
نادي ديبونو
الصيفي الثاني

مركز ديبونو
لتعليم التفكير

٨ ولغاية ١٤ سنة
٤ - ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠م
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أونالين
ONLINE

من المنزل

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

منصة اإلبداع
واالبتكار
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٠١٠٢٠٣٠٤٠٥

برنامج
مفاتيح التفكير

برنامج
الذكاء االصطناعي

وانترنت األشياء

برنامج
ريادة األعمال

برنامج
الذكاءات المتعددة

برنامج
سكامبر

لتنمية الخيال واالبداع



المقدمة

مركز ديبونو
لتعليم التفكير

بيئة  توفر  المبتكرين....  من  جديد  لجيل  فريدة  منصة 

إدراكهم،   لتوسيع  للملتحقين  إبداعية  افتراضية 

تفكيرهم  لتصميم  الالزمة  األدوات  على  بالحصول 

عجلة  دفع  من  يتمكنوا  حتى  المناسب  والتدريب 

االبتكار.

مجموعة  تقدم  عمل  أيام   ٨ لمدة  ديبونو  برامج 

متنوعة من التحديات العقلية والذهنية التي تحفز 

وجهات  طرح  على  الملتحقين  وتشجع  اإلبداع، 

المشكالت  حول  الثقافات  متعددة  نظرهم 

منظور  اكتساب  على  مساعدتهم  مع  الحقيقية، 

جديد للعالم من خالل أنشطة النادي الخاصة.

 ..... برنامجنا  صميم  في  هي  متعة  التعلم  جعل 

النادي  فعاليات  تنطلق  المرح  من  أجواء  وفي 

االصطناعي  الذكاء  عالم  في  لالنخراط  االفتراضي 

وتطوير مهارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري.
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لمن هذا
النادي؟

الراغبين  الطلبة  إلى  باإلضافة  وخارجه،  األردن  داخل  من  والموهوبين  العاديين  للطلبة 

الذكية  المنازل  إلى  الذكية  السيارات  من  بدءًا  المستقبلي  االصطناعي  الذكاء  بتطوير 

والمدن الذكية التي تعمل بالنظام الذكي.

٤ - ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠مالموعد
١٣ - ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ

٠٥:٠٠ - ٠٨:٠٠ مساًء
٣ ساعات يوميًا

الجمعة
عطلة رسمية

أونالين
ONLINE

طريقة
الحضور

الفئة
٨ ولغاية ١٤ سنةالعمرية

برامج
النادي

الناحية  من  مالءمة  األكثر  البيئة  توفير  أجل  من 

التنموية بالنسبة للطلبة بالتعلم والنمو واللعب. لقد 

بطريقة  ديبونو  نادي  موضوعات  بتصميم  قمنا 

فئة  لكل  والمحتوى  األنشطة  من  وبمزيد  متميزة، 

عمرية لتحقيق أقصى قدر من المرح والمشاركة. 

نحن ملتزمون بمساعدة كل طالب على تطوير تفكيره 

اإلبداعي لتحقيق إمكاناته.

ولكن هل أنت متحمس البتكار عالم أفضل، أكثر ذكاءًا 

وأكثر جماال؟ ونحن كذلك.
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(ZOOM)



ما هي البرامج التي سنقدمها؟

أوًال: سيتم تطبيق البرامج التالية وهي من إعداد مركز ديبونو لتعليم التفكير

٠١٠٢٠٣

٠٤٠٥

برنامج
مفاتيح التفكير

برنامج
الذكاء االصطناعي

وانترنت األشياء

برنامج
ريادة األعمال

برنامج
الذكاءات المتعددة

برنامج
سكامبر

لتنمية الخيال واالبداع

ثانيًا: ألعاب الدماغ

الذاكرة - التركيز - مهارات االستماع - االنتباه - سرعة المعالجة - حل المشكالت

ثالثًا: مهارات حياتية - أنشطة وتطبيقات عملية

رابعًا:
برنامج التعّلم عبر المشاريع

www.debono.edu.jo



ثالث تحديات رئيسية تسلط الضوء على نادي ديبونو

التحدي
األول

في غضون ٨ أيام ، سوف يؤثر نادي ديبونو على المشاركين من خالل الربط بين نمو الشخصية والتعليم واالحتياجات 
االجتماعية للتنمية العالمية وبين االبتكار مع اتخاذ الخطوة األولى لتحقيق أحالم األطفال والشباب.

يمكن ألنشطة النادي وتصميم برامج التفكير بناء خمسة أنواع من المهارات الحياتية:
المرونة والتكيف  -

المبادرة والتوجيه الذاتي  -
اإلنتاجية والمساءلة  -
القيادة والمسؤولية  -

الوعي العالمي والثقافي  -

التحدي
الثاني

التجارب  من  متنوعة  مجموعة  تتعلم  سوف  أيام،   ٨ خالل 
التفكير  تصميم  روح  بذور  وزرع  أفقك،  وتوسيع  الحياتية 
خصيصا  ديبونو  برنامج  تصميم  تم  حيث  اإلبداعي،  والتفكير 
لتنمية  ضرورية  مجاالت  لستة  األساسية  المحتويات  لتغطية 

الطفولة والشباب:
- ثقافة الذكاء االصطناعي

- الطابعة ثالثية األبعاد
- انترنت األشياء
- المنازل الذكية

- الروبوتات
- المدينة الذكية

التحدي
الثالث

سوف تتعلم احترام تنوع الثقافة والخلفية، والتواصل 
بشكل أكثر كفاءة في بيئة تدريبية تفاعلية: 

اإلبداع  -
- التشارك

- االتصال والتواصل
التفكير النقدي وحل المشكالت  -
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مميزات
خاصة

•  أنماط األداء العقلي الذي يتضمن مجموعة من العمليات المعرفية ومهارات التفكير، تتمثل في 
عادات التفكير بمرونة، والتفكير بمرح. 

المتعلمين  أدمغة  في  الموجودة  الخبرات  في  التكامل  خيوط  لكشف  اختبارية  ببنود  االستعانة   •
والخبرات المراد اكتسابها.

تنمية روح التساؤل والبحث وعدم التسليم بالحقائق دون تمحيص.   •
التعّرف على نقاط الضعف والقوة.   •

توليد حس عالي بالمجتمع المحيط، وتحفيز السعي نحو رقّيه وتقّدمه.   •

الرسوم
واالشتراك

يتم االشتراك من خالل تعبئة نموذج التسجيل من قبل ولي 
أمر الطالب كما يمكنكم التسجيل عبر موقعنا

الرسوم:
-التسديد قبل  ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠: ٨٩$

- التسديد قبل ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠: ١٢٠$
- التسديد بعد ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠: ١٨٠$

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

مخرجات
النادي

•  مشروع ابتكاري لكل طالب.
•  تقرير يوضح نقاط القوة ومعدل الذكاء عند الطالب.

•  شهادة معتمدة للطالب من مركز ديبونو لتعليم التفكير.
.ONLINE معرض المشاريع  •

مسابقة مشروع صغير من المنزل
•  الفائز بالمشروع يحصل على دورة لغة ايطالية مجانًا (٣ ساعات)

FACEBOOK معرض أونالين للمشاريع من خالل صفحة على  •

للتسجيل

www.debono.edu.jo
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 



نادي ديبونو
الصيفي الثاني

٨ ولغاية ١٤ سنة

أونالين
ONLINE

للتسجيل

٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debono.edu.jo


