
 

 
 

  "العالقات األوروبیة العربیة":  دورة تدریبیة صیفیة حول  2021 "الحوار برنامج "

 یولیو /عبر اإلنترنت.  16إلى  12الموعد : من  

 . "استثارة أفكار مبتكرة في سبیل التقریب بین المواطنین األوروبیین والعرب العنوان: " 

تدریبیة صیفیة حول  ة  أن تنظم  دور  "كلیة أوروبا"یسر  في إطار النسخة الثانیة من برنامج "الحوار" الذي یمولھ االتحاد األوروبي،  
یولیو عبر اإلنترنت وسیتم، في نسخة ھذا العام، التركیز    16إلى    12العالقات األوروبیة العربیة. ستنظم ھذه الدورة في الفترة من  

 .الشعوببین تقریب سبل العلى 

 

 مشروع الحوار؟ ھدف 

العالقات األوروبیة العربیة من  عنیین ب میین الرئیسیین المیھدف ھذا المشروع إلى تعزیز الحوار والتعاون والتعاضد مع الفاعلین اإلقلی 
، والدورات التدریبیة القطاعیة ،  حاطاتالتدریبیة المؤسسیة ، واإلحلقات  بما في ذلك الفي ھذا المجال،  عدد من األنشطة تنظیم  خالل  

 والحوارات السیاسیة. 

 

 ؟   لبرنامج "الحوار"  دورة التدریبیة الصیفیةمضمون ال 

أیام كاملة لتعزیز المعرفة وتعمیقھا في مجال العالقات األوروبیة العربیة، والستكشاف أفضل السبل  )  5(خمسة  برنامج  الخصص  ی س
   .الدبلوماسیة) و، األفرادتنقل والھجرة ، والشباب ، والثقافة ، في مجاالت للتقریب بین شعوب المنطقتین (

من الدورة  ممكن  االستفادة على أكمل وجھ  للمتدربین  یسعى برنامج الدورة إلى التوفیق بین المناھج التعلیمیة العدیدة التالیة لالتاحة  
 التدریبیة:

 محاضرات تفاعلیة حیة؛  •
 حلقات دراسیة محددة مركزة على تنمیة المھارات؛  •
 ؛.المؤسسیة بطریقة افتراضیة عبر اإلنترنت "لقاءات حیة مع المسؤولین" ، استنساخ الزیارات الدراسیة  •
 حلقات "استثارة األفكار" تتیح المشاركین بعصف وتبادل األفكار؛ •
 .لقاءات لالتاحة للمشاركین التواصل اجتماعیا و توسیع شبكتھم المھنیة •

 !وروبیة العربیةتعلم ، تواصل ، تشابك، واجعل صوتك مسموعا من خالل المساھمة في النقاش القادم حول العالقات األ 

 ! 2021مایو  25الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو 

 .كحد أقصى من الطلبات التي سیتم استالمھا لالنضمام إلى الدورة التدریبیة الصیفیةتدربا  ) م20سیتم اختیار عشرون (

 كحد األدنى).  B2) 2باء( : المطلوب مستوى اللغوي السیتم استخدام اللغة اإلنجلیزیة في ھذه الدورة(

 

 الدورة الصیفیة؟ ما مدى أھمیة التركیز على التقریب بین الشعوب ؟ تناولھا الموضوعات التي ست

على أھمیة التقریب بین مواطني المنطفتین وما فیھ من حاجة    "الحواربرنامج "لقد شددت الجھات الفاعلة خالل مختلف أطوار تنفیذ  
 .العالقات األوروبیة العربیة وتنمیتھا ماسة لتغییر الصور النمطیة كسبیل لدعم

 ما یلي: حول البرنامج تمحور سی 

 ؛بمفھومھا الواسع لعالقات األوروبیة العربیة االعالقات بین الشعوب في إطار  •
 العالقات الثقافیة األوروبیة العربیة؛ •
 تا المنطقتین؛لالتحدیات والفرص المتاحة للشباب في ك •
 قتین؛الھجرة وتنقل األفراد بین المنط •
تعدد  البشأن  حشد التبرعات، وصیاغة موجز السیاسات، وتعزیز المعارف    ،حلقات دراسیة موجھة نحو تنمیة المھارات •

 .مھارات التواصل مع إحداث التأثیرتنمیة وي الثقاف

 !للحصول على المزید من التفاصیل یمكنك تحمیل البرنامج ھنا
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 دون إذن كتابي من كلیة أوروبا. وأنھ ال یجوز استنساخة دون إشعار مسبق بھذا البرنامج مؤقت ویمكن تغییره المرجو المراعاة أن 
 
       ھذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي         ومنفذ من   كلیة أوروبا

 
 
 

 

یولیو 15الخمیس  یولیو 16الجمعة  یولیو 14األربعاء   یولیو 13الثالثاء   یولیو   12االثنین    
10.h30-9.30 

