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مؤتمر الرياض

الدولي للفلسفة



واملنظرينواملؤرخين،والعلماء،الفالسفة،مننخبة2022للفلسفةالدوليالرياضمؤتمرسيجمع
فةاملعر حول الفرضياتووضعاألطروحاتملناقشةالعالمدول مختلفمنوالفنانينالسياسيين،

 املستقبلوفيالحاليعصرنافيواالستكشاف
 
.املعاصرةالبحثيةيعواملشار التاريخيةالتفسيراتمنانطالقا

األسئلةحول دور تهادفةوعلميةفلسفيةاستقصائيةبحوثفياملشاركةحول عملنانطاقيتمحور وبالتالي،
.املعاصريخناتار إطارفيالقديمةاملفاهيمهذهتعريفإعادةخاللمنوالفضاءبالزماناملتعلقةالتقليدية
 
 
والتساؤل ستقصاءاال إمكانياتلتعزيزنسعىفإنناالبشرية،علىوالفضاءالزمانأثرعلىتركيزنامنوانطالقا

كيفاء؟الفضهوماالزمان؟هوماواألخالقي؛والفكري،والعملي،النظري،البشري االزدهارتحقيقأجلمن
والحكمة؟بالعدالةاملتمثلةالعليااملثلنحوالتطور فرصلإلنسانيةتتيحأنوالفضاءالزمانلنظرياتيمكن
هذافيوحيدون نحنهلنشهده؟الذياملذهلالتكنولوجيالتقدمأعقابفيإنسانيتنامستقبلسيبدوكيف

للفلسفةنيمككيفاآلخرين؟الكون سكانمعنتواصلأنلناينبغيفكيفالوحيدين،نكنلموإنالكون؟
يبقىولربماالبشرية؟أجلمنواالستكشافاملعرفةروحعلىالحفاظيمكنناكيفوملاذا؟السالمتحققأن

باألمل؟التحليإلىإنسانيتناتدفعالتياألسبابتكمنأين:األهمالسؤال

تحتةواملؤسسيالفكريةواملدارسالعلميةالتخصصاتمختلفمنالقادميناملفكرينجمعخاللمن
التيتلكعنومختلفةجديدةأسئلةطرحإلى2022للفلسفةالدوليالرياضمؤتمريسعىواحد،سقف
بتاريخنااءلالرتقجديدةإجاباتإيجادحتىأوجديدةبحثنطاقاتابتكارإلىولربماتاريخنا،عبرورثناها
.واملشتركاملتبادلالبشري 

موجز عن برنامج املؤتمر
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ملحة عن البرنامج



22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:00 14:15 14:00

االستكشافات الفلسفية ومسألة المستقبل 

19:00–20:30
يأساليب للتساؤل الفلسفي في الفصل املدرس 

19:00 – 18:00

فاتحة : السؤال
املعرفة

18:00 –
17:30

استكشاف ماذا بالضبط؟

17:30 – 16:00

البشرية في 

:الفضاء

املجد أم 

السلطة

15:15 –

16:00

الجلسة االفتتاحية
التهيئة لعالم عابر للكواكب

15:15 – 14:15

محمد . دةكلم
حسن علوان، 
الرئيس التنفيذي

لهيئة األدب والنشر 
والترجمة في وزارة 
الثقافة السعودية

14:15 –
14:00

لتفكير في الفضاء الخارجي

19:00–20:30 أخالقيات املعرفة

واالستكشاف

19:00 – 18:00

استكشاف الفضاء والزمان في وقتنا الحالي

17:30 – 16:00

العقل والفوضى

19:00–20:30

وجهات نظر جديدة حول اإلنسانية: تأمل كوكب األرض

17:30 – 16:00

مقهى الفلسفة

21:30 – 20:00

فالسفة الغد 

21:00 – 15:00
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21:30–,202214:00ديسمبر 1الخميس : اليوم األول 



22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:00 18:00 17:30 17:00 16:30 15:00 14:00

