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مقدمة
ما هو شكل التعليم الذي يستشرف المستقبل؟ ما هو شكل المدارس الذكية في المستقبل؟ كيف ستكون المناهج الدراسية في 

المستقبل القريب؟ أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهان التربويين نتيجة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها العملية التعليمية في وقتنا الحاضر.

فقد استأثرت قضايا التعليم بالساحة التربوية، وبرزت طروحات حول ما إذا بات لزاما أن يعاد النظر في بعض المسلمات حول طرق التعلم، 

وأساليبه ومخرجاته، كما يدور الحديث وبشكل جاد عن المدارس الذكية وتعزيز دورها في تنمية شخصية الطالب من خالل األسلوب 

الفكري المتطور الذي تدار من خالله العملية التعليمية.

فقد أصبح من الضروري تحديث المنظومات التربوية بما يساير الثورة التكنولوجية التي نعيشها، وبحث كيفية تطوير المناهج الدراسية 

من خالل دمج مهارات التفكير اإلبداعي والناقد في المقررات الدراسية، وكذلك االهتمام بالذكاء االصطناعي وتوظيفه في العملية 

التعليمية، واستغالله لتحقيق المزيد من الكفاءة لرفع جودة التعليم.

يسعى المؤتمر الخامس للتفكير واالبداع واالبتكار والذي ينّظمه مركز ديبونو لتعليم التفكير لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة 

بشكل مباشر بتعليم التفكير في إطار التربية والتعليم، والدراسات واألبحاث ذات العالقة بدمج مهارات التفكير اإلبداعي والناقد في 

حيث  من  وذلك  المختلفة،  والتعليمية  الدراسية  المراحل  على مستوى  وذلك  التفكير،  تعليم  وتطبيقات  ونظريات  الدراسية  المناهج 

دراسة واقع المناهج الدراسية وأساليب تطويرها.

وعليه فإن اللجنة التنظيمية للمؤتمر تدعو كافة األكاديميين والباحثين والمهتمين المتخصصين في هذا المجال للمشاركة في هذا 

المؤتمر من خالل تقديم أبحاثهم ودراساتهم العلمية وأوراق العمل وتجاربهم المهنية للمساهمة في إنجاح فعاليات المؤتمر.

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debonoconference.com

التاريخ
٤ - ٥ / ٨ / ٢٠٢١م 
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تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

التعرف على آخر المستجدات العلمية والنظرية والتطبيقية في مجال تنمية مهارات  •

     التفكير واالبداع واالبتكار على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

التعرف على واقع مهارات التفكير واالبداع واالبتكار.  •

التعرف على مفاهيم وأهداف االبتكار ومهارات المستقبل فيما يتعلق بالتعليم   •

التعرف على مجاالت االبتكار في قطاع التعليم  •

معرفة دور الذكاء االصطناعي في التعليم وتنمية الذكاء اإلنساني واالجتماعي  •

التعّرف على الرؤية المستقبلية التجاهات التعليم.  •

تحسين الكفاءة وزيادة الميزة التنافسية في قطاع التعليم.  •

استكشاف المهارات الحياتية األساسية وتقديم بعض الطرق البسيطة لرعايتها.   •

إلقاء الضوء على أهمية التكنولوجيا وتوظيفها في تنمية مهارات التفكير   •

      واالبداع واالبتكار.

التعرف على طرق دمج مهارات التفكير في المناهج الدراسية.   •

أهداف المؤتمر

ابتكر, فاالبتكار يصنع منا شخصيه القائد
ستيف جوبزوليس شخصيه التابع فقط 

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار



تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

محاور المؤتمر
• استراتيجيات وتطبيقات تعليم التفكير وتنمية اإلبداع.

• التقنيات التعليمية الخاصة بتعليم التفكير وتنمية اإلبداع.
• برامج عربية وعالمية في تعليم التفكير اإلبداع.

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

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

• دور المدارس والجامعات في استخدام برامج تعليم التفكير واإلبداع. 
• دور مراكز التدريب والمدربين في نشر ثقافة التفكير واإلبداع. 

• دمج مهارات التفكير واإلبداع في المناهج الدراسية. 
• التعرف على المهارات الحياتية لطلبة المدارس. 

• التكنولوجيا ومهارات الذكاء االصطناعي وعالقتها باإلبداع واالبتكار.
• تجارب عربية رائدة في مجال استخدام الروبوت والذكاء االصطناعي في التعليم.

• التوجهات المستقبلية النظرية والعملية في مجال الموهبة واإلبداع.
• التحديات التي تواجه رعاية الموهبة واإلبداع وسبل حلها بأساليب وطرق ابتكارية.