المسؤولینمع لقاء     
التحاد  ا    قسمفي وب الشعبین  العالقات 
الخارجي مع  تعاون  بال المعنياألوروبي  

  المنطقة العربیة
 

10.30-9.30 
 حلقة دراسیة  

في مجال  ھا وتعزیز  یة مھارات الفردالتنمیة 
ي  ثقافالتعدد ال  
 

10.30-9.30 
 حلقة دراسیة 

          ك عیرا تصمیم مشسبل التبرعات و  حشد
في أرض الواقع أفكارك وتجسید   

 

10.30-9.30 
 حلقة دراسیة  

ات،  السیاسوجز  مصیاغة –الدفاع عن أفكارك 
دخل  م  

 

10.00-9.30   
مة ترحیبیة  لك  

11.00-10.00 
 تواصل اجتماعي   
 تعارف على البعض 

 

قھوة  -ةستراح ا قھوة  -ةستراح ا  قھوة  -ةستراح ا  قھوة  -ةستراح ا  قھوة  -ةستراح ا   

11.30-10.45 
 حلقة دراسیة  

التأثیر إحداث  التواصل مع   -فكارك أ  
 

11.30-10.45 
 حلقة دراسیة  

في مجال   ھاوتعزیز یة مھارات الفردالتنمیة 
ي ثقافالتعدد ال   
 

11.30-10.45 
 حلقة دراسیة  

           كعیرا تصمیم مشسبل التبرعات و  حشد
في أرض الواقع أفكارك وتجسید   

 

11.45-10.45 
التداول    منصة   عبرحي درس   

 
 العالقات الثقافیة األوروبیة العربیة ،  

 دروس متقدمة 
 

12.00-11.15 
التداول  منصة  عبر  حي درس   

االستئناس    –تدربین مبین التواصل مباشر 
الدورة  لمفاھیم األساسیة وتھیئة  با  

 

غداء -استراحة  
  تواصل اجتماعي 

عربیة: الطعام كوسیلة  -یةأوروبغذاء وجبة 
فراد  للتقریب بین األ  

 

غداء -استراحة غداء -استراحة  غداء -استراحة   

15.00-14.00 
 حلقة دراسیة  

التأثیرإحداث  التواصل مع   -فكارك أ   
 

14.45-14.00 
 درس حي عبر منصة التداول 

بین أوروبا والمنطقة  األفراد الھجرة وتنقل  
) والعكس( العربیة    

 

14.45-14.00 
رس حي عبر منصة التداول  د  

تا  للشباب في كلص المتاحة التحدیات والفر
 المنطقتین،  

 دروس متقدمة 
 

15.00-14.00 
 حلقة استثارة االفكار   

صغیرة بشأن  عمل جماعي بین فرق ر یتفك
متصلة  دربین السابقین المترھا أحد  اثأمسالة  

العالقات الثقافیة األوروبیة العربیة متبوًعا  ب
الفریق ذات الصلة خالل   توصیات لبعرض 

العامة حلقة الدراسیة  ال  
 

15.00-14.00 
 درس حي عبر منصة التداول 

الشعوب في الحوار األوروبي  العالقات بین  
 العربي طریق طویل ومتعرج 

 

قھوة  -ةستراح ا قھوة  -ةستراح ا  قھوة  -ةستراح ا  قھوة  -ةستراح ا  قھوة  -ةستراح ا   

16.00-15.15 
  حفل ختامي 

 الشھادات تسلیم واألداء تقییم 
 

16.00-15.00 
 حلقة استثارة االفكار   

صغیرة بشأن  عمل جماعي بین فرق ر یتفك
دربین السابقین  المتأحد أثارھا   مسالة    

16.00-15.00 
 حلقة استثارة االفكار   

صغیرة بشأن  عمل جماعي بین فرق ر یتفك
دربین السابقین  المتأثارھا أحد  مسالة    

16.00-15.15 
المسؤولینمع لقاء     

استراتیجیة وخطط جامعة الدول العربیة في  
شعوب  مجال العالقات بین ال   

17.30-16.30 
 تواصل اجتماعي   

ات  الفنون والثقافمجال  في صغیرة مسابقة  
 الشعبیة األوروبیة والعربیة 

16.15-15.15 
 حلقة دراسیة  

ات،  السیاسوجز  مصیاغة –الدفاع عن أفكارك 
دخل  م  

 

 



 

 
 

 المشاركة؟  لماذا یتعین عليَ 

 !جعل صوتك مسموعا من خالل المساھمة في النقاش حول العالقات األوروبیة العربیةلتشابك، ووالتواصل ، والتعلم ، ة البغی 

في مجال    كخالل الدورة التدریبیة الصیفیة ، ستتاح لك فرصة االستفادة من دعم خبراء رفیعي المستوى لمساعدتك على تنمیة قدرات 
الكفیلة  استكشاف اإلجراءات الملموسة  یتمثل في  الصیفیة  دورة التدریبیة  أحد أھداف الوبما أن  تصمیم األفكار وتطویرھا والدفاع عنھا.  

