
رواية القصص مع ترشيد
 5:00 - 6:00 مساًء | األعمار: للجميع | المكان: المنصة الرئيسية

 
لنشعل شغف األطفال باالستدامة والحفاظ عىل البيئة عن طريق سرد القصص الجذابة.

إنضم إلينا في جلسة ممتعة وتفاعلية حيث سيتعلم األطفال عن ترشيد استهالك المياه

والكهرباء من خالل قصص آسرة. 
 

كيدزانيا جو
5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 4-15 | المكان: محطة 1

 
ادخل إىل عالم كيدزانيا المثير حيث يمكن لألطفال اللعب والتعلم وتكوين صداقات

جديدة من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة العملية. تتيح هذه المحطة لطفلك القيام

بأدوار مختلفة واكتساب مهارات جديدة عن طريق أنشطة متنوعة بما في ذلك محطة
إذاعية ، ومكافحة الحرائق، صناعة الرسوم المتحركة، اختبار الواقع االفتراضي، الفنون

والحرف اليدوية، البرمجة وأنشطة عديدة أخرى

 
حسنا حسنا حسنا ماذا تعرف؟ - مركز التعلم

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢+ | المكان: محطة 5
 

تبحث لتحسين مستوى رفاهك بشكل عام وفهم نفسك ومشاعرك بصورة افضل؟ انضم

إىل علماء النفس المختصين من مركز التعلم في جلسات تثقيفية حول

معالجة مختلف تحديات الصحة النفسية. سواء كنت تبحث عن إرشادات لنفسك أو

ألحبائك ، هذه فرصة الكتساب المعرفة، فهم واستكشاف آليات دعم مفيدة تحسين

.صحتك العامة
 

استكشاف االستدامة من خالل اللعب - ترشيد

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 3+ | المكان: محطة 7
 

تعرف عىل كيفية إحداث فرق في المستقبل والحفاظ عىل البيئة من خالل مجموعة

متنوعة من األنشطة التي ستعلمك عن تلوث المياه، البيوت الزراعية، وأهمية الطبائع
البيئية المختلفة. فالطريق لتغيير العالم يبدأ معك!

 

أيام الدوحة للتعلم 2023 - جلسات اليوم األول
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 DEAP x   عرض فني جماعي -  نشطاء فاعلون

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الكل | المكان: محطة 8

DEAP  يتحد النشطاء الفاعلون (مجموعة من طالب مدرسة أكاديمية قطر) ومبادرة

للحفاظ عىل البيئة لدفع  المجتمع عىل التغيير. شارك في تحويل النفايات البالستيكية

التي جمعها الناشطون في حمالت تنظيف الشواطئ إىل قطعة فنية جماعية.

أطلق العنان إلمكانياتك في الميتافيرس (العالم االفتراضي) - كابوني

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 5+ | المكان: محطة 9

يدعوك Kabuni الستكشاف فرص سحرية ال نهاية لها في عالم الميتافيرس. انضم اىل

ورشات عمل التكنولوجيا التي تتيح لألطفال التعلم والنمو واالستكشاف في ميتافيرس

آمن يمكنهم من اكتساب مهارات عديدة لمستقبل مشرق. 

اكتشف الرياضة - االتحاد القطري للرياضة للجميع

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢+ | المكان: الملعب 

يوفر االتحاد القطري للرياضة للجميع مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية لتجربة
عائلية ممتعة ومفيدة من شأنها أن تسهم في االلتزام المستقبلي في ممارسة الرياضة.

تتضمن االنشطة جلسات لياقة بدنية عامة، مضمار عقبات لألطفال، الرماية، تنس

الريشة ورياضات الدفاع عن النفس.

عرض برنامج صوت المتعلمين - وايز

6:00 - 7:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: المنصة الرئيسية

اكتشف رحلة التعلم الفريدة للطالب المشاركين في برنامج صوت المتعلمين لعام 2022.

سوف يشارك الطالب أفكارهم لتطوير التعليم ومناقشة الحلول لتحديات التعليم الملحة

في العالم وتطلعاتهم لنظم تعليم أفضل.
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خلف الكواليس - معهد الجزيرة لإلعالم

6:30 - 7:30 مساًء | األعمار: ١٢-١٧ | المكان: محطة 2

يأخذك معهد الجزيرة لإلعالم خلف الكواليس يومًيا مع ورش عمل متنوعة حول مواضيع

اإلنتاج اإلعالمي المختلفة. هذه الجلسات مختارة بعناية واعدت خصيصاً للشباب لتطور

مجموعة متنوعة من المهارات التي تتراوح بين التصوير الفوتوغرافي واألداء الصوتي

وإنتاج الفيديو، والكتابة اإلبداعية والمزيد.