عشاء

ماذا نعرف عن األسس الدماغية والتحكم بالذات؟

21:00 – 20:00

األخالقي التعليل

:والتفكير الفلسفي

االقتراب من تعليم 

يقدر الفضائل

20:00 – 19:00

الستكشاف ا
خارج نطاق 

املعرفة

18:15 –
19:00

ف

ت

ر

ة 

ر

ا

ح

ة

مستقبل العالقات الشخصية في عصر الذكاء االصطناعي

17:45 – 16:30

ل نحُن وحدنا؟ه

16:30 – 15:00 من سنكون : لقاءات بشرية دخيلة
في املستقبل؟

15:00 – 14:00

فرصة من أجل مدرسة املستقبل : التعليم والتعلم الحواري 

21:30 – 20:30

الحد من املخاطر واالستدامة في استكشاف الفضاء

17:45 – 16:30

مسؤوليتنا؟: املجرّيةالبيئة

16:30 – 15:00

الفلسفةمقهى 

21:00 – 20:00

تقص ي املوروثات املعرفية

17:45 – 16:30

(مناظرة)

القراءة بين السطور 

17:00 – 14:00

الفلسفةمقهى 

17:00 – 15:00

فالسفة الغد

21:30 – 14:00
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21:30–202214:00ديسمبر 2الجمعة : اليوم الثاني ,



21:15 21:00 20:00 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:00 14:30 14:00 13:15 13:00 11:45 10:00

اختتام مؤتمر الرياض الدولي 
للفلسفة

21:15 – 21:00

! الفلسفة اآلن 

21:00 – 20:00

فة إنتاج ونقد املعرفة في فلس
القرن الثاني عشر في العالم 

اإلسالمي

20:00 – 19:00

الفلسفة ومسائل الفضاء والزمان

19:00 – 17:30

فترة راحة

التراث البشري 

17:00 – 16:00

املساحات الحوارية 

اوتحديات التكنولوجي

16:00 – 14:30

املخيم الفلسفي

13:00 – 10:00

من املعاهدات إلى الواقع: قوانين الفضاء

19:00 – 17:30

استكشاف املعرفة 
الفلسفية بشكل 

اإلرث اليوناني : جماعي
العربي

16:00 – 14:30

التفكير الفلسفي والتربية الحكيمة في املنزل 

13:15 – 11:45

(إفتراضية )

البحث عن نظرية كونية

19:00 – 17:30

السلطة ومؤسسات 

املعرفة

16:00 – 14:30

(مناظرة)

القراءة بين السطور 

17:00 – 14:00

مقهى الفلسفة 

19:00 – 17:00

فالسفة الغد

21:00 – 10:00
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21:15– ,202210:00ديسمبر 3السبت : لثالثااليوم 



2022ديسمبر 1الخميس : اليوم األول

افتتاح مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة

14:00–14:15
املسرح الفلسفي

، الرئيس التنفيذي لهيئة األدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة السعوديةمحمد حسن علوان. دكلمة

الجلسة االفتتاحية
التهيئة لعالم عابر للكواكب

جامعة والية بنسلفانيافي الفلسفة، أستاذ دكتور ، يكوالس دي وارينن. د: مدير الجلسة
:املتحدثون 

نائب رئيس االتحاد الدولي للمالحة الفضائيةمستشار خاص للرئيس التنفيذي، الهيئة السعودية للفضاء، نائب رئيس مبادرة االختالف، اعل الشميمري، مش. م

14:15–15:15
املسرح الفلسفي

الكلمة الرئيسية
املجد أم السلطة:البشرية في الفضاء

دبلنأستاذ دكتور في كلية الفلسفة، جامعة، كوهينجوزيف. د:مدير الجلسة
:املتحدث

أستاذ دكتور في النقد والنظرية، جامعة امللك سعود، الغذاميهللا عبد. د

15:15–16:00
املسرح الفلسفي
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2022ديسمبر 1الخميس : اليوم األول

جلسة حوارية
استكشاف ماذا بالضبط؟ 

، أستاذ مساعد للفلسفة، جامعة امللك سعود، رئيس جمعية الفلسفةدهللا املطيري عب. د: مدير الجلسة
:املتحدثون 

