
مركز ديبونو لتعليم التفكير
تفكيرنا ... مستقبلنا

ألول مرة في مدينة العين

الملتقى األول لقادة التعليم والتدريب
 في اإلبداع واإلبتكار والموهبة

فندق أيال - العين 4 ولغاية 9 فبراير 2017م
اإلمارات العربية المتحدة

برامج الملتقى
1) إعداد المدرب المعتمد في برنامج سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعي

2) إعداد المدرب المعتمد في برنامج الذكاءات المتعددة ودمجها في المنهج الدراسي 
3) إعداد المدرب المعتمد في برنامج التفكير الناقد 

• يحصل المشاركون على شهادتين:
o شهادة صادرة من مركز ديبونو لتعليم التفكير، وهو المركز 

الوحيد في الوطن العربي مالك العالمة التجارية ديبونو.
o شهادة صادرة من مركز اإلمارات دريم للتدريب واالستشارات.

المميزات

0097137663360
00971506656393

info@dreamae.com @EMIRATESDREAM

• جميع البرامج في الفترة المسائية 
   من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الثامنة مساًء



ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج سكامبر لتنمية االبداع والخيال

4 ولغاية 5 فبراير 2017م

المقدمة
سيقدم خالل الورشة التدريبية  برنامج سكامبر لـ بوب إبيريل Bob Eberle وهو برنامج ممتع قائم على التخيل الموجه لتنمية مهارات 

التفكير اإلبداعي والمقدم لشريحة كبيرة من المجتمع.
 تعني كلمة سكامبر SCAMPER اصطالحا "االنطالق، أو الجري، والعدو، بمرح..." وهي عبارة عن طريقة تساعدك على التفكير في 

تغييرات يمكن أن تحدثها على منتج للخروج بمنتج جديد. تستطيع أن تستخدم هذه التغييرات كإقتراحات مباشرة أو كنقاط بداية 
للتطوير، إن كل حرف من الحروف السبعة يشير إلى الحرف األول من الكلمات أو المهارات التي تشكل في مجملها "قائمة توليد 

.SCAMPER  األفكار" سكامبر
وقد أثبت نجاحه مع الصغار والكبار في العديد من الدول نظرا الهمية االبداع والخيال في  المستقبل الذي أصبح فيه الدور األكبر 
للعقول المبدعة، وهذا هو جوهر برنامج سكامبر الهادف إلى األخذ بأيدي الكبار والصغار للوصول بهم إلى االبداع بطرق مختلفة 

ومميزة .

أهداف الورشة
• التعرف على برنامج SCAMPER في التفكير اإلبداعي والخيال.

• تطبيق األدوات  العشرة لبرنامج سكامبر في األنشطة الصفية.
• تطبيق بعض العاب سكامبر  لتنمية االبداع والخيال  عند المشاركين.

• تصميم مواقف تعليمية وحياتية لتنمية اإلبداع باستخدام أدوات  سكامبر.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا االبداع.

• مدراء المدارس.
• المعلمون والمشرفون التربويون.

• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.
• رؤساء األقسام في المؤسسات الحكومية والخاصة.

• األمهات وأولياء األمور.

الرسوم: 1700 درهم 
- خصم خاص للمشارك في الملتقى كامال

- خصم خاص ألعضاء مركز ديبونو
- خصم خاص للمجموعات

5:00 عصرًا - 8:00 مساء



ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج الذكاءات المتعددة
ودمجها في المنهج المدرسي 

6 ولغاية 7 فبراير 2017م

المقدمة
اختلف مفهوم الذكاء الحالي عما كان متداوًال سابقا، فلم يعد هناك أفرادا أذكياء وآخرون غير ذلك، فالذكاء موجود لدى الجميع، 

حتى ما يسمى بالمعاق العقلي فال بد من تمتعه بقدر من الذكاء في جوانب معينة، إن هذا المفهوم بصيغته الحالية يعد ثورة في 
مجال التربية، فهو يقلل من ناحية من الوصمة التي يوصم بها الكثير من األفراد، ومن ناحية ثانية هو فرصة للكل من أجل إبراز جوانب 

أساسية يتمتعون بها، وتعد نظرية الذكائات المتعددة من اكثر النظريات انتشارًا، حنى أن بعض المدارس في الواليات المتحدة 
األمريكية أصبحت قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة.