كرة القدم من أجل الخير - الجيل المبهر
8:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢-١٧ | المكان: الملعب

تجمعنا كرة القدم مًعا. انضم إىل الجيل المبهر عىل أرض الملعب في لعبة كرة قدم مع

لمسة خاصة تسلط الضوء عىل مهارات مفيدة مثل التواصل الفعال مع الفريق وحل

المشكالت.

 
عرض العلوم الممتعة - النادي العلمي القطري

8:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: المنصة الرئيسية

استعد لالنفجار من المرح والتعلم يعده النادي العلمي القطري للزوار! يقدم هذا العرض

مجموعة مثيرة من التجارب المذهلة التي تقرب لألطفال مفاهيم علمية منوعة في شكل

عملي يأسر الحواس.

قصصنا تحكي - دريشة X اكاديمية قطر الوكرة

 5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 16+ | المكان: محطة 5

في هذه الورشة: سيتم تسليط الضوء عىل أهمّية الّسرد القصص كوسيلة ألداة تمكين،

وتمنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم المكنونة في ذواتهم
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رواية القصص مع ترشيد
6:00 - 5:00 مساًء | األعمار: للجميع | المكان: المنصة الرئيسية

لنشعل شغف األطفال باالستدامة والحفاظ عىل البيئة عن طريق سرد القصص الجذابة.

إنضم إلينا في جلسة ممتعة وتفاعلية حيث سيتعلم األطفال عن ترشيد استهالك المياه

والكهرباء من خالل قصص آسرة. 

حسنا حسنا حسنا ماذا تعرف؟ - مركز التعلم

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢+ | المكان: محطة 5

تبحث لتحسين مستوى رفاهك بشكل عام وفهم نفسك ومشاعرك بصورة افضل؟ انضم

إىل علماء النفس المختصين من مركز التعلم في جلسات تثقيفية حول معالجة مختلف

تحديات الصحة النفسية. سواء كنت تبحث عن إرشادات لنفسك أو ألحبائك ، هذه

فرصة الكتساب المعرفة، فهم واستكشاف آليات دعم مفيدة تحسين صحتك العامة.

تحدي الروبوتات - ستوديو 5/6

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: محطة 3

قم باختبار التكنولوجيا الحديثة عن الطريق البرمجة والتجربة واللعب باستخدام روبوتات

مختلفة مثل Spherobolt، Ozobot و Vex. هذا النشاط يعلم كيفية التفاعل مع روبوت

التباعة للخط، وكيفية التحكم في الروبوتات باستخدام اجهزة ذكية اخرى باالضافة لكيفية
تفاعل الروبوتات مع مستشعرات األلوان واالشياء المتحركة في المحيط.

ألوان من الطبيعة - دد 

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: محطة 5

في هذه الجلسة سيتعرف األطفال عىل مصادر األلوان الطبيعية وكيفية استخالصها من

نباتات مختلفة. سوف يتعلمون أيًضا الطرق التي استخدمها الناس سابقاً لصنع األلوان

واالصباغ وكيف تطورت هذه العملية عبر العصور. ثم سيضعون هذه المعرفة في ممارسة

تطبيقية حيث سيصنعون اقالم االلوان الخاصة بهم.

أيام الدوحة للتعلم 2023 - جلسات اليوم الثاني
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التلوين والفنون - مركز ترينيتي للمواهب

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الجميع | الموقع: محطة 6

يشجع هذا الحدث الفني المميز المشتركين عىل إطالق العنان إلبداعكم حتى وان لم تكن

لهم خلفية فنية مسبقة. تابع خطوة بخطوة مع فنان مختص إلنشاء عملك الفني الخاص

بك. 

استكشاف االستدامة من خالل اللعب - ترشيد

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 3+ | المكان: محطة 7

تعرف عىل كيفية إحداث فرق في المستقبل والحفاظ عىل البيئة من خالل مجموعة

متنوعة من األنشطة التي ستعلمك عن تلوث المياه، البيوت الزراعية، وأهمية الطبائع
البيئية المختلفة. فالطريق لتغيير العالم يبدأ معك!