• مواقع التواصل االجتماعي ودورها في تحفيز مناخ الريادة واإلبداع.
• برامج اإلثراء التعليمية.

.STEM اإلبداع والتجديد في التدريس بطريقة المشروع ستيم •
• مجاالت العمل القائم على التكنولوجيا والعلوم والتجارب واالبتكار في المستقبل.

• استشراف المستقبل واالبتكار.

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار



الفئات
المستهدفة

• مؤسسات ومراكز وجمعيات اإلبداع واالبتكار واالختراع

• وزارات التربية والتعليم.

• الخبراء والمختصون في مهارات التفكير واالبداع واالبتكار.

• رجال وسيدات األعمال والمستثمرين في مجال التعليم.

• العاملون في شركات الحلول والتطوير الذكي.

• األكاديميات ومراكز التدريب الكبرى .

• القيادات التربوية والتعليمية في التعليم العام والعالي.

• المعلمون والمشرفون التربويون.

• طالب وطالبات الدراسات العليا.

• الباحثون والمهتمون.

• العاملون في القطاع الخاص من الراغبين في تنمية مهارات اإلقناع واتخاذ القرارات.

• مطورو المناهج االثرائية واإلبداعية.

• المدربون المتخصصون ببرامج التفكير واالبداع واالبتكار.

• أخصائيو ومعلمو مهارات التفكير واإلبداع.

• وكالء ومدربي مركز ديبونو لتعليم التفكير.

• مصممو المقاييس واألدوات الخاصة بمهارات المستقبل.

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 
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واإلبداع واالبتكار



دعوة للمشاركة:
يدعو مركز ديبونو لتعليم التفكير واللجنة التحضيرية (المؤتمر العربي الخامس للتفكير واالبداع واالبتكار) الباحثين والخبراء والمختصين 
العرب من كافة الجهات المعنية بعملية التطوير التربوي والمهتمين بتنمية بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار لتقديم أوراق عمل ضمن 
أحد محاور المؤتمر. تقدم األبحاث حسب المتطلبات الفنية والبرنامج الزمني المبين، علمًا أن جميع أوراق العمل التي ستقدم ستخضع 

للتحكيم العلمي من قبل خبراء ومختصين.

ملخصات األبحاث وأوراق العمل:
يرجى من الراغبين 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 الشروط التالية:
- صفحة واحدة ال تتجاوز ٣٠٠ كلمة.

.Microsoft Word مطبوعة باللغة العربية ببرنامج -
- يقدم ملخص واحد فقط لكل ورقة عمل.

- تقدم الملخصات عن طريق البريد اإللكتروني info@debono.edu.jo، ويوضع في خانة الموضوع (ملخص ورقة عمل واسم الورقة).

المتطلبات الفنية:
يتم دعوة أصحاب الملخصات لتقديم األبحاث وأوراق العمل كاملة، وتطلب اللجنة التحضيرية منهم مراعاة األمور التالية:

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

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

• تستخدم األرقام العربية فقط١، ٢، ٣ .... (Arabic Numerals ) أينما دعت الحاجة الستخدام األرقام.
• تدرج المراجع المستخدمة في نهاية الورقة.

• يقدم المشترك ملخصًا باللغة العربية عن السيرة الذاتية بملف منفرد Microsoft Word بما ال يتجاوز ١٠٠ كلمة.

info@debono.edu.jo يتم ارسال جميع الملخصات واألوراق البحثية كاملة إضافة إلى السير الذاتية عبر البريد االلكتروني

األبحاث وأوراق العمل

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debonoconference.com
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تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

البرنامج التدريــــــبي 

المصاحب للمؤتمر
٧ - ١٧ / ٨ /٢٠٢١م                           أونالين عبر منصة زوم

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار



التسديد قبل 30 / 6 / 2021م: $145
التسديد قبل 30 / 7 / 2021م: $175
التسديد بعد 30 / 7 / 2021م: $210

الرسوم

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ورشة إعداد المدرب المعتمد في 

برنامج مهارات التفكير الناقد

التاريخ
٧  - ٨  / ٨ / ٢٠٢١م 

الموافق
٢٨ - ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٢هـ

أونالين
ONLINE

تتطلب الحياة الغنية استخدام مهارات التفكير الناقد، كمهارة حياة أولية وتكيفية، تكسب الفرد حياة أفضل، وتزداد قدرته على 
التمييز من خالل امتالكه وسائل االختيار الناجح والنجاة قدر اإلمكان من سيطرة التضليل اإلعالمي. كما ترتبط مهارات التفكير 
الناقد ارتباطًا وثيقًا بالمهارات األساسية للتفكير العلمي وتقويم اإلبداع، لذا يحتاجه جميع األفراد. ويستهدف برنامج التفكير 
الناقد تطوير هذه المهارات لدى  األفراد، حيث يستخدم بشكل واسع في كثير من دول العالم، ولقد ثبتت فاعليته في تطوير 

التفكير الناقد في كثير من الدراسات العلمية.

