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املقدمة

تواجه األنظمة التربوية في الوطن العربي، بسعيها نحو التميز، تحديات متنوعة ومتعددة، مما يدعو هذه األنظمة إلى ض�ورة 
إعادة النظر في الجوانب المختلفة للعملية التربوية وخصوصا في مجال رعاية الموهو�ين وط�ق اكتشافهم. لذا يسعى هذا 
المؤتمر إلى استقطاب العلماء والباحثين والمهن�ين العرب في مجاالت قياس الموهبة واإلبداع عند الطلبة لتبادل األفكار 
والمعارف واإلنجا�ات ومناقشة تلك التحديات واستش�اف آفاق مستقبل قياس الموهبة واإلبداع في الوطن العربي، وذلك 

من خالل أو�اق بحثية متخصصة في مجاالت مختلفة.

إن عملية اكتشاف الموهبة واإلبداع عملية معقدة البد أن تكون شاملة. وال يكفي لتحقيق النجاح في المؤسسات التربوية 
أن تعتمد على �نمية اإلبداع وتطو�ره، وإنما يتعين عليها في الوقت ذا�ه أن تفّكر في ط�ق قياس اإلبداع وخصوصًا عند الطلبة 
الموهو�ين؛ فليس كافًيا أن تأ�ي بفكرة جديدة أو مبتكرة، وإنما قياس مدى الفائدة التي تقدمها هذه الفكرة بشكل عام. وما 

يجعل التفكير في ط�ق قياس اإلبداع ض�ورة الزمة أننا في عصر ال يتسم بشيء أكثر مما يتسم بالسرعة والتطور.

وينبغي أن يتم التركيز على �تائج التقويم في تطو�ر عمليات التد��س والتعليم للطلبة الموهو�ين، فعلى الرغم من أن معظم 
المعلمين تلقوا تد��بًا في مجال التقويم، فإن الواقع �ؤكد أن معظم المعلمين �رك�ون جل جهدهم في التد��س من أجل 
اجتياز االختبار دون اعتبار لتطو�ر قد�ات الطلبة في مجال التفكير االبداعي وحل المشكالت، وإمـدادهم بالمهـا�ات والقيم 
واالتجاهات التي يمكن أن تدوم مع الطالب بعد التخ�ج، بحيث يكون قاد�ًا على االستم�ار في التعليم، ومجابهة صعوبات 

الحياة في عصر العولمة.
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أهداف املؤمتر

تبادل الخب�ات واالطالع على أحدث البحوث والتجارب العر�ية الميدانية في حقل الموهبة وقياس اإلبداع عند الموهو�ين.  •

االطالع على المستجدات النظ��ة والتط�يقية في مجاالت قياس الموهبة واإلبداع عند الطلبة.  •

االطالع على بعض التجارب العر�ية في مجاالت الكشف عن الموهو�ين وقياس اإلبداع لد�هم.  •

مناقشة سبل تطو�ر ال�يئة التعليمية للطلبة الموهو�ين من خالل قياس اإلبداع لد�هم.  •

االستفادة من التجارب العر�ية والدولية في مجال اكتشاف الطلبة الموهبة والمبدعين في مختلف المجاالت.  •

اكتشاف جميع الط�ق التي يمكن من خاللها تق�يم العملية اإلبداعية.  •

التطلع الى المستقبل من خالل �نشيط وإ��اء أبحاث وممارسات قياس وتشخيص اإلبداع عند الطلبة.  •

مناقشة التحديات التي تواجه قياس االبداع عند الطلبة الموهو�ين واقت�اح الحلول لها.  •

استخدام بعض مقا�يس اإلبداع كأدوات تشخيص للطلبة الموهو�ين النضمامهم في حاضنات االبتكار.   •

إب�از الجهود العلمية الحديثة في مجال الموهبة واالبداع.  •

اكتساب المعرفة والمها�ات التي تحتاجها  لتق�يم اإلبداع بشكل فّعال.  •

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير
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كيف نقيّم اإلبداع؟



