
مشروع معلمي الغد:

يأتــي هــذا المشــروع اســتكماًال لمشــروع "معلمــي الغــد" الــذي نفــذه المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة 

عــام 2019 والــذي جــرى خاللــه تدريــب المعلميــن علــى تعزيــز قدراتهــم القياديــة عبــر اتبــاع ورشــات عمــل 

تدريبيــة، إضافــة إلــى رفــع وعيهــم  بمواضيــع الحريــة الدينيــة، وحمايــة حقــوق ا�نســان، وتعزيــز القيــم 

العالمية، وتشجيع احترام ا�ختالف.

يتبــع هــذا الدليــل التعلــم الالمنهجــي، ويحتــوي علــى تماريــن تســتند إلــى أســاليب التعلــم االجتماعــي 

العاطفــي (SEL)، وتقــدم مهــارات جديدة مثــل: التفكير الناقد، والحوار، والتواصل مــن خالل طرائق التعلم 

التفاعلي.

صممــت التماريــن بنــاء علــى أســاليب واســتراتيجيات التدريــب المختلفــة كــي تتوافــق مــع ا»هــداف 

المذكــورة بالدليــل، مــع اســتخدام أســاليب التعلــم االجتماعــي العاطفــي (SEL) لبنــاء مهــارات المعلميــن 

ــية  ــز أساس ــد ركائ ــي تع ــخصية، الت ــم الش ــم ومهاراته ــي وانضباطه ــم الذات ــر وعيه ــة تطوي ــي عملي ف

ــع  ــل م ــكل أفض ــل بش ــي التعام ــاعدهم ف ــا تس ــا أنه ــاة، كم ــي الحي ــم ف ــل ولنجاحه ــة وللعم للمدرس

التحديات اليومية، وتجعلهم أكثر مرونة على الصعيد االجتماعي.
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المعهد الملكي للدراسات الدينية

الدينّيـة  للدراسـات  الملكـي  المعهـد  تأسـيس  تـم 

صاحـب  رعايـة  تحـت   ،1994 عـام  عّمـان  فـي   )RIIFS(

السـمو الملكـي األميـر الحسـن بـن طالل، رئيـس مجلس 

أمنـاء المعهـد. وُيعـد المعهـد منظمـًة غيـر حكوميـة 

للدراسـات  حاضنـًة  يمّثـل  حيـث  الربـح،  إلـى  تهـدف  ال 

متعـددة التخصصـات حـول قضايـا حـوار األديـان، وحوار 

الثقافـات بهـدف ترسـيخ قيم التعدديـة والتنـّوع وتعزيز 

السـلم المجتمعي والسالم على المسـتويين اإلقليمي 

والعالمـي. ويرّكـز المعهـد علـى نشـر القيـم اإلنسـانية 

األديـان،  مختلـف  بيـن  العالقـات  وتمتيـن  التعـاون  تعزيـز  فـي  تسـهم  التـي  المشـتركة  واألخالقيـة 

والتخفيـف مـن المفاهيـم الخاطئـة المتبادلـة حـول »اآلخـر«، إضافـًة إلى تعميق القواسـم المشـتركة 

بمـا ُيسـهم فـي تحقيـق العيـش المشـترك.

منظمة دانميشن

اللوثريـة  اإلنجيليـة  للكنيسـة  تابعـة  منظمـة مسـتقلة   

فـي الدنمـارك، ويعـود تاريـخ تأسيسـها إلـى عـام 1821. 

الالهوتـي لإليمـان،  السـياق  يرّكـز عمـل دانميشـن علـى 

إفريقيـا وآسـيا  12 دولـة فـي  المجتمعيـة فـي  والتنميـة  السـالم  وبنـاء  والحـوار  االجتماعـي  والعمـل 

والشـرق األوسـط والدنمـارك . يتلقـى عمـل دانميشـن ومشـاريعها الدعـم  مـن قبـل وزارة الخارجيـة 

الدنماركيـة، واالتحـاد األوروبـي، والوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة، والتمويـل الخـاص، باإلضافـة إلـى 

األربـاح العائـدة مـن المحـالت الخيريـة التابعـة لمنظمـة دانمشـن.