التفكير  أبعاد  الناقد،  التفكير  تعريفات  الناقد:  التفكير  مفهوم  تحليل   -
التفكير  معايير  الناقد،  بالتفكير  المرتبطة  الشخصية  الخصائص  الناقد، 

الناقد وعالقة التفكير الناقد بالذكاء واإلبداع.

-  استراتيجيات تعليم مهارات التفكير الناقد واإلرشادات المتعلقه بذلك.
ثالثًا: التدريب على مهارات التفكير الناقد: مهارات اإلستقراء، اإلستنباط 

والتقييم ... إلخ

المحتوى

توقيت الورشة: 6:00 - 9:00 مساًء توقيت مكة المكرمة

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار



تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ورشة المدرب المعتمد في

إعداد أنشطة المهارات الحياتية لطلبة المدارس

التاريخ
أونالين

ONLINE

يشير مفهوم المهارة الحياتية عموما إلى "القدرة على تفعيل مختلف المعارف لمواجهة نوع معين من الوضعيات التي تعترض حياة 
األفراد ويمكن القول أن “إن نجاح اإلنسان يتوقف على مهارات ال عالقة لها بشهاداته وتحصيله العلمي.” حيث قال مفكر ياباني 
"معظم دول العالم تعيش على ثروات تقع تحت أقدامها وتنضب بمرور الزمن، أما نحن فنعيش على ثروة فوق أرجلنا تزداد وتعطي 

بقدر ما نأخذ منها ".

المحتوى

توقيت الورشة: 6:00 - 9:00 مساًء توقيت مكة المكرمة

٩ - ١٠ / ٨ / ٢٠٢١م 
الموافق

١ - ٢ محرم ١٤٤٣هـ

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار

الرسوم

- مفهوم المهارات الحياتية وأنواعها

- أهمية اكساب الطلبة المهارات الحياتية

- آليات تطوير وتنمية المهارات الحياتية لدى طلبة المدارس

- المهارات الحياتية كوسيلة تكاملية ما بين المدرسة والحياة 

- المهارات الحياتية ومهارات المستقبل. 

- أساسيات إعداد أنشطة المهارات الحياتية لطلبة المدارس

التسديد قبل 30 / 6 / 2021م: $145
التسديد قبل 30 / 7 / 2021م: $175
التسديد بعد 30 / 7 / 2021م: $210



الرسوم

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ورشة المدرب المعتمد في

تعليم مبادئ الذكاء
االصطناعي لألطفال

التاريخ
أونالين

ONLINE

يعد الذكاء االصطناعي AI أحد علوم علم المعرفة Cognitive science كما أنه فرع من فروع علوم الحاسب اآللي، الذي يهدف إلى 
خاصة  برامج  بعمل  والقيام  التفكير،  عملية  أثناء  في  المعقدة  الذهنية  العمليات  وفهم  ومعرفته  اإلنساني  الذكاء  طبيعة  دراسة 
للحاسب اآللي تحاول أن توازي وتحاكي السلوك اإلنساني، فمن أجل أن يتنافس المتعلمين على المسرح الدولي، يجب أن نقوم 
المتعلمين  جيل  تزويد  يجب  حيث  لمستقبلنا،  المفتاح  هم  المبتكرين  أن  مفادها  الرؤية  وهذه  قادرين،  حقيقيين  مبتكرين  بتخريج 

بالمهارات المطلوبة ليصبحوا رواد في عالم تكنولوجيا المعلومات الجديد.

تخيل حياتك ... مستقبلك  •
مفهوم الذكاء االصطناعي  •

أهمية الذكاء االصطناعي  •
االنترنت ِأشياء ذكية                                •   •

الروبوتات  انترنت األشياء                            •   •
الطباعة ثالثة األبعاد الذكاء االصطناعي                      •   •

أنشطة لتعليم ثقافة الذكاء االصطناعي عند ألطفال  • 

المحتوى

توقيت الورشة: 6:00 - 9:00 مساًء توقيت مكة المكرمة

١١ -١٢  / ٨ / ٢٠٢١م 
الموافق

٣ - ٤ محرم ١٤٤٣هـ

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار

التسديد قبل 30 / 6 / 2021م: $145
التسديد قبل 30 / 7 / 2021م: $175
التسديد بعد 30 / 7 / 2021م: $210