، السعوديةالجامعية، محاضرة، كلية الجبيل شيخة اليلك
فلسفة، كلية التربية األساسية، الكويتدكتور في الأستاذ، فهد الرويشد. د

16:00–17:30
(جلسات متزامنة)

املسرح الفلسفي

جلسة حوارية
استكشاف الفضاء والزمان في وقتنا الحالي 

جامعة والية بنسلفانيافي الفلسفة، أستاذ دكتور ، يكوالس دي وارينن. د: مدير الجلسة
:املتحدثون 

، مؤسس مساعد، فيكتوريا ايكوسيستمزكريستوفر كوردوفا
كلية األدب والفلسفة، جامعة بويبال املستقلةأستاذ دكتور في آلبيرتو كاريللو كانان،. د

آسيا،معهد الذكاء االصطناعي،، مدير تنفيذيكيلي فوربز

16:00–17:30
(جلسات متزامنة)

١ورشة عمل 

جلسة حوارية
وجهات نظر جديدة حول اإلنسانية: تأمل كوكب األرض

دبلنأستاذ دكتور في كلية الفلسفة، جامعة، كوهينجوزيف. د:مدير الجلسة
: املتحدثون 

UNNEقسم الفلسفة، كلية العلوم اإلنسانية، أستاذ دكتور فيأليخاندرا دي ال ميرسيد فرنانديز،. د
، رئيسة قسم العلوم التعليمية، الجامعة األمريكية في القاهرةهبة الدغيدي. د

، إيطاليامساعد، جامعة سان رافاييلأستاذ ، جياكومو بيتراركا. د

16:00–17:30
(جلسات متزامنة)

٢ورشة عمل 
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2022ديسمبر 1الخميس : اليوم األول

جلسة حوارية
فاتحة املعرفة: السؤال

شريك مؤسس، حلقة الرياض الفلسفية، النفيعيعبدهللا : مدير الجلسة
نائب رئيس جمعية الفلسفة، فيلسوفشايع الوقيان، . د: املتحدثون 

18:00 – 17:30
ملسرح الفلسفي

جلسة حوارية
أساليب للتساؤل الفلسفي في الفصل املدرس ي

، مدير عام، مؤسسة بصيرةداليا تونس ي: املتحدثون 
بالتعاون مع مؤسسة بصيرة

18:00–19:00
(جلسات متزامنة )

١ورشة عمل 

الكلمة الرئيسية
أخالقيات املعرفة واالستكشاف 

، أستاذ مساعد في الفلسفة، جامعة امللك سعود، رئيس جمعية الفلسفة عبدهللا املطيري .د: مدير الجلسة
رئيس املركز السعودي للفلسفة واألخالقيات، أستاذ مساعد في الفلسفة، جامعة طيبة، حسن الشريف. د: املتحدثون 

18:00–19:00
(جلسات متزامنة )
املسرح الفلسفي

جلسة حوارية
العقل والفوض ى

:املتحدثون 
، عاملة فيزياء، املنظمة األوروبية للبحوث النووية ريم طيبة. د
مستشار، الهيئة السعودية للفضاءهيثم التويجري،. د

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

19:00–20:30
(جلسات متزامنة)

املسرح الفلسفي
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2022ديسمبر 1الخميس : اليوم األول

جلسة حوارية
التفكير في الفضاء الخارجي

:املتحدثون 
مستشار أخالقي، املركز الوطني للدراسات الفضائيةجاك آرنولد، . د

ي مجال الفلك الثقافي ة فملى بنت منصور آل سعود، باحث
بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

19:00–20:30
(جلسات متزامنة)

١ورشة عمل 

جلسة حوارية
االستكشافات الفلسفية ومسألة املستقبل

جمعية الفلسفةفي ، عضوجعفر األنصاري : مدير الجلسة
:املتحدثون 

محسن املحمدي. د
، السعوديةمركز البحوث والتواصل املعرفيباحث في ، عبد الرحمن مرشود

19:00–20:30
(جلسات متزامنة)

