
المؤتمر العربي الرابع
للتفكير واالبداع واالبتكار
The 4th Arab Conference for Thinking, Creativity and Innovation

2020

تحت شعار
االبتكار ومها�ات المستقبل

٢٧ - ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م    الموافق   ١٠ - ١٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ

أونال�ن - عبر منصة �وم

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ www.debonoconference.com



INNOVATION
& FUTURE SKILLS

مقدمة:
الخاصة  المختلفة  والمؤسسات  للمنظمات  تحديات  تشّكل  أصبحت  المياد�ن،  جميع  في  ومتسارعة  عميقة  تحوالت  اليوم  العالم  �واجه 
والحكومية وغير الحكومية، وقد أدى ذلك إلى تغير جذري في المجاالت واألنماط والمعا�ير التي تحكم عمل هذه المؤسسات. و�تيجة لهذه 

التحوالت ظهرت الحاجة إلى استخدام أساليب جديدة ومبتكرة، ويقتضي ذلك توفير �ؤية واضحة للشكل الذي سيكون عليه المستقبل.
وقد حظي موضوع التفكير واالبداع باهتمام متناٍم من الفالسفة والسياس�ين والتربو�ين حتى أصبح سمة أساسية للفرد المتعلم ومتطلب 
ال�ابعة  الصناعية  الثورة  ودخول  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تفرضها  تحديات  تواجه  التي  المجتمعات  في  المسؤولة  للمواطنة 
بمكونا�ها المختلفة في شتى مجاالت الحياة. ولم يعد نجاح اإلنسان في مواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل �اهر يعتمد على الكم 
المعرفي الذي يمتلكه بقدر ما يعتمد على قدرته على المشاركة في إ�تاج المعرفة واستخدامها وتوظيفها، باإلضافة إلى امتالكه المها�ات 
والخب�ات الض�و��ة. لذا أصبح هناك ض�ورة ملحة لتفعيل دور التفكير واالبداع الذي يمكننا من مواجهة التحديات العالمية والمحلية عن ط��ق 

وضع است�ا�يجيات فاعلة مع تحقيق التنفيذ الم�ن لهذه االست�ا�يجيات.
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يعلن مركز ديبونو لتعليم التفكير عن تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتفكير واالبداع واالبتكار تحت شعار: االبتكار ومهارات المستقبل، 
خالل الفترة من ٢٧ ولغاية ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠م الموافق ١٠ ولغاية ١٢ ربيع األول ١٤٤٢هـ، وبمشاركة واسعة تضم خبراء ومتحدثين من 

دول عربية مختلفة.
لقد أصبح هذا المؤتمر والذي ينظمه مركز د�بونو لتعليم التفكير المنارة والبوصلة إللقاء الضوء على مرتك�ات وأهمية هذا العلم لدى الدول 
وكافة المنظمات والمؤسسات وفي مختلف القطاعات الحيا�ية لما للتفكير واإلبداع من أهمية قصوى في هذا الوقت، حيث أصبح المرفأ 
المبتك��ن  واألف�اد  االبداعية  باألفكار  والمهتمين  األعمال  و��ادي  القطاعات  مختلف  من  الدولية  المؤسسات  من  القادة  �رتاده  الذي 

والمبدعين والمخترعين من كافة الدول العر�ية.
سيضم المؤتمر نخبة من خب�اء ومختصين من دول عر�ية مختلفة، وسيقدمون على مدار ثالثة أيام أحدث الخب�ات والمستجدات والد�اسات 
المتعلقة بتعليم التفكير واإلبداع االبتكار، وستكون الفرصة متاحة لكافة الباحثين والمهتمين بمختلف مها�ات التفكير واإلبداع واالبتكار من 
الجامعات والم�اكز والمؤسسات الحكومية واألهلية والشركات الناشئة والكبرى، باإلضافة لم�اكز التد��ب من أجل تقديم تجاربهم وأبحا�هم 

في هذا المجال.
وسيكون هنالك مجال واسع لتداول اآل�اء مع الحضور من خالل النقاشات البناءة وط�ح اآل�اء وتقديم الجديد والف��د في هذا العلم.



تاريخ المؤتمر:        ٢٧ – ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م    الموافق   ١٠ – ١٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ

Online           :مكان المؤتمر

الجهة المنظمة:               مركز ديبونو لتعليم التفكير.

لغة المؤتمر:                  اللغة العربية.

