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دورة تدريبية لتكوين األئمة على قيم الحوار 

 والوسطية واالعتدال

 م 2015ديسمرب  16و 15الثالاثء واالربعاء –لندن 
 

 م 2015ديسمرب  15األول: الثالاثء اليوم 

 
 التسجيل:  10:00 – 9:30

10:00 – 11:00  
 الجلسة االفتتاحية

 يات بينات من الذكر الحكيم
 
 .تالوة ا

  ايسيسكو  –االسالمية للتربية والعلوم والثقافة كلمة المنظمة– 

 كلمة قطر الخيرية. 
 كلمة مدير عام المركز الثقافي االسالمي في لندن. 

  استراحة  11:15  – 11:00

 
 المحور النظري 

11:15 – 12:15 
 ئمة والمرشدين الدينيين خارج العالم اإلسالمي

أ
 .عرض حول دليل اال

 
12:15 – 12:30 

 صالة الظهر. 
12:30 – 13:35   

  ساليب المعتمدة( –الوسائل  –الجذور  –عرض في موضوع: الخريطة المعرفية لالسالموفوبيا ) المفهوم
أ
 .اال

 
13:35 – 15:00 

 صالة العصر والغداء 

 
15:00 – 16:00 

 ئمة والمرشدين الدينيين في معالجة ظاهرة االسالموفوبيا ) المنابر الدينية والتعليمية :  عرض
أ
في موضوع: دور اال

خر  –الدور التبليغي والدور التصحيحي 
 
المشاركة في اللقاءات  –االنفتاح على قنوات الحوار  –العالقات مع اال

خر ..... (
 
 .التواصلية مع اال

 

o  األولانتهاء أشغال اليوم 
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 م 2015ديسمرب  16اليوم الثاين: األربعاء 

 :المحور التطبيقي

10:00 – 11:00 

  ئمة والمرشدون الدينيون ، وسبل رصد ما يقال ويك تب عن االسالم وحضارته ، مع
أ
ورشة عمل في موضوع : اال

 التركيز على ما يدفع إلى التخويف من االسالم وإثارة مشاعر الحقد والكراهية.

11:00 – 11:15  

 استراحة  

11:15 – 12:15  

 ورشة عمل حول مظاهر التخويف من االسالم في الصحافة المك توبة والمرئية والمسموعة وفي الكاريكاتير 
 .) استعراض قصاصات ومقتطفات من مقاالت حول االسالم ذات حمولة سلبية (

 : صالة الظهر 12:30 – 12:15

12:30 – 13:40  

  نماط
أ
 .التواصل وتقنيات إعداد الخطاب التواصليورشة عمل حول ا

 .ورشة عمل حول وظائ ف المرشد الديني باعتباره منشطا وخطيبا 

13:40  – 15:00  

  العصر والغداءصالة 

15:00 – 16:00  

o تطبيقات عملية في مجال مكافحة صور الخوف من االسالم والتخويف منه. 

 : صالة المغرب 16:15 – 16:00

 الجلسة الختامية

 قراءة واعتماد البيان الختامي للدورة. 

 كلمات االختتام. 
 توزيع الشهادات. 