٢ورشة عمل 

مقهى الفلسفة
كريستوفر فيليبس، مؤسس سقراط كافيه، كاتب. تحت إشراف د

20:00–21:30
مقهى الفلسفة
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2022ديسمبر 2الجمعة : اليوم الثاني

الكلمة الرئيسية
من سنكون في املستقبل؟: لقاءات بشرية دخيلة

كلية دبلنأستاذ دكتور، كلية الفلسفة، ، كوهينجوزيف. د: مدير الجلسة
جامعة والية بنسلفانياأستاذ دكتور في الفلسفة، ، دي واريننيكوالس. د:املتحدثون 

14:00–15:00
املسرح الفلسفي

جلسة حوارية
هل نحُن وحدنا؟

للدراسات الفضائيةالفرنس يمستشار أخالقي، املركز الوطني، آرنولدجاك . د: مدير الجلسة
، ومؤسس منتدى الفضاء النمساوي SpaceTecكبير خبراء التكنولوجيا وشريك في ، فريستشافنوربيرت. د: املتحدثون 

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

16:30 – 15:00
(جلسات متزامنة)

املسرح الفلسفي

جلسة حوارية
مسؤوليتنا؟: البيئة املجّرية
كلية دبلنأستاذ دكتور، كلية الفلسفة، ، كوهينجوزيف. د: مدير الجلسة

:املتحدثون 
جامعة سانت لويس، ، أستاذ مشاركراي لي بيو. د

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

16:30 – 15:00
(جلسات متزامنة)

١ورشة عمل 

مقهى الفلسفة
كريستوفر فيليبس، مؤسس سقراط كافيه، كاتب. تحت إشراف د 15:00–17:00

مقهى الفلسفة
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2022ديسمبر 2الجمعة : اليوم الثاني

جلسة حوارية
تقص ي املوروثات املعرفية

كلية دبلنأستاذ دكتور، كلية الفلسفة، ، وزيف كوهينج. د: مدير الجلسة
: املتحدثون 

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين،دراسات علياكاتب وأستاذ دكتور طيب بو عزة،. د
لندنجامعة ، كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ، العاملية، محاضر في  الفلسفةأندرو هاينز. د
، أستاذ دكتور، جامعة الشيخ أنتا ديوب، داكار، السنغالادو ندوي ب. د

لندن-بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية واألفريقية 

17:45 – 16:30
(جلسات متزامنة)

املسرح الفلسفي

ورشة عمل
املخاطر واالستدامة في استكشاف الفضاءالحد من 

جامعة ميسوري الوسطى،يوسف العامودي. م
xبالتعاون مع ورشة  

17:45 – 16:30
(جلسات متزامنة)

١ورشة عمل 

جلسة حوارية
مستقبل العالقات الشخصية في عصر الذكاء االصطناعي 

أستاذ مساعد في األمن السيبراني، جامعة امللك عبدالعزيزسعاد العريفي، . د: مدير الجلسة
: املتحدثون 

نساساي، جامعة ك ن، قسم الفلسفة، مدير مركز التواصل السيبراأستاذ دكتور ، جون سايمونز. د
فلسفة، مدير مركز البرمجة لالخالقيات واملجتمع، جامعة سانتا كالراأستاذ دكتور في الجون سولينز،. د

SwissCognitive،سفير الذكاء االصطناعي،احصائيات، عالم كلير ماتوكا
بالتعاون مع املركز السعودي للفلسفة واألخالقيات

17:45 – 16:30
(جلسات متزامنة)

٢ورشة عمل 

استراحة 18:15 – 17:45

الكلمة الرئيسية
االستكشاف خارج نطاق املعرفة

رئيس املركز السعودي للفلسفة واألخالقيات، أستاذ مساعد في الفلسفة، جامعة طيبة، حسن الشريف. د: مدير الجلسة
رئيس جمعية الفلسفة و فلسفة، جامعة امللك سعودفي ال، أستاذ مساعد عبدهللا املطيري .د: املتحدثون 

18:15–19:00
املسرح الفلسفي
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2022ديسمبر 2الجمعة : اليوم الثاني