رؤية المؤتمر
يعد التفكير واإلبداع م�آة تعكس نضج العقول المنتجة والفعالة في التخصصات كافة، وإذا ما اس�ثمر اإلبداع في المجال المخصص له فال 
بد أنه سيثمر �تاجًا يانعًا يصنع شعبًا خالقًا، ومن هذه الفكرة ينطلق المؤتمر الدولي ال�ابع للتفكير واإلبداع واالبتكار، ليكون منطلقًا لرعاية 

خالصة أفكار وبحوث العلماء والمختصين بمها�ات التفكير و�نمية اإلبداع واالبتكار وليكون معرضًا علميًا يفيض بالعطاء. 



الحدث االفتراضي األضخم
في مجال التفكير وباإلبداع واالبتكار
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محاور المؤتمر
• است�ا�يجيات وتط�يقات تعليم التفكير و�نمية اإلبداع.

• التقنيات التعليمية الخاصة بتعليم التفكير و�نمية اإلبداع.
• ب�امج عر�ية وعالمية في تعليم التفكير اإلبداع.

• أبحاث الدماغ وعالقتها في تعليم التفكير اإلبداع.
• التفكير واإلبداع في مرحلة ��اض األطفال.

• دور التفكير واإلبداع في رعاية الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. 
• تأصيل التفكير  واإلبداع من منظور إسالمي. 

• دور المدارس والجامعات في استخدام ب�امج تعليم التفكير واإلبداع. 
• دور م�اكز التد��ب والمدر�ين في نشر ثقافة التفكير واإلبداع. 

• دمج مها�ات التفكير واإلبداع في المناهج الد�اسية. 
• دور المسابقات العلمية وال��اضة العقلية في �نمية التفكير واإلبداع. 
• التكنولوجيا ومها�ات الذكاء االصطناعي وعالقتها باإلبداع واالبتكار.

• استخدام ال�وبوت والذكاء االصطناعي في التعليم.
• تجارب عر�ية �ائدة في مجال استخدام ال�وبوت والذكاء االصطناعي في 

التعليم.
• التوجهات المستقبلية النظ��ة والعملية في مجال الموهبة واإلبداع.

• التحديات التي تواجه رعاية الموهبة واإلبداع وسبل حلها بأساليب وط�ق 
ابتكا��ة.

• مواقع التواصل االجتماعي ودورها في تحفيز مناخ ال��ادة واإلبداع.
• �نمية اإلبداع واالبتكار من خالل الصور والفيد�وهات.

.STEM اإلبداع والتجديد في التد��س بط��قة المش�وع ستيم •
• مجاالت العمل القائم على التكنولوجيا والعلوم والتجارب واالبتكار في 

المستقبل.
• استش�اف المستقبل واالبتكار.

• مها�ات الق�ن الحادي والعش��ن التي �تطلبها مهن المستقبل.
المستقبل  مها�ات  وتقويم  �نمية  في  ناجحة  ودولية  محلية  تجارب   •

واست�ا�يجيات إكسابها للطلبة.
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المدعوون للمشاركة
• مؤسسات وم�اكز وجمعيات اإلبداع واالبتكار واالخت�اع

• و�ا�ات التر�ية والتعليم.
• رجال وسيدات األعمال والمس�ثم��ن في مجال التعليم.

• العاملون في شركات الحلول والتطو�ر الذكي.
• األكاديميات وم�اكز التد��ب الكبرى .

• القيادات التربوية والتعليمية في التعليم العام والعالي.
• المعلمون والمشرفون التربو�ون.
• طالب وطالبات الد�اسات العليا.

• الباحثون والمهتمون.

مها�ات  �نمية  في  ال�اغ�ين  من  الخاص  القطاع  في  العاملون   •
اإلقناع وا�خاذ الق�ا�ات.

• مطو�و المناهج االث�ائية واإلبداعية.
• المدربون المتخصصون بب�امج التفكير واالبداع واالبتكار.

• أخصائيو ومعلمو مها�ات التفكير واإلبداع.
• وكالء ومدربي مركز د�بونو لتعليم التفكير.

• مصممو المقا�يس واألدوات الخاصة بمها�ات المستقبل.
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األبحاث وأوراق العمل 
دعوة للمشاركة:

يدعو مركز د�بونو لتعليم التفكير واللجنة التحضي��ة (المؤتمر الدولي ال�ابع للتفكير واالبداع واالبتكار) الباحثون والخب�اء والمختصون العرب من 
كافة الجهات المعنية بعملية التطو�ر التربوي والمهتمون بتنمية مها�ات التفكير واإلبداع واالبتكار لتقديم أو�اق عمل ضمن أحد محاور المؤتمر. 
تقدم األبحاث حسب المتطلبات الفنية والبرنامج الزمني الم�ين، علمًا أن جميع أو�اق العمل التي ستقدم ستخضع للتحكيم العلمي من قبل خب�اء 
ومختصين في تعليم التفكير و�نمية اإلبداع واالبتكار. وسيتم نشر األو�اق العلمية واألبحاث التي سيتم إجازتها من اللجنة العلمية في مجلة 

علمية محكمة. 