محاور املؤمتر

ط�ق الكشف عن الموهبة واإلبداع  •

قياس وتشخيص الموهبة واإلبداع  •

مفا�يح التق�يم اإلبداعي  •

تطو�ر أدوات قياس الموهبة واإلبداع  •

االختبا�ات الوطنية والدولية الخاصة بالموهبة واإلبداع  •

أساليب التقويم والتجارب المحلية والعر�ية في مؤسسات التعليم  •

مستقبل قياس وتشخيص الموهبة واإلبداع  •

اكتشاف الموهبة واالبداع في سن مبكر  •

نظ��ات قياس الموهبة واإلبداع.  •

تجارب عالمية في الكشف عن الموهو�ين وقياس اإلبداع  •

توظيف مقا�يس اإلبداع كأدوات قبول الطلبة في مدارس الموهو�ين  •

ط�ق الكشف عن الطلبة الذ�ن يتمتعون بقد�ات عقلية عالية مرتبطة باإلبداع.  •

تطو�ر ال�يئة التعليمية بما يتناسب مع الموهبة واإلبداع  •

تطو�ر نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهو�ين  •

تحقيق العدالة واإلنصاف في اختيار الطالب الموهوب  •

توجيه الطلبة الموهو�ين للب�امج المناسبة  •

أخالقيات استخدام مقا�يس اإلبداع وتطو�رها  •

مقا�يس اإلبداع االلكت�ونية   •

استخدام األدلة النظ��ة والعملية القائمة على األبحاث لتق�يم اإلبداع  •

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير
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املدعوون للمشاركة

المختصون في الكشف والتعّرف على الطلبة الموهو�ين   •

المهتمون في قضايا الموهبة واإلبداع  • 

المعلمون والمعلمات في التعليم الحكومي واألهلي.  •

عمداء ووكالء كليات التر�ية وأعضاء هيئة التد��س بالجامعات.  •

مد�اء ومشرفو م�اكز الموهو�ين.  •

المشرفون والمشرفات التربويات.  •

قادة وقائدات المدارس الحكومية واألهلية.  •

المرشدون والمرشدات واألخصائ�ين االجتماع�ين.  •

الباحثون والمهتمون بمجال الموهبة والتفوق واإلبداع.  •

القيادات التربوية والتعليمية العليا في التعليم العام والعالي.  •

مؤسسات وم�اكز وجمعيات الموهبة واإلبداع  •

طالب وطالبات الد�اسات العليا.  •

المتخصصون في ب�امج ومباد�ات الموهبة واإلبداع  •

المدربون المتخصصون بب�امج الموهبة واإلبداع.  •

مطو�و المناهج المدرسية والمناهج اإلث�ائية واإلبداعية  •

وكالء ومدربي مركز د�بونو لتعليم التفكير   •

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير
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دعوة للمشاركة:
والخب�اء  الباحثين  واإلبداع)  الموهبة  وتشخيص  لقياس  د�بونو  (مؤتمر  التحضي��ة  واللجنة  التفكير  لتعليم  د�بونو  مركز  يدعو 
والمختصين العرب من كافة الجهات المعنية بعملية التطو�ر التربوي والمهتمين بتنمية اإلبداع لدى  الطلبة 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.

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

واسم وعنوان الباحث ومؤهله العلمي وتخصصه والجهة التي يعمل بها، وحسب استمارة التسجيل وضمن الش�وط التالية:
- صفحة واحدة ال �تجاوز 300 كلمة.

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

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

المستخدم  الخط  يكون  بحيث  األقل،  Microsoft office / Wordعلى  برنامج  على  مطبوعة  واحد  ملف  في  الورقة  تقدم   •
Simplified Arabic بحجم 16 للعناو�ن و14 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 ملخصًا باللغة العر�ية عن السيرة الذا�ية بملف منفرد Microsoft Word بما ال يتجاوز 100 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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مركز ديبونو
لتعليم التفكير