الرسوم

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ورشة المدرب المعتمد في

دمج مهارات التفكير الناقد في
المنهج المدرسي

التاريخ
أونالين

ONLINE

تعتبر تنمية مهارات التفكير بصفة عامة والتفكير الناقد بصفة خاصة لدى المتعلمين من أهم األهداف التي تسعى األنظمة 
التربوية الحديثة إلى تحقيقها، وذلك النعكاساتها االيجابية على مستوى األداء لدى المتعلمين سواء في الوسط األكاديمي 
والمهني أو مجاالت أخرى، وهو ما أكدته دراسات عديدة حول الموضوع، الشيء الذي دفع العديد من األنظمة التربوية إلى 
جعل تعليم مهارات التفكير الناقد جزء أساسي من المناهج الدراسية باعتبارها الجسور التي تسمح بنقل الخبرات العلمية وبناء 

المهارات الفكرية.

مهارات التفكير الناقد  •
الحجج، عالقة  تقويم  التحليل،  المقارنة،  التفسير،  االستنتاج،   •

الكل بالجزء ... الخ
طرق توظيف مهارات التفكير الناقد في المناهج الدراسية  •

آليات وطرق تمكين المعلم لتوظيف مهارات التفكير الناقد   •
في المناهج الدراسية

أمثلة عملية من دروس ومواد يمكن تدريسها وفق مهارات   •
التفكير الناقد

المحتوى

توقيت الورشة: 6:00 - 9:00 مساًء توقيت مكة المكرمة

١٤ - ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م 
الموافق

٦ - ٧ محرم ١٤٤٣هـ

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار

التسديد قبل 30 / 6 / 2021م: $145
التسديد قبل 30 / 7 / 2021م: $175
التسديد بعد 30 / 7 / 2021م: $210



الرسوم

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ورشة المدرب المعتمد في

دمج مهارات اإلبداع واالبتكار
في المنهج المدرسي

التاريخ
أونالين

ONLINE

يتميز العصر الذي نعيش فيه اليوم بتقدم علمي وتكنولوجي كبير في شتى مجاالت الحياة، والمدرسة إحدى المؤسسات االجتماعية 

التي تعد الطلبة للحياة في هذا المجتمع سريع التغير في عصر انفجار المعرفة، والكم الهائل من المعلومات والخبرات. وأمام هذه 

التغيرات بات على المدرسة مهمة إعداد طلبتها لمواكبة هذه التغيرات والتطورات والتعايش معها واستثمارها.

المحتوى

توقيت الورشة: 6:00 - 9:00 مساًء توقيت مكة المكرمة

١٦ - ١٧ / ٨ / ٢٠٢١م 
الموافق

٨  - ٩ محرم ١٤٤٣هـ

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار

تطبيقات عملية على دمج مهارات االبداع واالبتكار.  •

السلوكيات الصفية الالزمة لتنمية االبداع واالبتكار  •

برامج واستراتيجيات تنمية مهارات االبداع واالبتكار    •

دور المناهج الدراسية في تنمية االبداع  •

دور المعلم والمشرف  في تنمية مهارات  •

     االبداع واالبتكار عند الطلبة.

التسديد قبل 30 / 6 / 2021م: $145
التسديد قبل 30 / 7 / 2021م: $175
التسديد بعد 30 / 7 / 2021م: $210



تسديد الرسوم
التسديد قبل

30 / 6 / 2021م
التسديد قبل
30 / 7 / 2021م

التسديد بعد
30 / 7 / 2021م

حضور المؤتمر
فقط

حضور المؤتمر
ومشاركة بورقة عمل

$115$140$175

$89$105$135

نوع المشاركة

حضور المؤتمر
765$650$550$والبرنامج التدريبي

تشمل الرسوم:
• حضور جميع فعاليات المؤتمر أونالين عبر منصة زوم.

• الحصول على كتاب المؤتمر PDF / يرسل عبر البريد االلكتروني.
• شهادة حضور رقمية للمشاركين ومقدمي أوراق العمل / ترسل عبر البريد االلكتروني.

•  لمن يرغب بشهادة ورقية يتم إضافة أجور الشحن.

الخصومات: 
• أعضاء مركز ديبونو لتعليم التفكير ١٠٪

• المجموعات (٣ أشخاص فأكثر) ١٠٪

THAER GHAZI HUSSEIN
0096279795246242
AMMAN - JORDAN

ARAB BANK
DEBONO CENTER FOR TEACHING THINKING
IBAN: JO19ARAB1260000000126048724510

AMMAN - JORDAN

كيفية التسديد

مع ضرورة إرسال صورة الحوالة عبر الواتساب على الرقم ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار



تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debonoconference.com

المؤتــمر العربـــــي
الخامس للتــــفكير
واإلبداع واالبتكار


