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أجـــنـــدة الـــفـــعـــالـــيـــات

10:45   -   10:00

تغريد شندب10:45   -   11:30
كاتبة ورئيسة جلسة وصحفية سابقة

 زهرة عبدهللا 
الطبخ مع زهرة

 برناديت أبراهام
مدربة صحة، مماِرسة عالج بعلوم 

التغذية

تانيا فاخوري  داليا الطبري
أخصائية الذكاء العاطفي واستشارية، 
الحديث أثناء النوم وخبيرة االتصاالت، 

زمالة في التغيير.

الدكتور خالد قدري 
طبيب رائد )خدمات الصحة العقلية 
لألطفال والمراهقين( | ماودسلي 

هيلث | أبوظبي.

من مؤسسين مركز تطوير قدرات 
الطفل

التغذية: هل ما نأكله يظهر على شخصيتنا؟
لطالمــا كان معروًفــا أن كل مــا نأكلــه يظهــر علــى شــخصيتنا. 
ــن األطعمــة  ــة باستكشــاف العالقــة المباشــرة بي وســتقوم اللجن

التــي يتناولهــا أطفالنــا وتأثيرهــا علــى تطورهــم وســلوكهم.
• كيــف نقــوم بالتشــجيع علــى اتبــاع عــادات األكل الجيــدة منــذ 

البدايــة؟ 

 الذكاء العاطفي: هل نقوم بقمع عواطف
الطفل بغير قصد؟

كآبــاء وأمهــات، نحــن بحاجــة لنكــون علــى بّينــة بأهميــة الــدور 
الــذي تؤديــه المشــاعر فــي حياتنــا اليوميــة. إذ يتخــوف األطفــال 
مــن مشــاعرهم القويــة، لــذا يحاولــون قمعهــا حتــى يشــعروا 
باألمــان الكافــي لتجربتهــا. وألن المخــاوف تخــّزن فــي الجســم، 
تعــّد نوبــات الغضــب طريقــة طبيعيــة لمســاعدة األطفــال الصغــار 

علــى التنفيــس. 
وهنا سنستكشف؛

• العالقة المباشرة بين االحتياجات العاطفية والسلوك.
• األســباب الكامنــة وراء نوبــات الغضــب والتشــّبث واألنيــن، وعــدم 

االســتماع، ودوران العيــن
وأمهــات   آبــاء  تكونــوا  أن  علــى  تســاعدكم  مهــارات  خمــس   •

العاطفــي بالــذكاء  يتمتعــون 

رئيس الجلسةالمتحدثونالــوقــت الــمــوضــوع

أجندة المؤتمر والمتحدثين فيه عرضة للتغيير

10:00   -   09:30PCWC نــرحــب بــكــم فــي مــؤتــمــر

 تشاستي أو كونيل 
استشارية صحة نفسية | معهد 

وعيادات العالقات البشرية

الدكتور  حسين  المسيح
 خبير قطاع التنمية والرعاية االجتماعية 

هيئة تنمية المجتمع | دبي
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ليندا بونار 11:45   -   12:30
مدربة حياة | كاتبة

 د. إلينا أندريوتي 
أخصائية علم النفس السريري | مركز 
الطب النفسي في ذا كاربون كلينيك 

 د. أزهار أبو علي 
أخصائية علم النفس السريري 

مستشفى لطيفة | هيئة الصحة بدبي

دينا بطي
اختصاصية إعالمية

أنيسا الشريف
أخصائية تربية األبوة واألمومة والريادة 

االجتماعية 

 التواصل في العمر الرقمي: التناظرية مقابل 
 الرقمية، هل هناك ُحّجة؟ هل نتواصل جيًدا

كآباء وأمهات؟
نعيــش اليــوم فــي عالــم يمّكنــك مــن إرســال تغريــدة لرئيــس دولــة 
أو الوصــول الفــوري إلــى كامــل أعمــال شكســبير بكبســة زر واحدة! 
وهنــا،  سنستكشــف كيــف يمكننــا تغييــر ذلــك واســتخالص بعــض 
العــادات الجيــدة منــه وتأكيــد بقائنــا علــى اتصــال مــع مــن حولنــا 
فــي نفــس الوقــت الــذي نســتمتع خاللــه باتصاالتنــا الجديــدة فــي 
عالــم المعلومــات.• كيــف يمكننــا رعايــة أطفالنــا حتــى يتمكنــوا 
مــن اســتخدام التكنولوجيــا مــن أجــل الخيــر وحمايتهــم من التســلط 
الســيبراني وإمضــاء الســاعات  أمــام الشاشــة وقلــة النشــاط الــذي 

يعــزز  الســمنة؟ 
ــى نتمكــن  ــا اســتخدام أجهــزة االتصــاالت هــذه حت ــف يمكنن • كي
ــا وعــدم التراجــع  ــر مــع اآلخريــن مــن حولن مــن التواصــل بقــوة أكب