نبذة عن المنظمات المنفذة
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مشروع معلمي الغد

يهـدف هـذا المشـروع إلـى تحسـين كفـاءات المعلميـن والمرشـدين فـي المـدارس الخاصـة فـي األردن، عبـر 

تقديـم دورات تدريبيـة علـى مواضيـع متعـددة مثـل: المواطنة، حقوق اإلنسـان، بناء السـالم، الحـوار، والتعددية 

الدينية.

ـق عـام 2019 تحـت مسـمى: »معلمي الغـد« والذي جـرى خالله  يأتـي هـذا المشـروع اسـتكمااًل للمشـروع المطبَّ

تدريـب المعلميـن علـى تعزيـز قدراتهـم القياديـة عبـر اتبـاع ورشـات عمـل تدريبيـة، إضافـة إلـى رفـع وعيهـم  

بمواضيـع الحريـة الدينيـة، وحمايـة حقـوق اإلنسـان، وتعزيـز القيـم العالميـة وتشـجيع احتـرام اإلختـالف.

يتبـع هـذا الدليـل التعلـم الالمنهجـي، ويحتوي علـى تمارين تسـتند إلى أسـاليب التعلـم االجتماعـي العاطفي 

)SEL(، وتقـدم مهـارات جديـدة مثـل: التفكيـر النقـدي، والحـوار، والتواصـل من خـالل طرائق التعلـم التفاعلي.

صممت التمارين بناء على أساليب واستراتيجيات التدريب المختلفة كي تتوافق مع األهداف المذكورة أعاله

)فيمـا يتعلـق بالمواضيع(، مع اسـتخدام أسـاليب التعلـم االجتماعي العاطفـي )SEL( لبناء مهـارات المعلمين 

فـي عمليـة تطويـر وعيهـم الذاتـي وانضباطهـم ومهاراتهـم الشـخصية، التـي تعـد ركائـز أساسـية للمدرسـة 

وللعمـل ولنجاحهـم فـي الحيـاة، كمـا أنهـا تسـاعدهم فـي التعامـل بشـكل أفضـل مـع التحديـات اليوميـة، 

وتجعلهـم أكثـر مرونـة علـى الصعيـد االجتماعي.

عنـد تصميـم الدليـل، أخـذ الخبـراء فـي االعتبـار الكفـاءات الخمـس الرئيسـة فـي أسـاليب التعلـم االجتماعـي 

العاطفـى SEL وهـي: الوعـي الذاتـي، واإلدارة الذاتيـة، وصنـع القـرار المسـؤول، والوعـي االجتماعـي، ومهـارات 

إنشـاء العالقـات )العالقـات الصحيـة(.

المقدمة
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توطئة

المنهاج والدليل التدريبي

يرّكـز هـذا الدليـل التدريبـي علـى تعزيـز مبـادئ الحـوار، وقيـم التنـوع، واالحتـرام المتبـادل بيـن أتبـاع الديانـات 

المختلفـة.  والثقافـات 

شـّكل المعهـد الملكـي لجنـًة علميـًة تضـم عـدًدا مـن الخبـراء فـي مواضيـع مختلفـة ذات عالقـة بمضاميـن 

للمنهـاج، والتـي اشـتملت علـى موضوعـات أهمهـا:  العلميـة  المـادة  بإعـداد  المشـروع، وقـد قامـوا بدورهـم 

المواطنـة، حقـوق اإلنسـان، بنـاء السـالم، الحـوار والتعدديـة الدينيـة. 

وينقسـم المنهـاج إلـى خمسـة فصـول تعالـج المحـاور الرئيسـة للمـادة العلميـة عـن طريـق محتـوى معرفـي، 

تليـه مباشـرًة تماريـن عمليـة يمكن أن يسـتفيد منها المعلمون في الورشـات التدريبية حول هـذا الموضوع كما 

فـي الغـرف الصفيـة، بحيث يكون بمقدور المشـاركين والمشـاركات في نهاية الجلسـات التدريبيـة أالتعرف إلى 

المفاهيـم المختلفـة، وأهميتهـا، وأثرهـا فـي بنـاء ثقافـة الحـوار، والتعدديـة، والمواطنـة، إضافـًة إلـى مكانيـات 

اسـتخدامها فـي تطوير الـذات والمجتمع.