ملخصات األبحاث وأو�اق العمل:
�رجى من ال�اغ�ين في المشاركة تقديم الملخصات متضمنة معلومات كافية عن محتويات ورقة العمل المحاور المدرجة ضمنه واسم وعنوان 

الباحث ومؤهله العلمي وتخصصه والجهة التي يعمل بها، وحسب استمارة التسجيل وضمن الش�وط التالية:
- صفحة واحدة ال �تجاوز ٣٠٠ كلمة.

.Microsoft Word مطبوعة باللغة العر�ية ببرنامج -
- يقدم ملخص واحد فقط لكل ورقة عمل.

- تقدم الملخصات عن ط��ق الب��د اإللكت�وني info@debono.edu.jo، و�وضع في خانة الموضوع (ملخص ورقة عمل واسم الورقة).

المتطلبات الفنية:
يتم دعوة أصحاب الملخصات لتقديم األبحاث وأو�اق العمل كاملة، وتطلب اللجنة التحضي��ة منهم م�اعاة األمور التالية:

• تكون الورقة المقدمة جديدة في محتواها العلمي ومفيدة.
• أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي الرصين، والبحث الجاد القائم على النقد والتحليل.

 Simplified Arabic على األقل، بحيث يكون الخط المستخدمMicrosoft office / Word تقدم الورقة في ملف واحد مطبوعة على برنامج •
بحجم ١٦ للعناو�ن و١٤ للنص والتباعد �ين األسطر بمقدار سطر ونصف.

• تستخدم األرقام العر�ية فقط3 ،2 ،1 .... (Arabic Numerals ) أينما دعت الحاجة الستخدام األرقام.
• تد�ج الم�اجع المستخدمة في نهاية الورقة.

• يقدم المشترك ملخص باللغة العر�ية عن السيرة الذا�ية بملف منفرد Microsoft Word بما ال يتجاوز ١٠٠ كلمة.

info@debono.edu.jo يتم ارسال جميع الملخصات واألو�اق البحثية كاملة إضافة إلى السير الذا�ية عبر الب��د االلكت�وني
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مواعيد هاّمة

1

2

3

4

5

1 / 8 / 2020م 
بدء التسجيل واستقبال طلبات المشاركة

10 / 9 / 2020م 
وملخصات  الذا�ية  السيرة  الستالم  موعد  آخر 

أو�اق العمل لمقدمي أو�اق العمل

3 / 10 / 2020م 
آخر موعد الستالم أو�اق العمل كاملة

20 / 10 / 2020م 
وإق�ار  وتحكيمها  العمل  او�اق  لم�اجعة  موعد  آخر 

عرضها وإبالغ الباحث بق�ار اللجنة

27 / 10 / 2020م 
بداية المؤتمر
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المؤتمر العربي الرابعرسوم المشاركة في المؤتمر
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2020
التسديد قبل

10 / 9 / 2020م
التسديد قبل

01 / 10 / 2020م
التسديد بعد

01 / 10 / 2020م

حضور فقط

حضور ومشاركة
بورقة عمل

$170$200$240

$140$170$200

نوع المشاركة

تشمل الرسوم:
• حضور جميع فعاليات المؤتمر أونال�ن عبر منصة �وم.

• الحصول على كتاب المؤتمر PDF / �رسل عبر الب��د االلكت�وني.
• شهادة حضور رقمية للمشاركين ومقدمي أو�اق العمل / ترسل عبر الب��د االلكت�وني.

•  لمن �رغب بشهادة ورقية يتم إضافة أجور الشحن.

