
البرنامج التدريبي االول
للذكاء االصطناعي وتعّلم اآللة

  

ودمجها في التعليم
 

تحت شعار
عندما تفّكر اآللة

الورشة األولى
إعداد المدرب المعتمد في

الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في التعليم

الورشة الثانية
إعداد المدرب المعتمد في

األمن السيبراني  وتطبيقاته في التعليم

الورشة الثالثة
إعداد المدرب المعتمد في

تعليم ثقافة الثورة الصناعية الرابعة للطلبة

الورشة الرابعة
إعداد المدرب المعتمد في

صناعة الذكاء واالبتكار عند األطفال
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مركز ديبونو لتعليم التفكير
تفكيرنا ... مستقبلنا
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ورشة إعداد المدرب المعتمد في
 

الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في التعليم

٢٩ فبراير ولغاية ٢ مارس ٢٠٢٠م

ONLINE

مقدمة
ال شك أن الذكاء االصطناعي لم يعد حكرا على شريحة مجتمعية معينة بل أصبح في 
متناول الجميع وقد تسلل فعليا للعديد من مجاالت حياتنا اليومية. المدرسة بدورها 
لم تسلم من هذا الغزو التكنولوجي السريع الذي بدأ في خلق طفرة نوعية مهمة 
طريقة  وفي  التعليمية-التعلمية،  العملية  في  المتدخلين  كافة  سلوكيات  في 
الذكاء  حلول  من  التخوف  معها  ازداد  لدرجة  الحديثة،  التكنولوجيات  مع  تعاملهم 
االصطناعي محل المعلم(ة) و البرامج الرقمية محل المقررات الحالية. ماذا يقصد إذن 

بالذكاء االصطناعي؟ وكيف أصبح يؤثر على التعليم؟

المحتوى
• مقدمة في الذكاء االصطناعي 

• الذكاء االصطناعي كمزيج من التقنيات الحديثة 
• الذكاء االصطناعي في التعليم وتنمية الذكاء االنساني واالجتماعي

• االتمتة والذكاء االصطناعي وأثار الذكاء االصطناعي على التعليم
• الذكاء االصطناعي واعادة تحديد دور المعلم وتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

 (intelligent tutoring systems)  المحتوى الذكي وأنظمة التعليم الذكي •
(AR) والواقع المعزز (VR) تقنية الواقع االفتراضي •

• تطبيق األشكال المختلفة للذكاء االصطناعي في سلسلة القيمة 
• وظائف المستقبل

الفئات المستهدفة
• المعلمون والمعلمات
• المشرفون التربويون

• مراكز رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين
• معلمو الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

• معلمو مراكز االبتكار والذكاء االصطناعي
• المهتمون بالذكاء االصطناعي

المميزات
يحصل المشارك على شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو لتعليم

التفكير، إضافة إلى حصوله على المادة التدريبية كاملة وعروض البوربوينت للمدرب.
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ورشة إعداد المدرب المعتمد في
 

Cyber Security األمن السيبراني
ONLINE

٣ ولغاية ٥ مارس ٢٠٢٠م
مقدمة

الرقمية.  الهجمات  والبرامج من  والشبكات  األنظمة  السيبراني هو ممارسة حماية  األمن 
ابتزاز  أو  إتالفها  أو  تغييرها  أو  الحساسة  المعلومات  إلى  الوصول  إلى  عادًة  تهدف  التي 

المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
للحماية تنتشر  الناجح نهجًا معينًا يتكون عادة من طبقات متعددة  ينتهج األمن السيبراني 
على  الحفاظ  المرء  ينوي  التي  البيانات  أو  البرامج  أو  الشبكات  أو  الكمبيوتر  أجهزة  في 
يكملوا  أن  والتكنولوجيا  والعمليات  المستخدمين  على  يجب  منظمة  أي  في  و  سالمتها 

بعضهم بعضًا ويتكاتفوا إلنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.

المحتوى
• مفهوم االمن السبيراني وأهميته 

• نظرة متعمقة بشأن التهديدات السبيرانية، مكافحة الرسائل االقتحامية
• مجاالت استخدام االنترنت، وأبرز مخاطر استخدام االنترنت

• سلوكي في الفضاء االلكتروني 
• األمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر االنترنت

• قوانين األمن االلكتروني والجريمة المعلوماتية
• االبتزاز االلكتروني والتنمر االلكتروني وطرق التعامل معه 

• الخصوصية عبر االنترنت

الفئات المستهدفة
• المعلمون والمعلمات
• المشرفون التربويون

• مراكز رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين
• معلمو الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

• معلمو مراكز االبتكار والذكاء االصطناعي
• المهتمون بالذكاء االصطناعي

المميزات
يحصل المشارك على شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو لتعليم

