
 
    

 قطاع الشؤون االجتماعية 
  إدارة المرأة واألسرة والطفولة

 برنامج عمل
 المائدة المستديرة

ي عرص الثورة الصناعية الرابعة"
ن
ي ف  الطفل العرب 

ن  "تمكي 
اير/ األول من مارس  28القاهرة:   2018فب 

 

 البند التوقيت
 

  2018فبراير  28: األربعاء اليوم األول
 

 تســــجيل  10.30 – 10.00
 الجلسة االفتتاحية  11.30 – 10.30

  أ.إيمان بهى الدين مديرة إدارة إعالم الطفولة بالمجلس العربي للطفولة  – ترحيب وتعارف
 والتنمية 

  د.محمد طلعت نائب رئيس المركز – كلمة مركز الحوار للدارسات السياسية واإلعالمية 

   ة واألسرة والطفولةإدارة المرأ  –كلمة جامعة الدول العربية 

   د.حاتم ربيع األمين العام –كلمة المجلس األعلى للثقافة 
   الثورة الصناعية الرابعة وتداعياتها  ومدخل عام: المجلس العربي للطفولة والتنميةكلمة

 أمين عام المجلس  -د.حسن البيالوي  –المعرفية واالجتماعية 
 صورة جماعية

 استراحة شاى 12.00 – 11.30
 الجلسة األولى: )الطفل والتكنولوجيا( 1.30 – 12.00

 رئيس الجلسة: د.أحمد حجي 
 وزير التربية والتعليم األسبقد.يسري الجمل  – الطفل والثورة التكنولوجية 

 الخبير في مجال التكنولوجيا د.جيفارا البحيري  – الذكاء االصطناعي 
 نقاش 

 كير العلمي( الجلسة الثانية: )الطفل والتف 3.00 – 1.30
 رئيس الجلسة: د.شبل بدران 

  األستاذ بجامعة اإلسكندرية  د.شريف قنديل - مبادرة التعليم اإلبداعي للعلوم 
  د.نيللي الزيات مستشارة  – تجربة وزارة التربية والتعليم إلعداد الطفل للثورة الصناعية الرابعة

   الوزير 
  نقاش 

 غــــداء 3.00



 

   2018: الخميس األول من مارس الثانياليوم 
 

المهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية  - استخالصات اليوم األول*  10.15 – 10.00
 المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية

 الجلسة الثالثة: الطفل وتعلم الفلسفة والمنطق 11.15 – 10.15
  رئيس الجلسة: د.عفاف عويس

  أستاذ التربية بجامعة اإلسكندرية  د.كمال نجيب - بة تعليم المنطق والفلسفة لألطفالتجر 
 نقاش 

 الجلسة الرابعة: )الفن مدخل للتعلم(  12.45 – 11.15
 محمود رئيس الجلسة: د.عبد اللطيف

 د.محمود نسيم األستاذ بأكاديمية الفنون   - الطفل والمسرح 

  دكتورة ال - مفاهيم القرن الحادي والعشرينفي نشر تجربة المركز القومي لثقافة الطفل
 ميرفت مرسي رئيسة المركز القومي لثقافة الطفل

  نقاش 
 استراحة شاى 1.00 – 12.45
 (عند الطفل اإلبداعتنمية الجلسة الخامسة: ) 2.00 – 1.00

 رئيس الجلسة: د.أحمد زايد
  )جليزي بجامعة عين شمسأستاذ األدب اإلند.منى أبو سنة  – تجربة )الطفل مبدعا 

  نقاش 
 سة السادسة: )المواطنة(  لالج 3.30 – 2.00

 رئيس الجلسة: د.عزة كامل 
  خبير التنمية االجتماعية ونائب رئيس المجلس العربي د.نبيل صموئيل  – الطفل والمواطنة

 للطفولة والتنمية 

 نائب لدكتور محمد طلعت ا - جدلية العالقة وسائل التواصل االجتماعي والمواطنة.. قراءة في
 رئيس مركز الحوار للدراسات السياسية واإلعالمية ومساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية

  نقاش 
 الجلسة الختامية:  4.00 – 3.30

 رئيس الجلسة: د.حسن البيالوي 
 ماذا بعد؟و  استخالصات 

 غــــداء 4.00
 