املوهبة واإلبداع
CREATIVITY AND GIFTEDNESS MEASURMENT CONFERENCE 

مؤمتر ديبونو لقياس وتشخيص

2021

الربنامج التدريبي

مركز ديبونواملرافق
لتعليم التفكير

التاريخ

٢٤ - ٢٥ شوال  ١٤٤٢هـ
الموافق

٥ - ٦ / ٦ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٩٥

التسديد قبل ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١
$٢١٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٥٥

التاريخ

٢٦ شوال ١٤٤٢هـ 
الموافق

 ٧ / ٦ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$١٨٠

التاريخ

٢٧ شوال ١٤٤٢هـ 
الموافق

٨ / ٦ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٢٩  / ٤ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$١٨٠

التاريخ

٢٨ شوال ١٤٤٢هـ 
الموافق

٩ / ٦ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$١٨٠

التاريخ

٢٩ شوال ١٤٤٢هـ 
الموافق

١٠ / ٦ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$١٨٠

خصم خاص للمشارك يف املؤمتر والربنامج التدريبي كامال: 550 دوالر أمرييك

ورشة إعداد الفاحص املعتمد يف

اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي
Torrance Test of Creative Thinking 

ورشة إعداد الفاحص املعتمد يف

اختبار رسم الرجل لجودانف  - هاريس

Goodenough-Harris Drawing a Man Test

ورشة إعداد الفاحص املعتمد يف

اختبار واطسن وجالرس للتفكري الناقد

Watson-Glaser Critical Thinking Test

ورشة إعداد الفاحص املعتمد يف مقياس

برايد للكشف عن املوهوبني

يف مرحلة ما قبل املدرسة
PRIDE scale to identify gifted children in preschool

ورشة إعداد الفاحص املعتمد يف

اختبار الفهم القرايئ اإلبداعي
Creative Rading Comprehension Test



ورشة إعداد الفاحص املعتمد يف اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي

Torrance Test of Creative Thinking 

املحاور

- مقدمة عن التفكري اإلبداعي ومكوناته واتجاهاته. 

- مقدمة عن اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي. 

الطالقة،  اإلبداعي:  للتفكري  تورانس  الختبار  األربعة  األبعاد   -

املرونة، األصالة والتفاصيل. 

الصورة  اإلبداعي:  للتفكري  تورانس  اختبار  وتطبيق  وصف   -

اللفظية أ – ب / الصورة اللفظية أ – ب.

- الخصائص السيكومرتية الختبار تورانس للتفكري اإلبداعي. 

- تصحيح اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي واستخراج النتائج. 

االمتيازات

- يحصل املشارك عىل االختبار كامالً ( يتم ارساله الكرتونياً)

- يحصل املشارك عىل تسجيالت الورشة التدريبية

- يحصل املشارك عىل عرض البوربوينت كامالً

- يحصل املشارك عىل شهادة فاحص معتمد من مركز ديبونو
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مركز ديبونو
لتعليم التفكير

الرسوم

أونالين٥ - ٦ يونيو ٢٠٢١م
ONLINE

 ٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة املكرمة

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debonoconference.com
التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١

$٢٩٥

التسديد قبل ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١
$٢١٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$٢٥٥



إعداد فاحص معتمد يف اختبار رسم الرجل لجودانف  - هاريس

Goodenough-Harris Drawing a Man Test

املحاور

مقدمة عن اختبار رسم الرجل لجودناف – هاريس   -

استخدام اختبار رسم الرجل يف قياس الشخصية   -

استخدامات االختبار    -

وصف وتطبيق االختبار   -

نقاط فنية خاصة بتطبيق االختبار   -

تعليامت تطبيق االختبار   -

تعليامت تصحيح االختبار   -

معايري تصحيح االختبار   -

االمتيازات

- يحصل املشارك عىل االختبار كامالً ( يتم ارساله الكرتونياً)

- يحصل املشارك عىل تسجيالت الورشة التدريبية

- يحصل املشارك عىل عرض البوربوينت كامالً

- يحصل املشارك عىل شهادة فاحص معتمد من مركز ديبونو
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مركز ديبونو
لتعليم التفكير

الرسوم

أونالين٧ يونيو ٢٠٢١م
ONLINE

 ٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة املكرمة

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debonoconference.com
التسديد بعد ٣١ / ٥ / ٢٠٢١