المشاركین صیاغة  ی تعزب  من  سیُطلب  العربیة،  األوروبیة  العالقات  موجز  ز  الدورة  .  محدد  صغیر   مشروع  عنعرض  كانت  وإن 
تدریبًا عملیًا  المشاریعتمویل مثل ھذه  تولى  ت لن    الصیفیةالتدریبیة   فإنھا ستوفر  ال  تفي مجاال ،  تقدیم  و لمالیة  اتبرعات  حشد  طریقة 

المش الدورة  ذلك ، سوفضال عن  لمشاركین.  لصالح  ع  ی را العروض وتصمیم  ریع  االمشجمع مجموعة مختارة من ملخصات  تتولى 
عبر    ة األخیر  ات نظرة على ملخص اإلصدار  يقیمكنك أن تلالصیفیة.  الدورة    في أعقاب عبر اإلنترنت  توزیعھا  ونشرھا وطباعتھا  و

 ! ھذه الوصلة

 

 ؟ ة ركاھل أنا مؤھل للمش 

 أنت مؤھل للمشاركة: 

 ؛ .والرغبة في المساھمة في الحوار األوروبي العربي  یةإن كنت عنصرا قادرا على إحداث التغییر وتتوفر لدیك روح قیاد •
 ؛مواطنًا في إحدى الدول األعضاء في جامعة الدول العربیة أو االتحاد األوروبيكنت ن إ •
بحاث أو  األكز  ا مرفي  مدني أو  المجتمع  ات الفي منظممھنیة  الالتجربة  من الخبرة و على األقل  سنوات    3لدیك  إن توفرت    •

في المجاالت ذات الصلة بالحوار األوروبي  أو  األوساط األكادیمیة في جامعة الدول العربیة أو  في  ي أو االتحاد األوروب في  
 العربي ؛

لدیك سنة واحدة على األقل من الخبرة المھنیة في صیاغة األوراق البحثیة أو في تنفیذ المشاریع في المجاالت  إن توفرت   •
ب  بالشعوب  المتعلقة  الصلة  ذات  بالمنظور  ا(مثل  المسائل  المتصلة  وتنقل    ،والھجرة  ،والثقافة  ،والتعلیم  ، انيالجنسلمسائل 

 إلخ) ؛ ي تعدد الثقافالمتصلة بالوالمسائل   ،األفراد
ز الحوار األوروبي  ی تعزكفیلة ب یطرح فكرة ملموسة  محدد  لصیاغة موجز قصیر أو اقتراح مشروع  إن كنت على استعداد   •

 ؛العربي
 اإلنجلیزیة. اللغة إن كنت تجید  •
•  

 كیف یمكنني الترشح ؟ 

 .انقر ھنا لتقدیم طلبك

 .(بتوقیت وسط أوروبا)   23:59:59الساعة  في  2021مایو  25الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو 

 :معلومات مھمة

 سیتم النظر في الطلبات المكتملة فقط  (یرجى الحرص على تقدیم جمیع المعلومات والمستندات المطلوبة) ؛ •
اإلنجلیزیة   • باللغة  بترجمة  مصحوبة  تكون  أن  أو  اإلنجلیزیة  باللغة  الطلبات  موافاة  أو   - یتعین  المستندات  قبول  یتم    لن 

 المعلومات المقدمة بأي لغة أخرى؛ 
 لن یتم النظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد النھائي؛ •
القائمة  أسماؤھم في  مقیدة  رشحین الإخطار المرشحین المختارین والم  - فقط–نظًرا للعدد الكبیر من الطلبات المستلمة، سیتم   •

 االحتیاطیة ؛ 
ولى  الصیفیة عبر اإلنترنت مجانًا (سیت دورة التدریبیة  المشروع لحضور ھذه التم رعایة المشاركین المختارین من قبل  ی س •

عین على ت ، ی دورةمواد التدریب وأدوات التعلم عبر اإلنترنت ). لالنضمام إلى التوفیر  وتدریب  رسوم الغطیة  ت المشروع  
ب ومیكروفون واتصال إنترنت  وكامیرا وی   مكتبي  جھاز كمبیوتر محمول أو كمبیوترالتوفر على  ن  ی ن المختاری المشارك

إذا واجھ  في حال ما  تحمل المشروع المسؤولیة  ی ). لن  عن اقتنائھا  تعویضالثابت (لن یوفر المشروع مثل ھذه المعدات وال  
 .المباشرةة المشروع المشاركون مشاكل فنیة خارجة عن سیطر

:  عبر الوصلة  لدیك أي سؤال ، فال تتردد في االتصال بناشكرا جزیال على اھتمامك. نتمنى لك كل التوفیق مع تطبیقك! إذا كان  
elhiwarii@coleurope.eu 
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