الكلمة الرئيسية
االقتراب من تعليم يقدر الفضائل:التعليل األخالقي والتفكير الفلسفي

(LMU)في الفلسفة، جامعة ميونيخ ، باحث ماجستيرالوليد السقاف: مدير الجلسة
، مدير عام، مؤسسة بصيرةداليا تونس ي: املتحدثون 

19:00–20:00
املسرح الفلسفي

محاضرة
فرصة من أجل مدرسة املستقبل : التعليم والتعلم الحواري 

، مدير عام، مؤسسة بصيرةداليا تونس ي: املتحدثون 
بالتعاون مع مؤسسة بصيرة

20:30–21:30

(جلسات متزامنة)
١ورشة عمل 
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2022ديسمبر 3السبت : اليوم الثالث

محاضرة
التفكير الفلسفي والتربية الحكيمة في املنزل 

، مدير عام، مؤسسة بصيرةداليا تونس ي: املتحدثون 
بالتعاون مع مؤسسة بصيرة

11:45–13:45
١ورشة عمل 

جلسة حوارية
املساحات الحوارية وتحديات التكنولوجيا

UNNEقسم الفلسفة، كلية العلوم اإلنسانية، أستاذ دكتور فيأليخاندرا دي ال ميرسيد فرنانديز،. د: مدير الجلسة
: املتحدثون 

مؤسس سقراط كافيه، كاتبكريستوفر فيليبس، . د
Higherعالقات عامة، أستاذ دكتور ، لةجسماعين. د Institute of Sciences (HIS)
(UNAM)–، كلية الفلسفة، الجامعة الوطنية املستقلة في املكسيك أستاذ دكتور ، جيراردو دي ال فوينتي. د

14:30–16:00

(جلسات متزامنة)
١ورشة عمل 

جلسة حوارية
اإلرث اليوناني العربي : استكشاف املعرفة الفلسفية بشكل جماعي

لندن–، لغة عربية ودراسات إسالمية،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية أستاذ دكتور ، أيمن شحادة. د: مدير الجلسة
: املتحدثون 

لندن-كلية الدراسات الشرقية واألفريقية محاضرإلفيس إيمافيدون، . د
لتاريخ الحضاري اإلسالمي، جامعة أكستيرفي اأستاذ دكتور سجاد رضوي، . د
جامعة اليدن،محاضر جامعي في اللغة العربية وفلسفة القرون الوسطى، إيهاب بديوي . د

لندن-بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية واألفريقية 

14:30–16:00

(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

2
0

2
2



2022ديسمبر 3السبت : اليوم الثالث

جلسة حوارية
السلطة ومؤسسات املعرفة

كلية دبلن الجامعية أستاذ دكتور، كلية الفلسفة، ، وزيف كوهينج. د: مدير الجلسة
: املتحدثون 

طالب دكتوراه، كاتب، جامعة بوردوناثان دوفير، 
فلسفة، الجامعة األمريكية في بيروتالأستاذ دكتور في، بشار حيدر. د
لندن-،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية العاملية، محاضر،الفلسفةبيورن جيرد فريتير. د

14:30–16:00

(جلسات متزامنة)
٢ورشة عمل 

الكلمة الرئيسية
التراث البشري 
كلية دبلن الجامعية أستاذ دكتور، كلية الفلسفة، ، وزيف كوهينج. د: مدير الجلسة

جامعة تورينو، أستاذ دكتور في الفلسفة الفكرية، ماوريزيو فيراريس. د: املتحدثون 

16:00–17:00
املسرح الفلسفي

استراحة 17:30 – 17:00

مقهى الفلسف
كريستوفر فيليبس، مؤسس سقراط كافيه، كاتب. تحت إشراف د

17:00–19:00

جلسة حوارية
الفلسفة ومسائل الفضاء والزمان

كاتب و محاضرأحمد املدلوح، : مدير الجلسة
: املتحدثون 

جامعة الكويت،، رئيس قسم الفلسفةمحمد الوهيب. د
، رئيس، قسم الفلسفة، جامعة الكويتيزيد بدر

، عضو مؤسس، جمعية الفلسفةرانيا العرضاوي . د
بالتعاون مع جمعية الفلسفة

17:30–19:00

(جلسات متزامنة)
١ورشة عمل 

2
0

2
2



2022ديسمبر 3السبت : اليوم الثالث

اقع: قوانين الفضاء من املعاهدات إلى الو
SPACEAVOCAT، محامي، مؤسس نوما إيسنار.د: املتحدثون 

xبالتعاون مع ورشة 

17:30–19:00

(جلسات متزامنة)
٢ورشة عمل 

(افتراضية)البحث عن نظرية كونية 
كلية دبلن الجامعية أستاذ دكتور، كلية الفلسفة، ، زيف كوهينجو . د: مدير الجلسة

في الفلسفة، جامعة كولورادوأستاذ دكتور ، كليالندكارول.د: املتحدثون 
17:30–19:00

(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

الكلمة الرئيسية
إنتاج ونقد املعرفة في فلسفة القرن الثاني عشر في العالم اإلسالمي

LMU))في الفلسفة، جامعة ميونيخ( ماجستير)الوليد عادل السقاف، باحث : مدير الجلسة
لندن–، لغة عربية ودراسات إسالمية،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية أستاذ دكتور ، يمن شحادةأ. د: املتحدثون 

20:00 – 19:00
املسرح الفلسفي

!الفلسفة اآلن
١الجزء

جوزيف كوهين، أستاذ دكتور، كلية الفلسفة، كلية دبلن الجامعية . د: مدير الجلسة
مشرف، برنامج الفيلسوف الصغير، جمعية الفلسفةعماد الزهراني، . د: املتحدثون 

٢لجزء ا
رئيس املركز السعودي للفلسفة واألخالقيات، أستاذ مساعد في الفلسفة، جامعة طيبة، حسن الشريف. د: مدير الجلسة

، جامعة طيبةأستاذ دكتور عالي الدكتور حسام زمان،م:  املتحدثون 

21:00 – 20:00
املسرح الفلسفي

2022اختتام مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة  21:15 – 21:00
املسرح الفلسفي
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الفعاليات المصاحبة



مقهى الفلسفة

اسيستكشفون حيثرسمية،وغيرمريحةبيئةفيالبعضبعضهممعوالتفاعلللمشاركةفريدةفرصةسواءحدعلىواملشاركينللمقدمينالفلسفةمقهىسيوفر منتنبعخالدةولكنهاوقتيةئلةأسمع 

واإلحساسالرؤىنطاقتعميقمناملشاركينجميعستمكنهذهاملنهجيةواالستقصاءاالستكشافتجربةأناملؤكدومن."واإلنسانيةوالوقتالفضاء:واالستكشافاملعرفة"املؤتمرموضوع

.املؤتمرفترةطوالواملجمعةاملكتسبةباإلمكانيات

األيام واألوقات

   20:00– 21:30ديسمبر1

17:00–15:00ديسمبر      2

17:00– 19:00ديسمبر3

كريستوفر فيليبس . د:املتحدث

الدور األرض ي–مقهى الفلسفة :املوقع
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القراءة بين السطور  ( مناظرة)

األخالقيالتخوفهل.متتاليينيومينمدارعلىحواريتينجلستينخاللوتعللهااألفكارمنهاكلستناقشاملفكرين،منمجموعاتأربعبينحاميةنقاشيةبطولةلحضور الصغيرةالقاعةفيإليناانضموا

بالقانون؟حظرهايجبهلالتجميل؟صناعةفياألخالقيةاملخاطردور عنوماذافيه؟مبالغاالصطناعيالذكاءتطور من

.جوائزعلىالفائزونوسيحصلتحكيملجنةقبلمناملتسابقينتقييمسيتم

:مواضيع املناظرات
.التخوف األخالقي من تطور الذكاء االصطناعي أمر مبالغ فيه▪
.  صناعة التجميل تتضمن مجازفات أخالقية لذلك ينبغي تقييدها قانونيا▪

األيام واألوقات

17:00–14:00ديسمبر     ٢

17:00–14:00ديسمبر      ٣

عزة مختارو، عبدالرحمن املرشود: املنسقون 

الدور الثاني–القراءة بين السطور : املوقع
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المخيم الفلسفي 

