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 جدول أعمال 
 ورشة عمل تدريبّية حول علوم تنمية الطفولة المبكرة 

ين األّول/ أكتوبر  17 – 13  2019تشر
 

 االفتتاح 
 

 المجلس القوىم للطفولة واألمومة  كلمة  •

 كلمة المجلس العربى للطفولة والتنمية  •

 كلمة اليونيسف   •

 كلمة الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة   •
 

 الوقت 

 اليوم األول 

 أكتوبر  13األحد 

2019 

 اليوم الثاني

أكتوبر   14اإلثنين  

2019 

 اليوم الثالث 

أكتوبر   15الثالثاء 

2019 

 اليوم الرابع

أكتوبر  16األربعاء 

2019 

 اليوم الخامس

 أكتوبر  17الخميس 

 2019 

 الترحيب و المراجعة  الترحيب و المراجعة  الترحيب و المراجعة  الترحيب و المراجعة  الترحيب و التعارف  9:30 – 9:00

9:30 – 11:00 

 

   المحور األّول:

 نمو الدماغ 

 

 : 1الجزء 

 الدماغ البشري المذهل 

 

 

 :  2الجزء 

 دماغ لمدى الحياة 

 )أو الدماغ النامي(  

 

 

 :  2الجزء 

األطفال الذين يزدهرون  

 النظم الضابطة   –

 )نظم التنظيم( 

 

 الجزء الثاني:  

 التفكير حسابيًا 

 

 لجزء الثالث: ا

 المجتمعات المحلية 
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11:00  – 

11:30 
 استراحة 

11:30  – 1:00  

 : 1الجزء 

 الدماغ البشري المذهل 

 

 : 3الجزء 

 رقصة الحياة المعقّدة 

 : 3الجزء 

عندما تصبح األمور 

الضغوط و  –صعبة  

 ”المرونة الداخلية“ 
 

 

 الجزء الثالث: 

 مساحات وأمكنة للتعلّم 

 المحور الخامس:

 الصحة النمائية  

الجزء األول: منظور  

 الصحة النمائية 

 

 استراحة غداء 00:2 –  00:1 

 الوقت 

 

 اليوم األول 

 أكتوبر  13األحد 

2019 

 اليوم الثاني

أكتوبر   14اإلثنين  

2019 

 اليوم الثالث 

أكتوبر   15الثالثاء 

2019 

 اليوم الرابع

أكتوبر  16األربعاء 

2019 

 اليوم الخامس

 أكتوبر  17الخميس 

 2019 

 

2:00 – 3:30 

 

 : 2الجزء 

 دماغ لمدى الحياة  

 النامي( )أو الدماغ 

 

 :  3الجزء 

 رقصة الحياة المعقّدة

 المحور الثالث: 

 التواصل والتعلّم
 

 الجزء األول: 

 اكتساب اللغة 

المحور الرابع:  

 إيكولوجيا الطفولة
 

 الجزء األول:  

 إطار حياة األطفال 

 الجزء الثاني:  

 البقاء واالزدهار 
 

 استراحة  3:45 – 3:30

3:45 – 6:00  

 :  2الجزء 

 لمدى الحياة دماغ 

 )أو الدماغ النامي(  
 

 المحور الثاني: 

 التكيّف والكفاءة 
 

 :  1الجزء 

  -  البشر كائنات اجتماعية
النمو اإلجتماعي المبكر  

 والعوامل التي تؤثر فيه. 
 

الجزء الثاني: التفكير  

 حسابيًا 
 

 

 

 الثاني: العائالت الجزء 
 

الجزء الثالث: بناء  

 والمناداة  القضية
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 المحور الأّول:نمو الدماغ

ي المراحل المبكرة من الحياة؟ •
 لماذا نحتاج إىل معرفة كيف ينمو الدماغ ف 

 ما الذي نعرفه عن تركيبة الدماغ البيولوجّية؟  •
ي تحديد شكل الدماغ؟ •

اتنا ف  نا وخبر
ُ
 كيف تتفاعل ِجينات

 

 التكيّف والكفاءةالمحور الثاني: 

م األطفال أن يتدّبروا عواطفهم وأن ينسجموا مع اآلخرين؟   •
ّ
 كيف يتعل

كبر  واالنتباه والتخطيط؟   •
م األطفال التفكبر والبر

ّ
 كيف يتعل

  لماذا يبدو بعض األطفال أقدر عىل التكّيف مع الضغوط بسهولة أكبر من آخرين؟  •
 

 التواصل والتعّلمالمحور الثالث: 

  كيف يتعلم األطفال عن العالم حولهم وكيف يحاولون فهمه؟ •
  كيف يتعلمون التواصل؟ •
م األطفال وتطور اللغة  •

ّ
ي تدعم تعل

ات الحياتية التر  عندهم عىل أفضل شكل؟ما هي أنواع الخبر

 المحور الرابع: إيكولوجيا الطفولة

روف المختلفة؟  •
ّ
 كيف يتأقلم األطفال مع الظ

ات األفضل لألطفال؟  •  ما هي أنواع البيئات والخبر
ي الحياة اليومّية لألطفال؟ •

ر السياسات العاّمة ف 
ّ
  كيف تؤث

 

 المحور الخامس: الصحة النمائية

: األطفال الذين  2الجزء 

النظم   –يزدهرون 

 الضابطة )نظم التنظيم( 
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ي السنوات الالحقة؟  •
ي المجتمع ف 

ات الحياتّية المبكرة بالتأثبر ف   كيف تقوم الخبر
ي الصحة والتعلم والسلوك؟  •

 
 ف
ً
 اجتماعيا

ً
دا
ِّ
ات الطفولة المبكرة ُمحد عتبر خبر

ُ
 لماذا ت

 ماذا عن الفقر؟  •
ف من عدم المساواة داخل المجتمع الواحد وما بير  المجتمعات  •

ّ
 بالنسبة لألطفال؟ السّيما  -كيف يمكن أن نخف