و يرى هوارد غاردنر أن الذكاء عبارة عن ٩ قدرات تمثل الذكاء العام عند المتعلم، لتأتي هذه الورشة لتؤكد أن الجميع متميز ولكن 
علينا معرفة الجوانب التي يتميز بها هؤالء، فهي تساعد المشاركين على التعرف على الذكاءات المتعددة والمختلفة، وتحديد آلية 

الكشف عن األفراد حسب ذكاءاتهم المختلفة، ومن ثم توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في مجاالت التربية والتعليم والحياة 
العملية.

أهداف الورشة
• التمييز بين الطرق القديمة والحديثة في الكشف عن الذكاء.

• تقدير نوع الذكاء الموجود لدى الفرد من خالل نماذج توزع على األفراد.
• تحديد نوع الذكاء الذي يتمتع به الفرد من خالل مواد وأدوات خاصة.

• استخدام وتوظيف نظرية الذكاءات المتعددة في مجاالت التربية والتعليم والحياة العملية.
• أن يطبق المتدربون نظرية الذكاءات المتعددة على أفراد ذوي قدرات مختلفة.

• أن يوظف المتدربون نظرية الذكاءات المتعددة في درس ما يقدم لهم.

الفئة المستهدفة
• أخصائيو الكشف والتشخيص والباحثون في مجال القياس والتشخيص.

• المعلمون والمشرفون التربويون والمرشدون الطالبيون ومدراء المدارس.
• العاملون في مجال التدريب والتطوير.

• أخصائيو المناهج وتقنيات التعليم ومصممو مناهج الطلبة.
• العاملون في مجال رعاية الطلبة الموهوبين.

• أولياء االمور.

الرسوم: 1700 درهم 
- خصم خاص للمشارك في الملتقى كامال

- خصم خاص ألعضاء مركز ديبونو
- خصم خاص للمجموعات

5:00 عصرًا - 8:00 مساء



ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج التفكير الناقد

8 ولغاية 9 فبراير 2017م

المقدمة
أصبحت االتجاهات التربوية والمناهج الحديثة في كثير من الدول تعطي اهتماما أكبر للتفكير الناقد وتضعه كهدف من األهداف 

التي يجب أن تنتهي إليه عملية التعلم والتعليم، وقد طورت برامج تربوية تهدف إلى تدريب الطلبة على التفكير الناقد، وبشكل خاص 
من خالل تدريس المواد الدراسية المنهجية، كما اقترحت أساليب وإجراءات يمكن للمعلم أن يتبعها في تدريس التفكير الناقد واختبار 

الطلبة في هذا النوع من الناتج العلمي باعتباره ناتجا مستهدفا مهما.
وتكمن أهمية تنمية التفكير الناقد لدى الفرد في دوره ببناء شخصية الفرد الموضوعية، وتحقيق المواطنة الفاعلة لديه. 
فالمواطنة الفاعلة تعتمد على قدرة الفرد على التفكير الناقد للتحقق من دقة المعلومات، وصحتها في عصر كثرت فيه 

المعلومات، وعمت فيه وسائل اإلعالم، واإلشاعات واألخبار الكاذبة. ولذلك البد من إيجاد الوسائل المناسبة للحكم على مصداقية 
مصادر المعلومات، وتتمثل هذه الوسائل في القدرة على التفكير الناقد الذي يحمي صاحبه من الوقوع في شرك اإلشاعات، وتجار 

الكالم الذين يعتمدون على إثارة المشاعر أكثر من اعتمادهم على البراهين واألدلة.

أهداف الورشة
• تعريف مفهوم التفكير الناقد وتحديد مهارات التفكير الناقد والتمثيل على كل منهما.

• تحديد المعايير السلوكية التي تنسجم مع متطلبات المناخ الذي يساعد على تنمية مهارات التفكير الناقد.
• تنمية مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير الناقد بشكل خاص.