تنفيذعلىكفسنعالعميقة،الحواراتهذهإحياءوبهدف.جسدهخاليامنخليةوكلعقلهبهافيشعرروحه،والدةمعتولدواالستداللللتأملالدائمةومساعيهالفلسفةحول اإلنسانحواراتإن

.الفلسفيةاألفكاريشاركونكمفكرينمقابلةيمكنكحيثالطلقالهواءفيفلسفيةنقاشجلسات

الوقت/اليوم

13:00–10:00ديسمبر     ٣

: املنسقون 

شعبطزها 

مودة الحميد

نسرين غندورة

الدور األرض ي–املخيم الفلسفي : املوقع
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الغدفالسفة

 أكثروجعلهاالفلسفةمفاهيمتبسيطفيالغدفالسفةمساحةبرنامجسيسهم
 
العائالت؛ذلكفيبماالضيوف،بجميعنرحبولذلك.العمرعنالنظربغض  للجميعفالفلسفةاليافعة؛العقول منقربا

،15و7بينأعمارهمتتراوحالذينواليافعينالصغارللفالسفةالبرنامجهذاتطويرتم.املجالهذابشأنفضولهموإثارةالفلسفيبالتفكيراالهتمامعلىواليافعيناألطفالتشجيعبغية
 
لهموسنوفرعاما

 :العملورشمنضخمةمجموعة
 
 الفضاء،روادحول املتحركةالرسومبقصصبدءا

 
رؤيتنابكيفيةاملتعلقةلككتالوجودية،األسئلةعلىلإلجابةتسعىالتياإلبداعيةوالحرفالفنون أنشطةإلىووصوال

.ألنفسنا

الثانيالدور –الغدفالسفة:املوقع
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فالسفة الغد

ديسمبر١الخميس : اليوم األول

قصة السؤال 

عية        ورشة تخلق داف. النصوص القصصية المتضمنة تساؤالت فلسفية لتحبيبها إليهم وتقريبها ألذهانهمورشة تتضمن مناشط مسلية لمناقشة بعض األفكارالفلسفية بأسلوب ملهم و مبسط، و تتناول بعض

لديهم لقراءة كتب الفلسفة والقصص المعنية بإثارة التساؤالت الفلسفية 

سنة١٥–١٢: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

ريم الجوفي: المتحدثة

16:00 – 15:00

ترجم أفكارك

.ةاستخدام الوسائط المتعددة وفن القص بالكوالج في البحث عن اقتباسات موجودة في المجالت واختيارها من قبل الطفل لتعكس أفكاره الداخلي

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

مجد جاها: المتحدثة

17:45 – 16:30
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فالسفة الغد

ديسمبر١الخميس : اليوم األول

قصة حياة ذكية في كوكب آخر 

سيتعلم من خاللها التسلسل واإلدراك ومناقشة األفكار الفلسفية عن الفضاء . فضائيمخلوقإثارة خيال األطفال عبر تجربة قراءة قصة تفاعلية عن الكواكب ومخلوقات الفضاء وتصميم

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

ابتهال نجار: المتحدثة

20:30 – 19:15
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فالسفة الغد

ديسمبر٢الجمعة : اليوم الثاني

هل ينبغي أن تكون هناك بداية لكل قصة؟

.    الكونة امتدادباإلضافة إلى نشاط بسيط يشرح فكر. سيتم طرح فكرة تفاعلية عن أهمية البدايات لكل قصة تتناولها األجيال، في حلقة النقاش هذه سنجيب عن هذه التساؤالت التي قد ال تنتهي

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك١٥: العدد

نيفين نبيل: المتحدثة

15:30 – 14:00

كيف نتميز باختالفنا؟: قصة

ميزة االختالفات عبر التعبير عن الذات تجربة قراءة قصة تفاعلية وتصميم عمل فني بالرمل ينمي مهارة التصميم والتخطيط ويلقي الضوء على