ويمكن إجمال الفصول الخمسة في ما يأتي: 

الفصـل األول: المواطنـة. يتنـاول هـذا الفصـل مفهـوم المواطنـة، ويعـّرف المشـاركين بالحقـوق والواجبـات 

العمـل مًعـا  األردنـي، وعلـى توظيـف  الدسـتور  المواطنـة فـي  تعريـف  المواطنـة. ويركـز علـى  المترتبـة علـى 

القائـم علـى فهـم  التعاطـف  إرسـاء سـلوكيات  للمواطـن، مـع  المجتمعيـة  المسـؤولية  كفريـق، وممارسـة 

كرامـة اإلنسـان فـي ضمـان حقوقـه، والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات.

الفصـل الثانـي:  حقـوق اإلنسـان. يركـز علـى تعريـف حقـوق اإلنسـان مـن حيـث: مفهـوم الحـق، والفـرق بيـن 

الحـق والديـن، والفـرق بيـن الحـق واألخـالق، إضافـًة إلـى التعـّرف إلـى حقـوق اإلنسـان في الدسـتور األردنـي. كما 

يهـدف هـذا الفصـل إلـى توظيـف ممارسـة المواطنـة، والحقـوق، وتوظيـف ديباجـة الميثـاق العالمـي لحقـوق 

اإلنسـان )الشـرعة الدوليـة( عـن طريـق تطويـر مهـارات المشـاركين ذات الصلـة بحقـوق اإلنسـان.

ببنـاء  المتعلقـة  التعريفـات والمفاهيـم  الفصـل مجموعـًة مـن  السـالم. يقـّدم هـذا  بنـاء  الثالـث:    الفصـل 

السـالم وأهمها: السـلم، السـالم السـلبي، السـالم اإليجابي، العنف الهيكلي، عملية بناء السـالم، والفرق بينها 

وبيـن صنـع السـالم وحفـظ السـالم، الالعنـف، ثقافة السـالم. ويربط هـذا الفصل بين هـذه المفاهيـم وتقاطع 

بعضهـا ببعـض، وبيـن وممارسـتها فـي الحيـاة العمليـة والواقعية.
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توطئة

الفصـل الرابـع:  الحوار. يعّرف هذا الفصل المشـاركين إلى مفاهيم الحوار وأسسـه وأهميتـه بين أتباع الديانات 

والثقافـات المختلفـة، مـع التركيـز علـى تعزيـز مفهـوم الحـوار، والتواصـل اإلنسـاني بطـرق عمليـة، وبمبـادرات 

محليـة وعالمية.

الفصـل الخامـس: التعدديـة الدينيـة. يتضمن هـذا الفصل تعريفـات لمفاهيـم التعددية الدينيـة واالجتماعية، 

والتنـوع، ويسـّلط الضـوء علـى القيـم المشـتركة بيـن أتبـاع الديانـات. كما يسـاعد هـذا الفصل المشـاركين على 

احتـرام االختـالف، والتعدديـة الدينيـة، ويرّسـخ لديهـم القيم المشـتركة، والتي تدعو إلـى احترام اآلخـر، والتنوع 

عـن طريـق تطبيـق القيم المشـتركة بصـورة واقعيـة، ومعرفة صـراع القيم.

وقد ُأضيف ملحق يحتوي على األوراق والشرائح الالزمة لألنشطة.

                          د. رينيه حتر

                         مسؤولة اللجنة العلمية للمشروع
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كيفّية استخدام الدليل

دور المدرب

يقـوم المـدرب/ة بالتحضيـر جيـًدا قبـل الورشـة، مسـتخدًما جداول الجلسـات، وجـداول األنشـطة، والمادة 

العلميـة، إضافـًة إلـى القـراءة، والتعمـق الذاتـي مـن خـارج الدليـل حول جميـع األمـور المتعلقـة بالموضوع 

المنـوي طرحه. 