 
جذور التعاطف - أكاديمية قطر الدوحة

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: محطة 8

غالًبا ما تحتاج الكالب التي تم انقاذها حديثاً إىل اعادة التأهيل وتعديل في نظام األكل
لضمان ان ال يأكلو طعامهم بسرعة كبيرة تأذيهم. انضم إىل طالب أكاديمية قطر االبتدائية

"سفراء  حماية الحيوان" لصنع حصائر لدعم الحيوانات المنقذة في المأوى.

أطلق العنان إلمكانياتك في الميتافيرس (العالم االفتراضي) - كابوني

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 5+ | المكان: محطة 9

يدعوك Kabuni الستكشاف فرص سحرية ال نهاية لها في عالم الميتافيرس. انضم اىل

ورشات عمل التكنولوجيا التي تتيح لألطفال التعلم والنمو واالستكشاف في ميتافيرس

آمن يمكنهم من اكتساب مهارات عديدة لمستقبل مشرق. 
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كرة القدم من أجل الخير - الجيل المبهر
5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢-١٧ | المكان: الملعب

تجمعنا كرة القدم مًعا. انضم إىل الجيل المبهر عىل أرض الملعب في لعبة كرة قدم مع

لمسة خاصة تسلط الضوء عىل مهارات مفيدة مثل التواصل الفعال مع الفريق وحل

المشكالت.

 
تعرف عىل التوحد - أولياء أمور التوحد

6:00 - 8:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: بيت بن جلمود 

انضم إىل مؤسسي منصة أهالي التوحد في لقاء مع أفراد المجتمع الذين لهم صلة

مباشرة بشخص توحدي. تسعى هذه الندوة لتسليط الضوء عىل التوحد وبيان سبل دعم

العائالت واألفراد ذو الصلة.

كيدزانيا جو
5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 4-15 | المكان: محطة 1

ادخل إىل عالم كيدزانيا المثير حيث يمكن لألطفال اللعب والتعلم وتكوين صداقات

جديدة من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة العملية. تتيح هذه المحطة لطفلك القيام

بأدوار مختلفة واكتساب مهارات جديدة عن طريق أنشطة متنوعة بما في ذلك محطة
إذاعية ، ومكافحة الحرائق، صناعة الرسوم المتحركة، اختبار الواقع االفتراضي، الفنون

والحرف اليدوية، البرمجة وأنشطة عديدة أخرى.

خلف الكواليس - معهد الجزيرة لإلعالم

6:30 - 7:30 مساًء | األعمار: ١٢-١٧ | المكان: محطة 2

يأخذك معهد الجزيرة لإلعالم خلف الكواليس يومًيا مع ورش عمل متنوعة حول مواضيع

اإلنتاج اإلعالمي المختلفة. هذه الجلسات مختارة بعناية واعدت خصيصاً للشباب لتطور

مجموعة متنوعة من المهارات التي تتراوح بين التصوير الفوتوغرافي واألداء الصوتي

وإنتاج الفيديو، والكتابة اإلبداعية والمزيد.
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رواية القصص مع ترشيد
5:00 - 6:00 مساًء | األعمار: للجميع | المكان: المنصة الرئيسية

لنشعل شغف األطفال باالستدامة والحفاظ عىل البيئة عن طريق سرد القصص الجذابة.

إنضم إلينا في جلسة ممتعة وتفاعلية حيث سيتعلم األطفال عن ترشيد استهالك المياه

والكهرباء من خالل قصص آسرة. 

اكتشف الرياضة - االتحاد القطري للرياضة للجميع

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢+ | المكان: الملعب 

يوفر االتحاد القطري للرياضة للجميع مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية لتجربة
عائلية ممتعة ومفيدة من شأنها أن تسهم في االلتزام المستقبلي في ممارسة الرياضة.

تتضمن االنشطة جلسات لياقة بدنية عامة، مضمار عقبات لألطفال، الرماية، تنس

الريشة ورياضات الدفاع عن النفس.

كيدزانيا جو
5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 4-15 | المكان: محطة 1

ادخل إىل عالم كيدزانيا المثير حيث يمكن لألطفال اللعب والتعلم وتكوين صداقات

جديدة من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة العملية. تتيح هذه المحطة لطفلك القيام

بأدوار مختلفة واكتساب مهارات جديدة عن طريق أنشطة متنوعة بما في ذلك محطة
إذاعية ، ومكافحة الحرائق، صناعة الرسوم المتحركة، اختبار الواقع االفتراضي، الفنون

والحرف اليدوية، البرمجة وأنشطة عديدة أخرى.

