
  

 
 

 مؤتمر
 2 - المسيحيون وربيع العرب

 عمان –مريديان فندق    1420 تشرين ثاني نوفمبر 22-23
 برنامج العمل 

 
 وصول الضيوف من خارج االردن 

 

 الجمعة
21- 11- 2014 

 
 السبت

22-11-2014 

 االستقبال والتسجيل
 

9.15- 9.45  

  الكلمات الترحيبية
 كلمة مركز القدس للدراسات السياسية  -

 السيد عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

 كلمة مؤسسة كونراد أديناور -
 ثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناورالدكتور أوثمار أورينج المم

 كلمة مؤسسة دانمشين - -
 ، عضو المجلس االستشاري في مؤسسة دانمشين بيك نافيدالسيد 

9.45- 10.00  

 مسيحيو العراق نظره الى المستقبل الجلسة األولى: 
 ومستقبلهم العراق في المسيحيين حاضر"  ورشة عمل  عرض خالصات وتوصيات "

 ....  .2014يونيو /حزيران 6اربيل 
 عراقي سياسي وباحث أكاديميالدكتور حيدر سعيد، 

 

 عروض ومداخالت المشاركين من العراق 

  المشاركين ومناقشاتهممداخالت 
 

 سعادة النائب رائد حجازين، عضو مجلس النواب االردنيالجلسة:  مدير

10.00- 11.30  

 12.00 – 11.30 استراحة قهوة

 ي سورياي: مستقبل مسيحجلسة الثانيةال

 " ومستقبلهم سوريا في المسيحيون حاضرعرض خالصات وتوصيات ورشة عمل  "
 2014 مارس/ آذار 23-22عمان من 

 عروض ومداخالت المشاركين من سوريا 

 مداخالت المشاركين ومناقشاتهم 
 

 الجلسة:  مدير

12.00 – 1.30  

2.30 -1.30 استراحة غداء  

 التوافق وفرصه. مسيحيو لبنان وتحديات  :الثالثة الجلسة 

 كلمات لممثلي القوى المسيحية الرئيسية في لبنان 
 

2.30- 4.00  
 



 الجلسة:  مدير

4.30 -4.00 استراحة قهوة  

 مسيحيو األردن وفلسطين : الخامسةالجلسة 

  " الحالة/ المشرق لمسيحيي النهضوي الدورعرض خالصات وتوصيات ورشة عمل 
 2014 مايو/ أيار 5عمان  "األردنية
 / األردنمدير المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالماالب رفعت بدر، 

   ومستقبلهمفلسطين  في المسيحيين حاضر" عرض خالصات وتوصيات تقرير" 
 الدكتور وليد شوملي، أستاذ في جامعة بيت لحم

 

 األردن وفلسطين عروض ومداخالت المشاركين من 

 مداخالت المشاركين ومناقشاتهم 
 

 سعادة االب رفعت بدر  الجلسة:  مدير

4.30- 6.00  

 

 األحد
22-11-2014 

10.00-9.30 التسجيلاالستقبال و   

 الجلسة الرابعة: مسيحيو مصر بعد ثورتهم  

 ومستقبلهم مصر في المسيحيين حاضر" تقرير  عرض خالصات وتوصيات " 
 االستاذ هاني دانيال، باحث وكاتب سياسي/ مصر

 

  مصرعروض ومداخالت المشاركين من 

 مداخالت المشاركين ومناقشاتهم 
 

 هاني دانيال  الجلسة:  مدير

 

 

10.00- 11.30 

12.00 – 11.30 قهوةاستراحة   

 التي االزمة في أوروبية قراءات....  الشرق ويومسيح الغرب:  السادسة الجلسة
 .المنطقة ييمسيح تواجه

 

 المنطقة في  ييالمسيح الوجود تثبيت في الغرب مسؤولية 

 واالغاثي االنساني العون تقديم في الغرب مسؤولية. 
 

 :المتحدثون

 االستاذ ،Niels Valdemar Vinding" " فينديغ  فليدمر  نيلس الدكتور -
 الدنمارك/ كوبهاكن جامعة في والباحث

 المانيا/ أديناور كونراد لمؤسسة المقيم الممثل أورينج أوثمار الدكتور -
 

 بيتر مدروس الجلسة:  مدير 

12.00 – 1.30  

2.30 -1.30 استراحة غداء  

 الوثيقة الختامية والتوصيات مناقشة : السابعةالجلسة 
 

2.30- 4.00  
 



 