يقـوم المـدرب/ة بالتأكـد مـن األمـور الالزمـة للجلسـات مـن حيـث وسـائل اإليضـاح، واألدوات المطلوبـة، 

مسـبًقا. المعـدة  والمطبوعـات  األنشـطة  وأوراق 

يجـب عـدم اسـتعمال الدليل أمام المشـاركين والقراءة منه بشـكل مباشـر، فهو معد للتحضير المسـبق 

اآلني. وليس 

يقـوم المـدرب/ة باتبـاع الخطـوات المدرجة فـي الدليل من حيـث تراتبية المواضيـع، والجلسـات، والمحاور، 

واألنشـطة، والوقـت، حيـث أنهـا ُصممت ضمن أهـداف محددة.

مصطلحات الدليل

األهـداف المعرفيـة: هـي األهـداف المرتبطـة باإلطـار النظـري والمعرفـي الـذي يمكـن للمشـاركين اكتسـابه 

خـالل ورشـات العمل.

األهـداف المهاريـة: هـي األهـداف المرتبطـة باكتسـاب المهـارات، واألدوات التـي تمّكـن المشـارك مـن عمليـة 

الممارسـة الفعليـة المسـتندة علـى المعرفة. أي أن المشـارك سيكتسـب أداًة أو مهارًة جديـدًة يمكن تطبيقها 

فـي حياتـه بحيـث يكون لهـا تأثيـر عملي. 

المخرجـات المتوقعـة: هـي المخرجـات المرتبطـة بتوّجهـات المشـاركين، أي أن المشـارك قد تتغيـر لديه، من 

خـالل اكتسـابه للمعرفـة والمهـارة الجديدتيـن، بعـض التوجهـات نحـو األمـور والقضايـا التـي ُصّمـم الدليل من 

أجلهـا، ومـن َثـم فـإن التغيـر فـي التوجهـات قد يـؤدي إلـى التعديل فـي السـلوكيات، وقد ُقّسـمت إلـى تعلم 

ونقـل وأثر. 
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كيفّية استخدام الدليل

األدوات الالزمة: هي المواد واللوجستيات الالزمة لتنفيذ الجلسة، ويجب تحضيرها قبل بدء الجلسة.

خطـوات النشـاط: هـي الخطـوات التـي يجب اتباعها عنـد تنفيذ الجلسـة، وذلك من خالل جـدول مفصل لكل 

نشـاط علـى حـدة، مـع أسـلوب تنفيـذه، والوقـت الـالزم للتنفيذ، إضافـًة إلـى الخطـوات التفصيلية للتنفيـذ. وهو 

تفصيـل لمـا تم إدراجه فـي جدول الجلسـة ككل.

ملحـق: يحتـوي علـى األوراق والشـرائح الالزمـة لألنشـطة، مـع مالحظـة أن عـدًدا مـن األنشـطة تحتـوي علـى 

مالحـق مرقمـة أضيفـت فـي نهايـة الدليـل )ملحـق أوراق األنشـطة(، وهـذه إشـارة إلـى أنـك سـتجد فـي هـذا 

قبـل  األوراق  هـذه  جميـع  تحضيـر  يجـب  النشـاط.  أجـل  مـن  وإعدادهـا  طباعتهـا  تجـب  التـي  األوراق  الملحـق 

القاعـة. إلـى  المشـاركين  دخـول  وقبـل  الجلسـات، 



المواطنة
لين الخياط

الفصل األول
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الفصل األول / المواطنة

األهداف المعرفية

1

2

3

األهداف المهارية

1

2

4

3

5

أهداف الفصل / الجلسة 

في نهاية هذا الفصل سوف يتمكن المشاركون من:



حقوق اإلنسان
لين الخياط

الفصل الثاني



22

األهداف المعرفية

1

2

3

األهداف المهارية

1

2

4

3

أهداف الفصل/ الجلسة 

في نهاية هذا الفصل سوف يتمكن المشاركون من

الفصل الثاني / حقوق اإلنسان



بناء السالم
 رينيه حتر

الفصل الثالث
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الفصل الثالث / بناء السالم 

أهداف الفصل/ الجلسة 

في نهاية هذا الفصل سوف يتمكن المشاركون من:

األهداف المعرفية

1

2

3

األهداف المهارية

1

2

4

5

4

5

3



الحوار
 رينيه حتر

الفصل الرابع
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األهداف المعرفية

1

2

3

األهداف المهارية

1

2

4

3

أهداف الفصل / الجلسة

في نهاية هذا الفصل سوف يتمكن المشاركون من:

الفصل الرابع / الحوار 



التعددية الدينية

عامر الحافي

الفصل الخامس



58

األهداف المعرفية

1

2

3

األهداف المهارية

1

2

4

5

6

4

3

أهداف الفصل / الجلسة

في نهاية هذا الفصل سوف يتمكن المشاركون من:

الفصل الخامس / التعدديه الدينيه
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أماني جوزع

مجـال  فـي  عاًمـا   13 مـن  أكثـر  بخبـرة  تتمتـع  تربويـة،  ومستشـارة  ومعلمـة  مدربـة 

ودعـم  المهني  والتدريـب  والتطويـر  المناهـج  وتصميـم  التعليميـة،  البرامـج  إدارة 

الطالب.  تسـعى دوًمـا إلـى تعزيـز التعليـم والتعلـم وتكافـؤ الفـرص، وتدمـج ذلـك مـع 

المتدربيـن  واالجتماعية(  الكسـاب  النفسـية  )الصحـة  واالجتماعـي  النفسـي  التعلـم 

المهـارات االجتماعيـة اإليجابيـة، والنمو والتطور علـى الصعيد الشـخصي. قامت بتدريب 

ودعـم أكثـر مـن 300 طالـب موهـوب علـى مهـارات التواصـل، ومهـارات الحيـاة وحقوق 

اإلنسـان ليصبحـوا قـادًة مجتمعييـن، إضافـًة الى تصميـم وتطوير كتيبـات، وأدلة، ومواد 

تدريبيـة، وتقديـم أكثـر مـن 120 ورشـة عمـل ونشـاط تدريبي عبـر منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا حول 

القيـادة، وريـادة األعمـال، والمرونـة العصبيـة، ومهـارات الحيـاة و SEL. أصبحـت أول مدربـة معتمـدة للتصميـم 

العالمـي للتعلـم )UDL( فـي األردن. وهـي تعمل اآلن في مدرسـة اليوبيل بمؤسسـة الملك الحسـين مسـؤولة 

برامـج تطويـر الشـخصية، ومدربـة حاجـات عالقاتيـة فـي مركـز إثـراء. 

رينيه حتر  

رئيسـة قسـم الدراسـات الدوليـة والبرامـج والمشـاريع فـي المعهـد الملكـي للدراسـات 

الدينيـة، حاصلـة علـى دكتـوراه في دراسـات السـالم والنزاعـات من جامعـة غرناطة في 

األرنيـة.  الفرنسـية واأللمانيـة وآدابهـا مـن الجامعـة  اللغـات  إسـبانيا، وبكالوريـوس فـي 

عملـت كمنسـقة ومحاضـرة فـي قسـم دراسـات الشـرق األوسـط فـي المركـز الدولـي 

لدراسـات الشـرق المسـيحي في غرناطة، ومستشـارة للعالقات المسـيحية- اإلسـالمية 

العمـل  وورشـات  المؤتمـرات  مـن  العديـد  فـي  شـاركت  اإلسـباني.  األسـقفي  للمؤتمـر 

والـدورات التدريبيـة حـول موضوعـات مختلفـة، مـن بينهـا: المسـيحية المشـرقية، بنـاء 

السـالم، الموسـيقى والسـالم، مواجهـة التطـرف العنيـف CVE، منـع التطـرف العنيـف PVE، والحـوار بيـن أتباع 

الثقافـات/ األديـان.