تحدي الروبوتات - ستوديو 5/6

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: محطة 3

قم باختبار التكنولوجيا الحديثة عن الطريق البرمجة والتجربة واللعب باستخدام روبوتات

مختلفة مثل Spherobolt، Ozobot و Vex. هذا النشاط يعلم كيفية التفاعل مع روبوت

التباعة للخط، وكيفية التحكم في الروبوتات باستخدام اجهزة ذكية اخرى باالضافة لكيفية
تفاعل الروبوتات مع مستشعرات األلوان واالشياء المتحركة في المحيط.

أيام الدوحة للتعلم 2023 - جلسات اليوم الثالث
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حسنا حسنا حسنا ماذا تعرف؟ - مركز التعلم

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢+ | المكان: محطة 5

تبحث لتحسين مستوى رفاهك بشكل عام وفهم نفسك ومشاعرك بصورة افضل؟ انضم

إىل علماء النفس المختصين من مركز التعلم في جلسات تثقيفية حول معالجة مختلف

تحديات الصحة النفسية. سواء كنت تبحث عن إرشادات لنفسك أو ألحبائك ، هذه

فرصة الكتساب المعرفة، فهم واستكشاف آليات دعم مفيدة تحسين صحتك العامة.

التلوين والفنون - مركز ترينيتي للمواهب

5:00 - 7:00 مساًء | األعمار: الجميع | الموقع: محطة 6

يشجع هذا الحدث الفني المميز المشتركين عىل إطالق العنان إلبداعكم حتى وان لم تكن

لهم خلفية فنية مسبقة. تابع خطوة بخطوة مع فنان مختص إلنشاء عملك الفني الخاص

بك. 

استكشاف االستدامة من خالل اللعب - ترشيد

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 3+ | المكان: محطة 7

تعرف عىل كيفية إحداث فرق في المستقبل والحفاظ عىل البيئة من خالل مجموعة

متنوعة من األنشطة التي ستعلمك عن تلوث المياه، البيوت الزراعية، وأهمية الطبائع
البيئية المختلفة. فالطريق لتغيير العالم يبدأ معك!

" Best Buddies " سفراء
5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 3+ | المكان: محطة 8

انضم اىل سفراء مبادرة Best Buddies في اختبار تفاعلي يدور حول أسئلة توعوية حول

سبل الدمج االجتماعي الفعال لذوي اإلعاقة. سيرافق المشاركين رفاقهم وأقرانهم للتأكيد

عىل مهمتهم ورؤيتهم في تعزيز الصداقة واالندماج.
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الرياضات اإللكترونية من خالل Minecraft  - مايكروسوفت  

5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢+ | المكان: محطة 9

اعد بناء مالعب كأس العالم في قطر باستخدام Minecraft في مهلة زمنية محددة

وباالستعانة باألصدقاء، في تجربة تثير روح التحدي والعمل الجماعي معاً. 

خلف الكواليس - معهد الجزيرة لإلعالم

6:30 - 7:30 مساًء | األعمار: ١٢-١٧ | المكان: محطة 2

يأخذك معهد الجزيرة لإلعالم خلف الكواليس يومًيا مع ورش عمل متنوعة حول مواضيع

اإلنتاج اإلعالمي المختلفة. هذه الجلسات مختارة بعناية واعدت خصيصاً للشباب لتطور

مجموعة متنوعة من المهارات التي تتراوح بين التصوير الفوتوغرافي واألداء الصوتي

وإنتاج الفيديو، والكتابة اإلبداعية والمزيد.

تمكين "انسانيتنا" 

8:00 - 9:00 مساًء | األعمار: ١٢-١٧ | المكان: محطة 6

انضم لمجموعة مبهرة من الشباب في نشاط يناقش إنسانيتنا كمجتمع ويهدف لتعزيز

األفكار المبتكرة إليجاد سبل دعم األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية والجسدية.

 
العرضة التقليدية - أكاديمية قطر الدوحة

 6:00 - 6:30 مساًء | األعمار: الجميع | المكان: المنصة الرئيسية

انضموا لطالب أكاديمية قطر لمشاهدة أداء العرضة القطرية التقليدية التي اعدوها بعناية

واهتمام إلظهار حبهم للوطن واعتزازهم بالثقافة القطرية.

قصصنا تحكي - دريشة X اكاديمية قطر الوكرة

 5:00 - 9:00 مساًء | األعمار: 16+ | المكان: محطة 5

في هذه الورشة: سيتم تسليط الضوء عىل أهمّية الّسرد القصص كوسيلة ألداة تمكين،

وتمنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم المكنونة في ذواتهم
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