$٢٠٥

التسديد قبل ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٣١ / ٥ / ٢٠٢١
$١٨٠



إعداد فاحص معتمد يف اختبار واطسن وجالرس للتفكري الناقد

Watson-Glaser Critical Thinking Test

املحاور

- مقدمة عن التفكري الناقد 

- وصف وتطبيق اختبار واطسن وجالرس للتفكري الناقد 

- تعليامت االختبار 

- محاذير تطبيق االختبار 

- مفتاح التصحيح والتفسري 

- تعليامت تطبيق االختبار 

- تعليامت تصحيح االختبار 

- معايري تصحيح االختبار 

االمتيازات

- يحصل املشارك عىل االختبار كامالً ( يتم ارساله الكرتونياً)

- يحصل املشارك عىل تسجيالت الورشة التدريبية

- يحصل املشارك عىل عرض البوربوينت كامالً

- يحصل املشارك عىل شهادة فاحص معتمد من مركز ديبونو

املوهبة واإلبداع
CREATIVITY AND GIFTEDNESS MEASURMENT CONFERENCE 

مؤمتر ديبونو لقياس وتشخيص

2021

مركز ديبونو
لتعليم التفكير

الرسوم

أونالين٨ يونيو ٢٠٢١م
ONLINE

 ٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة املكرمة

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debonoconference.com
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إعداد فاحص معتمد يف مقياس برايد للكشف عن املوهوبني يف مرحلة ما قبل املدرسة

PRIDE scale to identify gifted children in preschool

املحاور

- مقدمة يف الكشف عن املوهوبني يف مرحلة ما قبل 

املدرسة

- دليل مقياس برايد للكشف عن املوهوبني يف مرحلة ما 

قبل املدرسة

- وصف وتطبيق املقياس 

- املحاور الرئيسية للمقياس وأرقام العبارات التابعة لها 

- تصحيح وتفسري املقياس 

االمتيازات

- يحصل املشارك عىل االختبار كامالً ( يتم ارساله الكرتونياً)

- يحصل املشارك عىل تسجيالت الورشة التدريبية

- يحصل املشارك عىل عرض البوربوينت كامالً

- يحصل املشارك عىل شهادة فاحص معتمد من مركز ديبونو

املوهبة واإلبداع
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مؤمتر ديبونو لقياس وتشخيص

2021

مركز ديبونو
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إعداد فاحص معتمد يف اختبار الفهم القرايئ اإلبداعي

Creative Reading Comprehension Test

املحاور

- مفهوم وتفسري الفهم القرايئ

- أهمية ومبادئ الفهم القرايئ 

- عمليات ومهارات الفهم القرايئ اإلبداعي

- مستويات الفهم القرايئ اإلبداعي 

- وصف وتطبيق اختبار الفهم القرايئ اإلبداعي 

- تصحيح وتفسري االختبار 

االمتيازات

- يحصل املشارك عىل االختبار كامالً ( يتم ارساله الكرتونياً)

- يحصل املشارك عىل تسجيالت الورشة التدريبية

- يحصل املشارك عىل عرض البوربوينت كامالً

- يحصل املشارك عىل شهادة فاحص معتمد من مركز ديبونو
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رسوم المشاركة 
التسديد قبل

29 / 4 / 2021م
التسديد قبل

31 / 5 / 2021م
التسديد بعد

31 / 5 / 2021م

حضور المؤتمر
فقط

حضور المؤتمر
ومشاركة بورقة عمل

$115$140$175

$89$105$135

نوع المشاركة

حضور المؤتمر
765$650$550$والبرنامج التد��بي

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



املوهبة واإلبداع
CREATIVITY AND GIFTEDNESS MEASURMENT & DIAGNOSIS CONFERENCE 

مؤمتر ديبونو لقياس وتشخيص

2021

مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 
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أونالينالتاريخ
ONLINE

٢ - ٣ يونيو ٢٠٢١
الموافق

٢١ - ٢٢ شوال ١٤٤٢هـ