الخصومات: 
• أعضاء مركز د�بونو لتعليم التفكير %10

• المجموعات (٣ أشخاص فأكثر) %10

مع ضرورة إرسال صورة الحوالة عبر الواتساب الى الرقم ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

FAISAL GHARBALLY HUSSEIN
00962796899055

AMMAN - JORDAN

ARAB BANK
DEBONO CENTER FOR TEACHING THINKING
IBAN: JO19ARAB1260000000126048724510

AMMAN - JORDAN

يتم تسديد الرسوم إلى أحد الحسابات التالية



المؤتمر العربي الرابع
للتفكير واالبداع واالبتكار
The 4th Arab Conference for Thinking, Creativity and Innovation

2020

البرنامج التدريبي
المرافق للمؤتمر



الورشة

1#

دمج
مهارات المستقبل
في المناهج الدراسية

البرنامج التدريبي المرافق للمؤتمر

١٠/٣١ - ٢٠٢٠/١١/١التاريخ المحاور

• المهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة

• المهارات المطلوبة للنجاح في الحياة وسوق العمل

• نوعية المهن والوظائف المستقبلية

• المهارات العامة الالزمة لسوق العمل وفرص التوظيف المستقبلية 

• التعامل بنجاٍح مع متغيرات الحياة المختلفة واالستعداد للمستقبل

• وظائف المستقبل، والمواطنة والتحول الرقمي

• تنمية وتقويم مهارات المستقبل واستراتيجيات إكسابها للطلبة

أونالين
ONLINE

www.debonocenference.com

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

إعداد المدرب المعتمد في

االمتيازات

- شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو
- الحصول على المادة التدريبية

- الحصول على عروض البوربوينت
- الحصول على تسجيالت الورشة

التسديد قبل ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠الرسوم
$١٩٥

التسديد قبل ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢٣٠

التسديد بعد ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢٨٥



الورشة

2#

صناعة
الذكاء واالبتكار
عند األطفال

البرنامج التدريبي المرافق للمؤتمر

٢ - ٣ / ١١ / ٢٠٢٠التاريخ المحاور

• تعريف االبتكار

• العالقة بين الذكاء واالبتكار

• أدوات االبتكار

• بناء البيئة المحّفزة على االبتكار عند الطلبة

• األدوات والبرامج المحّفزة على االبتكار

• صندوق االبتكار وأدواته

• األلعاب والمهارات المحّفزة على االبتكار

• تطبيقات عملية في تنمية الذكاء واالبتكار عند األطفال.

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

إعداد المدرب المعتمد في

االمتيازات

- شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو
- الحصول على المادة التدريبية

- الحصول على عروض البوربوينت
- الحصول على تسجيالت الورشة

التسديد قبل ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠الرسوم
$١٧٥

التسديد قبل ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢١٠

التسديد بعد ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢٦٠

www.debonocenference.com



الورشة

3#

الذكاء االصطناعي
وتطبيقاته في التعليم

البرنامج التدريبي المرافق للمؤتمر

٤ - ٥ / ١١ / ٢٠٢٠التاريخ المحاور

• تخيل حياتك ... مستقبلك (مدخل بسيط لالكتشاف واالستكشاف) 

• مفهوم وأهمية الذكاء االصطناعي 

• فهم وتعلم اآللة في الذكاء االصطناعي 

• أنواع خوارزميات الذكاء االصطناعي 

• ِأشياء ذكية  / انترنت األشياء /  الروبوتات / الطباعة ثالثة األبعاد /  المركبات الذكية

/ المباني الذكية

• مشروع إبداعي

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

إعداد المدرب المعتمد في

االمتيازات

- شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو
- الحصول على المادة التدريبية

- الحصول على عروض البوربوينت
- الحصول على تسجيالت الورشة

التسديد قبل ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠الرسوم
$١٩٥

التسديد قبل ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢٣٠

التسديد بعد ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢٨٥

www.debonocenference.com



الورشة

4#

للمهارات الحياتية
عند الطلبة

البرنامج التدريبي المرافق للمؤتمر

٧ - ٨ / ١١ / ٢٠٢٠التاريخ
المحاور

- مهارات التواصل والعالقات بين األشخاص

- مهارات التفاوض والرفض

- مهارات التقّمص العاطفي

- مهارات التعاون وعمل الفريق

- مهارات جمع المعلومات

- مهارات التفكير الناقد 

- مهارات إدارة التعامل مع الضغوط

- مهارات القدرة على حل المشكالت الحياتية

- تطبيقات عملية للطلبة

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

إعداد المدرب المعتمد في برنامج

االمتيازات

- شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو
- الحصول على المادة التدريبية

- الحصول على عروض البوربوينت
- الحصول على تسجيالت الورشة

التسديد قبل ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠الرسوم
$١٧٥

التسديد قبل ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢١٠

التسديد بعد ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠
$٢٦٠

KidFriend

www.debonocenference.com



المؤتمر العربي الرابع
للتفكير واالبداع واالبتكار
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2020

٢٧ - ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م    الموافق   ١٠ - ١٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ www.debonoconference.com


