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 "للدراسات والتكوين على المواطنيّةمركز تّموز "ينّظم 
 "الجمعية العربية لعلم االجتماع"بالتعاون مع 

 "التنّوع والتعددية: إثراء للمواطنة أم مصدر لألزمات؟"بعنوان:  ورشة تفكير ونقاش
 القديمة المدينة – جبيل –للمحاضرات  1188القاعة 
 2022  يوليو/  تموز 7 خميسوال 6 ربعاءاال

 _____________ 
 

  2022 تموز 6األربعاء في 

 
 
 

 
 
 

 2022 تموز  7الخميس في 

 9:30-9:00 الحضور وتسجيل االستقبال

 الحلوة مصطفى .د إدارة :االفتتاحية الجلسة

 العكره ادونيس الدكتور :المواطنية على والتكوين للدراسات تموز مركز كلمة 

 من) دوفارتس كريستوف السيّد :األلمانية زايدل هانز مؤسسة عن اإلقليمي المسؤول كلمة 
 (األردن

 فرحات نعيم محمد الدكتور :االجتماع لعلم العربية الجمعية عام أمين كلمة 

 الصراف دولي الدكتورة الورشة منسّقة كلمة 

9:30-10:00 

 .أزمة أو للمواطنة إثراء منه تجعل التي واالعتبارات التنّوع بداهة :االولى الجلسة
 ت فرحا نعيم محمد لدكتوراالستاذ ا  :الجلسة رئيس

 :المحاضر

 األنا تضيق عندما :التنّوع مسألة مع التعامل في العرب التباسات ": لبيب الطاهر الدكتور األستاذ 

 "بآخرها
 وحوار نقاش

10:00-11:30 

 قهوة استراحة
11:30-
12:00 

 .الهويات تقوقع ضائقة :العامة والهوية الفرعية الهويات بين العالقة أزمة :الثانية الجلسة

  رحيد مارلين لدكتورةا األستاذة العميدة ة:الجلس رئيسة
 :المحاضران

 لبنان التعدد وإيديولوجيا اإلستنهاض "ة: عطيّ عاطف الدكتور األستاذ"  

 والمواطنة الوحدة في والتنوع التعددية بين ما "  ل:كيا مها الدكتورة األستاذة" 

 وحوار نقاش

12:00-
13:30 

 الغداء
13:30-

14:30 

  .اإليجابي اإلجتماعي االندماج وتحقيق التنوع على الثقافية الرواسب تاثير  :الثالثة الجلسة
  الصّراف دولي الدكتورة األستاذة سة:الجل رئيسة

 :المحاضران

 المواطنة وخيار الجزائر في الجماعاتية" :المستاري جياللي الدكتور األستاذ" 

 متعبة عالقة :والمواطنة الثقافي االستعالء" :المصري سعيد الدكتور األستاذ"  
 

 وحوار نقاش

14:30-
16:00 

 10:00-9:00 الحضور وتسجيل االستقبال
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 )يحّدد الحقا(للمشاركة عن بعد يرجى الضغط على الرابط التالي:  
 ولمن يرغب المتابعة على فايسبوك البث المباشر، 

 )يحّدد الحقا(الرابط التالي:  الضغط على يرجى
 
 

                    
 

 !عالتنو مع التعامل كيفية في مختلفة بيئات من تحليلة  نماذج : الرابعة الجلسة
  هللا خير خليل الدكتور األستاذ :الجلسة رئيس

 :المحاضران

 الناجعة الحلول إيجاد في التوافقي النهج فشل" :حبيب كميل الدكتور االستاذ العميد 

 "المتكررة لبنان ألزمات
 وأزماته التنّوع مزايا :الفرنسية التجربة في قراءة" خ:شي بن غالب الدكتور األستاذ" 

 
 وحوار نقاش

10:00-11:30 

 12:00-11:30 القهوة استراحة

 .تبديدها أم موضوعية قوة استثمار :بالتنمية وعالقته التنّوع :الخامسة الجلسة
  مرجي كلود الدكتورة :الجلسة رئيسة

 :المحاضران

 للمجتمعات وأمن للتنمية حاجة البنّاء التنّوع ": يالموسو علي الدكتور األستاذ" 

 اقتصادية مقاربة :والتعددية التنّوع مزايا " :جرادات ناصر الدكتور األستاذ" 
 

 وحوار نقاش

12:00-13:30 

 14:30-13:30 الغداء

 .متعدّد مجتمع في المواطنة تحقيق شروط :السادسة الجلسة
 الترك هويداالدكتورة  األستاذة :الجلسة رئيسة

 :المحاضران

 صياغة في يساهم أن التنّوع يمكن كيف" ي:كفرون يوسف الدكتور األستاذ العميد 

 "ومجتمعها؟ المواطنة ثقافة
 المواطنة في مجتمع متعدد: تحديات وفرص"  :الحلبي الياس الدكتور" 

 

 وحوار نقاش

14:30-16:00 

 16:30-16:00 الورشة وختام التوصيات