ــر الشاشــات؟ ــه إال عب ــم ال نتواصــل في ــى عال إل
• كيــف يمكننــا الحفــاظ علــى عالقاتنــا الحقيقيــة مــع العائلــة 
التواصــل  وســائل  فيــه  تأخــذ  الــذي  الوقــت  فــي  واألصدقــاء 

وأكثــر؟ أكثــر  وقتنــا  مــن  االجتماعــي 

رئيس الجلسةالمتحدثونالــوقــت الــمــوضــوع

أجندة المؤتمر والمتحدثين فيه عرضة للتغيير

اســـتـــراحـــة لـــتـــنـــاول الـــقـــهـــوة11:30   -   11:45

ميرنا صّباغ مسلماني
 أخصائية تغذية | واستشارية رضاعة

 معتمدة من المجلس الدولي | عيادة
طفلي

 د. ياسمين قطيط 
أخصائية طب أسنان أطفال التغذية: هل ما نأكله يظهر على شخصيتنا؟

• كيف لنا أن نكون مثااًل ُيحتذى؟ 
كبيئــة  والغــذاء  العائليــة  الوجبــات  أوقــات  أهميــة  هــي  مــا   •
اجتماعيــة للتفاعــل والتواصــل؟   مــا هــي الصــالت التــي تجمــع 

العاطفــي؟   والتــوازن  والســلوك  التغذيــة  بيــن 
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رئيس الجلسةالمتحدثونالــوقــت الــمــوضــوع

أجندة المؤتمر والمتحدثين فيه عرضة للتغيير

فـــتـــرة اإلســـتـــراحـــة1:15   -   2:15

 التغذية: ندوة عملية حول العادات الصحية .2:15   -   3:15

 ما قبل الوالدة: نصائح وحيل لألمهات الحوامل

عميرة فاروق العلماء 12:30   -   1:15

إيمان بطيخة

مؤِسسة | شركة التعلم المتقدم

مدونة حول مواضيع صحة الطفل 
ونظام مونتيسوري | بيبي ميلونز

 هيلين فارمر 

حسين العتولي

 الدكتورة سارة رسمي

مدونة | أم | ذا مذر شيب | دبي

بيرل إف إم التابعة لمؤسسة جليلة

أستاذة وطبيبة نفسية أسرية | مركز 
الدكتورة سارة رسمي للعافية 

 هل نحن جيدون بما يكفي "هل نحن جيدون بما
 يكفي؟ ما هي معاييراألبوة واألمومة الجيدة

الكافية في القرن ال ٢١ ؟
إن أكبــر خــوف يواجهــه اآلبــاء واألمهــات فــي العصــر الحديــث 
هــو القلــق حــول كيــف يمكــن لهــم أن يكونــوا آبــاًء وأمهــات. 
يقلــق كال الوالديــن حــول مــا إذا كانــا صالحــان بمــا فيــه الكفايــة 
ويســعيان ألن يكونــوا أفضــل. وفــي هــذا القســم، سنستكشــف 
الشــيء الجيــد الــذي نقــوم بــه لصالــح أطفالنــا ومــا الــذي يمكننــا 
القيــام بــه أيًضــا ومــا الــذي قــد نقــوم بــه بشــكل أفضــل. ســيتم 
نســعى  إننــا  إذ  والحــدود،  والدعــم  واالتصــال  التواصــل  فحــص 

ــن. ــاء صالحي ــا يجعــل اآلب ــار م ــن لعــدم اختي جاهدي

يترأس ورشة العمل شركة مالك
خبيــرة األطفــال سســايل دي ســكالي |  متخصصــة بتثقيــف اآلبــاء 

واألمهات   
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يترأس ورشة العمل مكوكي   
تتميــز القصــص بقدرتهــا علــى إثــارة خيــال طفلــك وتحفيــز فضولــه 
ــك مســاعدة  ــى التطــور، لكــن يمكنهــا كذل ــه عل ومســاعدة دماغ
المخيفــة  أو  الجديــدة  واألحــداث  التغييــر  فهــم  علــى  طفلــك 
والمشــاعر القويــة التــي يمكــن أن يحــس ويتأثــر بهــا. انضمــوا 
إلــى فريــق ماكوكــي لمعرفــة كيفيــة قــراءة القصــص والتكيــف 
معهــا وطــرح األســئلة المناســبة مــن أجــل التواصــل مــع طفلــك.

رئيس الجلسةالمتحدثونالــوقــت الــمــوضــوع

أجندة المؤتمر والمتحدثين فيه عرضة للتغيير

3:15   -   2:15

4:15   -   3:15

 التعلم من خالل اللعب 

التوّحد )العالمات والكشف المبكر(

سرد الحكايات: كيف يمكن لسرد الحكايات أن 
يساعد طفلك على التغلب على مخاوفه والتعبير 

عن مشاعره األعمار )٢-٦(

يترأس ورشة العمل غوركمال داساني
لألطفــال  ريفرســتون  مركــز   | أولــى  وظيفــي  عــالج  أخصائيــة 

وُمؤِسسة ثيرابي بوكس   



شـــكـــرًا لـــكـــم


