برنامج ملتقى الطفولة المبكرة 2019
األربعاء 1441 / 3 / 23هـ الموافق  / 20نوفمبر 2019 /م
فقرات الملتقى والمحاضرات على المسرح

م

الفقرة

الوقت

التقديم

1
2
3

القرآن الكريم
النشيد الوطني

9:5 - 9
9:10- 9:5

االفتتاح

9:15 – 9:10

برنامج الطفولة المبكرة

9:25 – 9:15

كلمة العميدة

9:40 –9:25

مدارس الطفولة المبكرة بين المأمول و الواقع

9:55 – 9:40

طفلة
جماعي
د .شهد قطب
( منسقة الملتقى )
د .آمال مسعود
( رئيسة قسم دراسات الطفولة)
د .حنان جمبي
)عميدة كلية علوم اإلنسان والتصاميم(
أ .مها الياور
(مديرة إدارة رياض األطفال)
إعداد د .تغريد زقزوق
تدريب أ .ميساء أندرقيري
د .نهلة قهوجي
د .هدى باجمال
أ .تهاني خضري

4
5
6
7
8
9
10
11

أنا ومعلمتي
( حوار درامي بين الطفلة والمعلمة )
سناب
( جلسة حوارية عن التنمر)
ستو نور و قصص و بحور
جمانزيوم المخ
(ورشة تفاعلية)
معلمات المستقبل
(خريجات قسم دراسات الطفولة)

10:15 – 9:55
11:15 -10:15
11:30 -11:15
1:00 – 11:30

د .حنان باقبص

1:30 –1:00

إعداد د .تغريد زقزوق
تدريب أ .ميساء أندرقيري

األركان التثقيفية
اسم الركن
أفكار وابتكار
جمالنا في اختالفنا
طفلي اإليجابي
التكنولوجيا والتعليم في الطفولة المبكرة
لنقرأ معا
الرياضيات الكبرى لألطفال الصغار BIG MATH
األمن الفكري واإلعالم الجديد
هما كفرسي رهان (التعزيز و العقاب)
تحليل الرسوم والمشاعر
بيت الطفولة المبكرة للدراسات واالستشارات
مقهى الثقافة  :ثقافة الحوار أسلوب ثقافي لتعليم الصغار
حقوقي قبل أن أكون
تأثير الرياضة على صحة الطفل
تنمية الصفات القيادية لدى األطفال
لغتي هويتي
مركز تحفيز اللغة و السمع
مركز د .طالل قطب
لونا

اسم األستاذة
د .حنان باقبص
أ .ذكرى صالح
أ.رحاب جميل مكي
أ .هنادي الخطابي  ،أ .لينة منصوري أ .انتصار الصقعبي ،أ .دانية العمري
د .أريج بليلة
د .ساما خميس
د .راندا مغربي
أ ميسر السليماني
د .وداد بشيتي
د .نهلة قهوجي
اللجنة الثقافية الفنية بإشراف د .هدى باجمال
اللجنة الدينية التوعوية بإشراف أ .نادية عقباوي بالتعاون مع أ .لينة المنصوري
اللجنة الصحية الرياضية بإشراف أ .ماريا بشاوري بالتعاون مع د .راندا المغربي
اللجنة االجتماعية بإشراف أ .فلوة الصعدي بالتعاون مع د .منال مديني
إدارة رياض األطفال
مركز تحفيز اللغة و السمع
مركز د .طالل قطب
لونا

ورش العمل
قــــاعة ()1
اسم األستاذة

موضوع الورشة

الزمن

أ .غدير صفطة

STEAM

12-10

في الطفولة المبكرة

الهدف من الورشة
-1التعريف ببرنامج  STEAMوأهميته

الفئة المستهدفة
المعلمات

 -2التعريف بأنشطة  STEAMفي مرحلة الطفولة المبكرة

د .هدى باجمال

في مدرستنا أوالد

1:30-12

أ .نوف السميري و

الطفولة المبكرة والتنمية

12-10

أ .هنادي الخطابي

المستدامة

أ.بيان شامي و

التربية الجنسية

 -1فهم طبيعة االختالف بين البنين والبنات في الطفولة

المعلمات ،األمهات

المبكرة

و قائدات المدارس

 -2التعرف على بعض أساليب تعليم البنين في الطفولة
المبكرة

قــــاعة ()2
-1التأكيد على مفهوم التربية من أجل االستدامة في الطفولة

المعلمات

المبكرة
 -2توضيح دور المعلمة والطفل في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة من خالل رؤية المملكة العربية السعودية 2030
2-12

أ .نوف الجعيد

-1التعريف بالتربية الجنسية

المعلمات واألمهات

-2أهمية تعليم التربية الجنسية وعدم تجاهلها
-3مراحل الحياة الجنسية
-4التحرش الجنسي

قــــاعة ()3
د .نداء جمبي

طفلي والوجبات الخفيفة

12-10

(الملصق الغذائي)

-1التعريف بمكونات الوجبات الخفيفة وتأثيرها على صحة

المعلمات واألمهات

الطفل.
-2التعرف على المجموعات الغذائية التي تنتمي إليها الوجبات
الخفيفة والحصص المطلوبة لألطفال

د .نهلة قهوجي

شفرة القيادة

2-12

 -1صناعة المستقبل

وطالبات الماجستير:

 -2إشراك األطفال في التنفيذ

أفنان الشبرمي ،منار

 -3قيادة الموهبة

الزين ،خديجة أبو

 -4صناعة الطفل القائد

طوق ،رزان جوهر،

-5االستثمار في الذات

هالة الحربي

المشرفات التربويات
وقائدات المدارس