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

ابتهال نجار: المتحدثة

17:30 – 16:00

كيف أرى نفسي في عالم الخيال؟

.  التشكيلي، وصناعه شخصيات باأللوان والقصاصاتمحاكاة الطفل لكيف يرى نفسه وشخصيته بالرسم والتلوين، تنميه خيال الطفل في رسم الوجوه باألسلوب

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

مجد جاها: المتحدثة

19:00 – 17:45
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فالسفة الغد

ديسمبر٢الجمعة : اليوم الثاني

حدود الفضاء الالنهائية 

هل يمتد الفضاء بال نهاية؟ هل هناك عدد منتهي من    ... ولكن هناك بعض األمور التي ال نعرفها بعديستطيع العلماء تفسير الكثير من الظواهر التي يمكن أن نراها،! ما الذي يوجد بعد الفضاء الخارجي؟

المجرات في كل اتجاه في الفضاء؟ أم أن هذا الفضاء ينتهي؟ إذا كان ينتهي فماذا يوجد في نهايته؟

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

أسماء باوزير: المتحدثة

19:45 – 19:00
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فالسفة الغد

ديسمبر٣السبت : اليوم الثالث

لقد اصطدت قمًرا 

ثم اختيار سؤال واحد ، يعقبها استخراج ألبرز المفاهيم من القصة ووضع التساؤالت حولها في مجموعات،(قصة لقد اصطدت قمًرا)ورشة فلسفية لألطفال تبدأ بتمرين تمهيدي ثم عرض مثير فلسفي 

.  بالتصويت ليجري حوله حوار سقراطي، ويعقب ذلك تقييم للحوار والجلسة من قبل األطفال أنفسهم

سنة١٢–٧: الفئة العمرية

مشارك٢٥: العدد

عماد الزهراني: المتحدث

11:30 – 10:00

كيف سأرى العالم لو كنت روبوتاً؟ 

بالروبوت؟ هل يستطيع الروبوت أن يشعر باإلنسان؟ ما الفرق بين اإلنسان و الروبوت؟ ماذا لو استبدل اإلنسان

سنة١٢–٩: الفئة العمرية

مشارك٢٠: العدد

فرح الحربي: المتحدثة

15:30 – 14:00

2
0

2
2



فالسفة الغد

ديسمبر٣السبت : اليوم الثالث
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(حوار سقراطي)حلقة فلسفية 

لتعليم مهارات التفكير العليا عن طريق إنشاء بيئة آمنة لتبادل األفكار والتساؤالت  P4Cنستخدم في الورشة منهج . ورشة عمل مدتها ساعتان لتعليم أساليب التفكير الفلسفي للصغار واليافعين والكبار

سنة١٥–١٠: الفئة العمرية

مشارك١٨: العدد

رواف نحاس:  المتحدثة

17:15 – 15:45

..  صديقي الخيالي

.  مىومناقشة األفكار الفلسفية باإلضافة لعمل فني سيقوم بها األطفال باستخدام الد" صديقي المتخيل " تتناول مفهوم الخيال واالبتكار من خالل قراءة قصة   P4Cورشة فلسفية بمنهجية 

سنة١٢-٧: الفئة العمرية

مشارك١٢: العدد

أفنان الخالدي: المتحدثة

18:30 – 17:30
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الفلسفيةمعياتللجالدولياالتحادبينهمومنللجميع،ونشرهاالفلسفةتشجيعشغفشركاؤنايبادلنا
(FISP)املكسيكفياملستقلةالوطنيةالجامعةمثلالرائدة؛الدوليةالجامعاتمنوالعديد(UNAM)،

واإلفريقيةالشرقيةالدراساتوكلية،(UNNE)األرجنتينفيالشرقيالشمالفيالوطنيةوالجامعة
(SOAS)سوفالتيدرةالناالفلسفةكتبوتصفحالشركاء،جناحعلىنظرةإلقاءيمكنكمكما.لندنفي
)الفلسفةمؤسساتعلىالتعرفأو،(معكال)تعرضها SCOPE وواألخالق،للفلسفةالسعودياملركز(

(SAP)(بصيرة)األطفالفلسفةومؤسسةللفلسفة،السعوديةالجمعية.

شركاؤنا