• تطوير مجموعة من النشاطات واألسئلة التطبيقية على مهارات التفكير الناقد.
• التمييز بين األسئلة والمواقف التي تتطلب إجاباتها استخدام مهارات تفكير أساسية والتي تتطلب إجاباتها مهارات التفكير الناقد.

• استخدام مهارات التفكير الناقد والخبرات المكتسبة في المواقف الحياتية المختلفة. 

الفئة المستهدفة
• أخصائيو الكشف والتشخيص والباحثون في مجال القياس والتشخيص.

• المعلمون والمشرفون التربويون والمرشدون الطالبيون ومدراء المدارس.
• العاملون في مجال التدريب والتطوير.

• أخصائيو المناهج وتقنيات التعليم ومصممو مناهج الطلبة.
• العاملون في مجال رعاية الطلبة الموهوبين.

• أولياء االمور.

الرسوم: 1700 درهم 
- خصم خاص للمشارك في الملتقى كامال

- خصم خاص ألعضاء مركز ديبونو
- خصم خاص للمجموعات

5:00 عصرًا - 8:00 مساء



خبير التفكير
وبرامج الموهبة واالبداع

مركز ديبونو لتعليم التفكير
تفكيرنا ... مستقبلنا

المدرب ثائر حسين

خبير برامج التفكير واإلبداع، ومدير عام ومؤسس مركز ديبونو لتعليم التفكير في 
الخاصة،  التربية  في  الماجستير  درجة  ويحمل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  و  األردن 
(تخصص برامج التفكير واالبداع)، عمل في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين 
كفاحص للقدرات العقلية، و اخصائيًا لمهارات التفكير في مؤسسة الملك حسين بن 
عن  الكشف  ببرنامج  التفكير  تنمية  برامج  ومسؤول  التربوي،  التميز  مركز   / طالل 
البحوث  من  عددًا  ونشر  السعودية،  العربية  المملكة  في  والمتفوقين  الموهوبين 
المتخصصة في  مواضيع االبداع والموهبة بمجلة دراسات الجامعة األردنية، ونشر 
من  أكثر  بتدريب  وقام  التفكير  ببرامج  المتعلقة  والمراجع  للكتب  من  مجموعة 
وشارك  واإلبداع،  والموهبة  التفكير  برامج  على  ومتدربًة  متدربًا  ألف  عشر  خمسة 

بمؤتمرات وورش وندوات في مختلف دول الوطن العربي.

عن المدرب ...



الورش المطلوبة (ضع دائرة)
األولى

سكامبر

اإلسم (باللغة العربية): .......................................................................................................

اإلسم: (باللغة االنجليزية): ..................................................................................................

   التخصص: ...................................................المؤهل العلمي: .........................................

مكان العمل: ...............................................  الوظيفة: ....................................................

المدينة: .....................................................  الدولة: .......................................................

   الجّوال: ......................................................هاتف العمل: ...............................................

البريد االلكتروني: ............................................................................................................

الثانية
الذكاءات

الثالثة
الناقد

 نموذج تسجيل ومشاركة

رسوم االستثمار في البرنامج

- رسوم البرنامج الواحد : 1700 درهم إماراتي
- رسوم البرنامج كامال (ثالثة ورش) : 4500 درهم إماراتي

- رسوم البرنامج للمجموعات ( 4 أشخاص و أكثر) : 4000 درهم إماراتي

خصم خاص ألعضاء مركز ديبونو / خصم خاص لمجموعات المدارس

كيفية التسجيل والسداد

يتم اعتماد التسجيل بتعبئة نموذج التسجيل أعاله، وتسديد الرسوم على  الحساب البنكي 
الموضح أدناه، أو الدفع نقدًا من خالل التواصل معنا على  األرقام: 

 00971506656393 - 0097137663360
Account Name: Emirates Dream Center For Training & Consulting
Bank Name: Abu Dhabi Islamic Bank
Swift Code: ABDIAEAD
Branch Name: AL Ain Branch – Clock Roundabout
IBAN: AE960500000000014466669
Account No: 1-446666-9

يرجى عند تسديد الرسوم إرسال صورة اإليصال على الواتساب: 00971506656393 
info@dreamae.com :أو على االيميل التالي