عامر الحافي

أسـتاذ فـي كليـة الشـريعة بجامعـة آل البيـت، والمستشـار األكاديمي للمعهـد الملكي 

للدراسـات الدينية منذ 2011. شـغل منصب رئيس قسـم الشـريعة في جامعة آل البيت 

)2005-2007(، وسـكرتير الدراسـات اإلسـالمية األردنيـة )2004-2005(. ونشـر أكثـر مـن 20 

بحًثـا فـي مجـالت محكمـة، ولـه أكثـر مـن 40 مقالـة فـي الصحـف األردنيـة، إضافـًة إلـى 

أكثـر مـن 70 مقالـة فـي موقـع تعدديـةhttp://taadudiya.com/.. شـارك فـي تحريـر دليل 

التدريـب »رسـالة عمـان« )المعهـد الملكي للدراسـات الدينيـة، 2014(.

المؤلفون )بحسب الترتيب الهجائي(
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لين الخياط 

محاميـة متخصصـة  فـي العدالـة الجنائيـة منـذ عشـرين عاًمـا، عضـو فـي لجـان تعديل 

قانـون  العقوبـات،  )قانـون  الهاشـمية  األردنيـة  المملكـة  فـي  العقابيـة  التشـريعات 

العديـد  / صياغـة  األحـداث(. شـاركت فـي وضـع  الجزائيـة وقانـون  المحاكمـات  أصـول 

المحاكـم  مجـال  فـي  العمال. عملـت  و  العمـل  بقانـون  المتعلقـة  التشـريعات  مـن 

والترافـع فـي محاكـم المملكة األردنية الهاشـمية في مجـال الجنايات الكبـرى )القتل، 

االغتصـاب، هتـك العـرض والخطـف الجنائـي( وفـي مجـال الجنايـات الصغـرى )الجرائـم 

االقتصاديـة علـى اختـالف أنواعها االختـالس، التزويـر، الرشـوة وغيرهـا(  وال تزال. شـاركت 

فـي العديـد مـن الحمـالت للدفـاع عـن حقـوق المواطنيـن األردنييـن فيمـا يتعلـق بحـق التعبيـر والـرأي،  وحقوق 

الصحفييـن والمحاكمات العادلة. شـاركت فـي العديد من الورشـات التدريبية والمؤتمـرات، وقدمت أوراق عمل 

للعديـد مـن المنظمـات الدوليـة، االتحـاد االوروربي،  السـفارة السـويدية والمتعلقـة بالعدالة الجنائيـة، وضمانات 

المحاكمـة العادلـة، والعنـف األسـري والعنـف الممـارس ضـد النسـاء. 

المؤلفون )بحسب الترتيب الهجائي(



مشروع معلمي الغد:

يأتــي هــذا المشــروع اســتكماًال لمشــروع "معلمــي الغــد" الــذي نفــذه المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة 

عــام 2019 والــذي جــرى خاللــه تدريــب المعلميــن علــى تعزيــز قدراتهــم القياديــة عبــر اتبــاع ورشــات عمــل 

تدريبيــة، إضافــة إلــى رفــع وعيهــم  بمواضيــع الحريــة الدينيــة، وحمايــة حقــوق ا�نســان، وتعزيــز القيــم 

العالمية، وتشجيع احترام ا�ختالف.

يتبــع هــذا الدليــل التعلــم الالمنهجــي، ويحتــوي علــى تماريــن تســتند إلــى أســاليب التعلــم االجتماعــي 

العاطفــي (SEL)، وتقــدم مهــارات جديدة مثــل: التفكير الناقد، والحوار، والتواصل مــن خالل طرائق التعلم 

التفاعلي.

صممــت التماريــن بنــاء علــى أســاليب واســتراتيجيات التدريــب المختلفــة كــي تتوافــق مــع ا»هــداف 

المذكــورة بالدليــل، مــع اســتخدام أســاليب التعلــم االجتماعــي العاطفــي (SEL) لبنــاء مهــارات المعلميــن 

ــية  ــز أساس ــد ركائ ــي تع ــخصية، الت ــم الش ــم ومهاراته ــي وانضباطه ــم الذات ــر وعيه ــة تطوي ــي عملي ف

ــع  ــل م ــكل أفض ــل بش ــي التعام ــاعدهم ف ــا تس ــا أنه ــاة، كم ــي الحي ــم ف ــل ولنجاحه ــة وللعم للمدرس

التحديات اليومية، وتجعلهم أكثر مرونة على الصعيد االجتماعي.


