD Deutschland   ألمانیا

  سیباستیان بوسوي   بلجیكا
 

 أثر موجات الهجرة والالجئین على التعلیم المدني4-
  المیسر:  أیه جراد ، استشاریة وأستاذة   تونس

  المتحدثین:
  قیس مناصري ، أوني   تونس

 



 

 إسراء الصفتي
 لمیاء عبد اللطیف

 
  الشباب و التعلیم المدني5-

  المیسر: محمد یاسین ، الطرق الجماعیة   مصر
  المتحدثین:

 
  أمین بارك اهللا ، یوتل   تونس

  یاسین بزاز ، معهد برومیثیوس   المغرب
  دهام الدهام ، الهیئة العامة للشباب   الكویت

 
  تعمیم منظور النوع االجتماعي  في برامج التعلیم المدني6-

  المیسر:  سالي زهني ، GIZ مصر   مصر
  المتحدثین:

  
  ویم میلكي ، جلوبال شایبرز   تونس

 
 ریادة األعمال االجتماعیة ولتعلیم المدني.. التحدیات والفرص7-

  المیسر: زیاد حیدرة ، هیدو هومانیاك   لبنان
  المتحدثین:

 
  زیاد الباروني ، مستشار   األردن

  
 استكشاف العالقة بین الدین والتعلیم المدني8-

  المیسر: سامي شارتشیرا ، جامعة أوسنابروك   ألمانیا
  المتحدثین:

  
  یوسف صدیق ، فیلسوف وعالم أنثروبولوجیا   تونس

  فاروق المال ، دار األرقم   المملكة المتحدة
 

  اإلعالم والتعلیم المدني.. التحدیات والفرص9-
  المیسر: حسن حمالي ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   تونس

  المتحدثین:
  

  عبد السالم الهرشي ، كاتب وصحفي   تونس
  عرفات حسن الماجد ، صحفي   العربیة السعودیة

  أسماء العابیدي ، صحفیة   تونس
  حافظ المیرازي ، صحفي   مصر

 
 تأثیر الفنون والثقافة على التعلیم المدني10-

  المیسر: سیف الدین الجالصي ، فاني رحماني   تونس
  المتحدثین:

 
 محمد فوزي

  أنجا بیساند ، الجامعة التقنیة دریسدن   ألمانیا
  سردي ناصور ، نقاد السینما   تونس

 زین العابدین فؤاد ، الشاعر والمؤدي لبنان
 

 



 

 01:15 ظهًرا - 2:45 مساًء استراحة غداء
 

 02:45 مساًء - 04:15 مساًء دور التعلیم المدني  من أجل لتماسك االجتماعي
 ورش العمل المتوازیة الجزء الثاني

 
 04:15 مساًء - 04:45 مساًء استراحة لتناول القهوة

 
 04:45 مساًء - 6:45 مساًء دور التعلیم المدني من أجل التماسك االجتماعي

 ورش العمل المتوازیة الجزء الثالث
 صیاغة االستنتاجات

 
  06:45 مساًء - 07:15 مساًء  الجلسة العامة: ختام الیوم

 
 فعالیات ثقافیة الساعة الثامنة مساءا:

 
________________________________________  

 



 

 
 الجمعة

 7 دیسمبر ، 2018
 
 

 9:00 صباًحا - 09:30 صباًحا  المزید من قصص التعلیم المدني
 

  المیسر: رنا جابر ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر
  المیسر: أحمد نجیب ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر

 
 صباحا المقهى العالمي 09:30 صباحا - 11:00

 بناء على  نتائج ورش العمل العشرة
  المیسر: رنا جابر ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر

  المیسر: أحمد نجیب ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر
 

 11:00 مساًء - 12:30 مساًء  مساحة مفتوحة  و مجتمع الشبكة العربیة للتعلیم المدني
 التشبیك الثالث

 
 استراحة غداء 12:30 ظهًرا - 1:30 مساًء

 
 01:30 م - 03:30 م مناقشة وتصویت على قرارات المؤتمر

 الجلسة العامة
 مالحظات ختامیة

  المیسر: رنا جابر ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر
  المیسر: أحمد نجیب ، الشبكة العربیة للتعلیم المدني   مصر

 
 

________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


