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ّ
جامعة القدّ يس يوسف

كل ّية العلوم ال ّدين ّية

ينــدرج برنامــج هــذه التنشــئة ضمــن إطــار الكفايــة التعليميّــة التــي ترتبــط بـــ «تب ّنــي موقــف يعـ ّزز مــن
املســيحي» ،فتســاهم يف أن يقبــل األفــراد بعضهــم بعــض باختالفاتهــم الدينيّــةاإلسالمي
نهــج الحــوار
ّ
ّ
كمرحلــة أوىل ،ويتم ّرســوا عــى تقنيــات التواصــل الالعنفــي وحــل النزاعــات يف مرحلــة متقد ّمــة.

الربنامج والكفايات

ينقسم الربنامج إىل ثالثة مراحل متكاملة و مرتابطة ،تشكّل مجموع ًة من  10أرصدة جامع ّية.

يتحض الطالب إثرها للدخول يف عمليات تواصل ب ّناء وعدد أرصدتها .3
املرحلة األوىل ،وهي مرحلة تقنيةّ ،
يف نهاية هذه املرحلة ،سوف يستطيع الطالب :
السلبي عىل املشاعر والسلوك ّيات ؛
◊أن يدرك نتائج التمييز
ّ
◊أن يتع ّرف إىل تص ّورات املسلمني واملسيح ّيني اللبنان ّيني تجاه بعضهم البعض ،ويكتشف أسبابها وأسباب
األحكام املسبقة ؛
◊أن يدرك الفرق الكامن بني تص ّوراته وبني الحقيقة الحارضة يف اآلخر ؛
◊أن يعرف األسس األول ّية للتواصل ؛
◊أن يدرك أهم ّية مبادئ التواصل يف عالقته مع اآلخر ؛
يعي أهم ّية التواصل كوسيلة ملعرفة اآلخر والعيش معه ،ويتم ّرس عليه.
◊أن َ
املرحلة الثانية ،وهي مرحلة ذات صلة بالعقائد ،يتع ّرف من خاللها الطالب عىل العقائد املسيحيّة واإلسالميّة
األساس ّية ،وعدد أرصدتها  .3يف نهاية هذه املرحلة ،سوف يستطيع الطالب :
◊أن يتع ّرف بشكلٍ عام ،عىل العقائد املسيحيّة األساسيّة ؛
◊أن يتع ّرف بشكلٍ عام ،عىل العقائد اإلسالم ّية األساس ّية ويتع ّرف إىل خصوص ّية املوح ّدين الدروز ؛
◊أن يدرك أهميّة معرفته لعقائد اآلخر ،يف عيشه يف مجتمعٍ تعد ّدي.
املرحلة الثالثة ،ذات صلة بتقنيات الوقاية من النزاعات ذات الطابع الديني وحلّها ،وعدد أرصدتها .4
يف نهاية املرحلة الثالثة ،سوف يستطيع الطالب :
حل النزاعات ،وتحدي ًدا التفاوض ؛
◊أن يتع ّرف ويتد ّرب عىل تقن ّيات ّ
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الالعنفي ويخترب أثره عىل عالقته مع ذاته ومع اآلخرين.
◊أن يتع ّرف عىل مفهوم التواصل
ّ
رصف لديه ولدى اآلخرين ،وكيف ّية احرتام حاجاته وحاجات
◊أن يتع ّرف عىل طريقة التفكري والشعور والت ّ
اآلخرين العالئقيّة.

مالحظة  :ال ميكن للطالب العبور إىل مرحلة ،إال بعد تخطي املرحلة السابقة .غري أنّه ميكن ملن يتابع دراساته
يف إحدى الشهادات التي تُعنى بالدراسات اإلسالم ّية واملسيح ّية ،أن يلتحق باملرحلة الثالثة من دون املرور
باملرحلة الثانية.

املعن ّيون

◊طالّب جامع ّيون ؛
◊معلِّمون وعاملون يف مؤسسات تربويّة وثقافية وإعالميّة وسياسيّة ؛
◊عاملون يف مجال الحوار بني األديان ؛
والخاص ،من مختلف االنتامءات ال ّدينيّة.
◊ناشطون يف القطاع العا ّم
ّ

اللّغة املعتمدة
اللغة العرب ّية.

مدَّ ة الربنامج

شهري لثامين ساعات.
أسبوعي لثالث ساعات ،أو
ميت ّد الربنامج عىل سنة ،عىل أساس لقاء
ّ
ّ
واملسيحي".
اإلسالمي
يف نهاية الربنامجُ ،ي َنح الطَّالب املشارِك "إفادة يف التنشئة والتدريب عىل الحوار
ّ
ّ

طريقة التقييم

لكل مرحلة.
يعتمد التقييم عىل أعامل تطبيق ّية جامع ّية أو فرديّة ،وعىل امتحانات خط ّية أو شفه ّية تب ًعا ّ

رس معهد الدِّ راسات اإلسالم َّية واملسيح َّية ،حرم العلوم اإلنسان ّية  -بريوت طريق الشام
أمانة ّ
ص .ب 17 -5208 .مار مخائيل بريوت 1104 2020
هاتف  01 -421587 :فاكس  01-421064الربيد االلكرتوين ieic@usj.edu.lb :

www.ieic.usj.edu.lb

