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 واألساتذة الطالب وأصوات الشعبية الخبرات
 

 التربية على املواطنة العاملية في التعليم العالي في املنطقة العربية

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 مقّدمة
 

 في للمشاركة مهارات من يلزمهم بما وتزويدهم والشباب األطفال تمكين في أساس ي بدور  العاملية املواطنة على التربية تضطلع

  أكثر مجتمعات بناء
ا
ا عدل   وسالما

ا
. وشمول

ا
  واستدامة

 األساسية القيم أن   إل عربية،ال املنطقة في منتشرة ليست العاملية" املواطنة على "التربية عنوان تحت التعليم برامج أن   صحيح

 املستدامة، والتنمية اإلنسان وحقوق  بالسالم واللتزام والبتكار اإلبداع مثل العاملية، املواطنة على التربية عليها تنطوي  التي

 املنطقة. في املدرسية التربوية واألنشطة التعلم ومحتويات املناهج في بالفعل موجودة

ا ل العمرية، الفئات لكل تعميمها وينبغي الحياة مدى تدوم عملية هي العاملية املواطنة لىع التربية أن   إلى ونظرا
 
 الجامعات تشك

  العاملية. املواطنة قيم تعميم في الفاعلة الجهات أبرز  إحدى

م سبق، ما ضوء وعلى
 
  لبنان، - بيروت في العربية، الدول  في للتربية اإلقليمي اليونسكو مكتب ينظ

ا
 28 في اإلنترنت عبر اجتماعا

 العاملية املواطنة على التربية تعميم كيفية ومناقشة العربية، املنطقة في الشعبية الخبرات لعرض 2021 األول/أكتوبر تشرين

 العربية. الجامعات في

 2021 األول/أكتوبر  تشرين 28

 الرباط( )بتوقيت 14:30-13:00 / القاهرة( )بتوقيت15:30-14:00 / بيروت( )بتوقيت 15:00-16:30
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 التربية على املواطنة العاملية في التعليم العالي في املنطقة العربية

  الشعبية الخبرات

 واألساتذة الطالب صواتوأ

 

 من بدعم
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 املستهدف الجمهور 
 

ربويين املمارسين من وغيرهم الجامعيين ساتذةاأل و  الطالب ندعو
 
قاش في للمشاركة الجامعية الحياة في يشاركون  نالذي الت  الن 

 وآرائهم. تجاربهمو  خبراتهم ومشاركة
 

 التسجيل
 

 الحدث هذا في للمشاركة ضروري  املسبق التسجيل 

 التالي الرابط على التسجيل الرجاء:  https://bit.ly/2ZypxZx  

 اللغات
 

ة الترجمة خدمة وستتاح والفرنسية. واإلنجليزية العربية باللغة الحدث سيجري   الثالث. باللغات الفوري 

 

ت األعمال جدول 
ّ
  املؤق

 

 2021تشرين األول/أكتوبر  28

 )بتوقيت الرباط( 14:30-13:00)بتوقيت القاهرة( / 15:30-14:00)بتوقيت بيروت( /  16:30 - 15:00

 كلمات الفتتاح 15:05 – 15:00

 ،مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية أخصائي برامج التعليم، ماركو باسكواليني 

 ،مركز آسيا واملحيط الهادي للتربية من  ة،مدير مكتب العالقات الخارجي   جاي جايهونغ كيم

 أجل التفاهم الدولي

 وتسامًحا وسلًما.  15:15 – 15:05
ً
 التربية على املواطنة العاملية ودورها في بناء مجتمعات أكثر عدال

  ،ة برامج،ليديا روبريخت شعبة تعليم املواطنة العاملية والتعليم من  قائدة فريق وأخصائي 

 اليونسكو، أجل السالم

 في التعليم العالي في املنطقة العربيةاملمارسات الجيدة لتطوير التربية على املواطنة العاملية  16:00 – 15:15

 :املتحّدثون 

 عمان سلطنة قابوس، السلطان جامعة مساعد، أستاذ العبري، خلف 

 والتحديات الحالة العربية: الجامعات في العاملية املواطنة على التربية

 األمم مكتب - املتوسطي التكامل مركز البشري، املال رأس برامج مديرة ،مارتشيسيني جيوليا 

 املشاريع لخدمات املتحدة

 العاملية املواطنة على التربية بلورة في التدويل دور 

https://bit.ly/2ZypxZx
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 وح جامعة الجتماعية، والعلوم النفس ي علمال قسم ومديرة بروفسورة املزوق، عّبود ميرنا  الر 

 لبنان ،الكسليك – القدس

وح جامعة في املواطنين ومشاركة املدنية للمشاركة منصة  منظور  - الكسليك – القدس الر 

 جامعي

 املغرب ،طنجةب والتسيير للتجارة الوطنية درسةامل  الطالب، ممثلة ،الحراس مريم 

  MED-DIRE مشروع تجربة :العاملية املواطنة على التربية في الجنوب بلدان بين  الحوار أهمية

 َيا املدرسة أستاذة، مبشر، واهبة
ْ
 ممثلة ،توالل سياآو املغرب، بمراكش، لألساتذة الُعل

 املغرب عياض، القاض ي جامعة الطالب،

 التحويلية املشاركة لتحفيز والثقافية الجتماعية الوساطة

 الحرفي الفن تذكرة خالل من الشباب لدى والثقافية الجتماعية التنمية تعزيز الفن: قلب في

 مراكش في

 املتحدة/تونس الوليات سوليا، برنامج مديرة الببالوي، سلمى 

ا 18 :كونكت سوليا برنامج  الفتراض ي التبادل خالل من العاملية للمواطنة الترويج من عاما

 أسئلة وأجوبة

التحديات واإلمكانات لتعزيز التربية على املواطنة العاملية في التعليم العالي في  -مناقشة مفتوحة  16:25 – 16:00

 املنطقة العربية

 فخري، جامعة السالمعمر عبدهللا أستاذ مدير الجلسة: 

 الختام 16:30 – 16:25