التفكير، إضافة إلى حصوله على المادة التدريبية كاملة وعروض البوربوينت للمدرب.
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ورشة إعداد المدرب المعتمد في
 

تعليم ثقافة الثورة الصناعية الرابعة لطلبة المدارس

٧ ولغاية ٩ مارس ٢٠٢٠م

ONLINE

مقدمة
الدول واألفراد ومن خاللها  الرابعة هي ثورة صناعية شاملة تخص  الصناعية  الثورة 
سوف تحدث تغير نمطي وسلوكي يمس االقتصاد المحلي للجماعات واألفراد، تجر 
والسعة  االستخدام  بمراحل من حيث سهولة  الحالية  تفوق  تقنيات مسرعة  وراءها 
والنانو،  االشياء  وانترنت  االصطناعي،  الذكاء  مثل  الذاتي:  والتشغيل  والتخزين 

والحاسبات الضخمة، واستثمار ذلك في الصناعة والزراعة.
وستغير الثورة الصناعية الرابعة ما نقوم به وما نحن عليه، وستؤثر على هويتنا وكل 
األمور المرتبطة بها، حيث سيتغير شعورنا بالخصوصية، وبمفاهيم الملكية، أنماط 
تنمية  عملنا،  تطوير  كيفية  والترفيه،  للعمل  نكرسه  الذي  الوقت  االستهالك، 
من  ستغير  الثورة  هذه  أن  عن  فضًال  عالقاتنا،  تعزيز  اآلخرين،  مع  لقاءاتنا  مهاراتنا، 

صحتنا، والقائمة ال تنتهي ألن ال شيء يحدها سوى خيالنا.

المحتوى
• تخّيل حياتك ... مستقبلك (مدخل بسيط لالكتشاف واالستكشاف) 

• مفهوم واهمية 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

الفئات المستهدفة
• المعلمون والمعلمات
• المشرفون التربويون

• مراكز رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين
• معلمو الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

• معلمو مراكز االبتكار والذكاء االصطناعي
• المهتمون بالذكاء االصطناعي

المميزات
يحصل المشارك على شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو لتعليم

التفكير، إضافة إلى حصوله على المادة التدريبية كاملة وعروض البوربوينت للمدرب.
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ورشة إعداد المدرب المعتمد في
 

صناعة الذكاء واالبتكار عند األطفال

١٠ ولغاية ١٢ مارس ٢٠٢٠م
مقدمة

تحديات  الطلبة من مواجهة  أصبحا أساسيين في تمكين  اليوم  اإلبداع واالبتكار  إن 
العالمية  المتغيرات  ومواكبة  جديدة،  علمية  تخصصات  من  يحمله  وما  المستقبل، 
والتطور التكنولوجي الذي نشهده يوميًا، وهو ما يتطلب تكييف المناهج الدراسية 
بما يتناسب وثورة التكنولوجيا الرقمية، ويلبي متطلبات التجديد والتطور التربوي 
بما في ذلك االرتقاء بالممارسة التعليمية وتطويرها من شكلها التقليدي القائم 
على الحفظ والتلقين وتقييم التعّلم بناء على معايير وأهداف موضوعة مسبقًا، إلى 

نهج تربوي حديث يركز على المتعلم باعتباره قطب الرحى في العملية التعليمية.

المحتوى
• 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 الذكاء واالبتكار

الفئات المستهدفة
• المعلمون والمعلمات
• المشرفون التربويون

• مراكز رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين
• معلمو الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

• معلمو مراكز االبتكار والذكاء االصطناعي
• المهتمون بالذكاء االصطناعي

المميزات
يحصل المشارك على شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو لتعليم

التفكير، إضافة إلى حصوله على المادة التدريبية كاملة وعروض البوربوينت للمدرب.

التسديد قبل
٣٠ يناير ٢٠٢٠
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الخصومات
 

٢٠٪ للمشارك في البرنامج التدريبي كامالً
١٠٪ ألعضاء مركز ديبونو لتعليم التفكير

١٠٪ المجموعات (٣ أشخاص فأكثر)

Debono Center for Teaching Thinking
ARAB BANK

Al Jubaiha Branch
IBAN: JO19 ARAB 10 7245 6048 0012 0000 1260

A\c: 510/4/48724/126 US Dollar
Amman - Jordan

تسديد الرسوم
يتم تسديد الرسوم عبر رقم الحساب 

وارسال صورة الحوالة إلى واتساب رقم

00962796899055

Faisal Gharbally Hussein
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

Amman - Jordan



مركز ديبونو لتعليم التفكير
تفكيرنا ... مستقبلنا

www.debono.edu.joللتسجيل / واتساب: ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥


