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الربنامج التدرييب
السابــــــع عشر ٢٠١٦

 

١٢ ولغاية ١٧ نوفمرب ٢٠١٦
١٢ واغاية ١٧ صفر ١٤٣٨هـ

 

فندق كراون بالزا
ان -األردن عمّ

- الدبلوم التدرييب يف صعوبات التعلم 
- إعداد المدرب المعتمد يف األمن الفكري لطلبة المدارس

- إعداد المدرب المعتمد يف تعديل السلوك عند األطفال



الربنامج التدرييب السابــــــع عشر ٢٠١٦
 

١٢ ولغاية ١٧ نوفمرب ٢٠١٦
١٢ واغاية ١٧ صفر ١٤٣٨هـ

 

فندق كراون بالزا
ان -األردن عمّ

-ال يوجد تعارض زمين بين مواعيد الورش
- خصم خاص للمشارك يف الربنامج التدرييب كامالً ٢٠٪

- خصم خاص لألعضاء ١٠٪
- خصم خاص للمجموعات (٣ فأكرث) ١٠٪

   
   

  
 

   

م الدبلوم التدرييب يف صعوبات التعلّ

١
عدد الساعاتالتوقيتالتاريخ (ميالدي)التاريخ (هجري)

٩:٠٠ - ١:٠٠ ظهرا١٢ - ١٤ نوفمرب ٢٠١٦م١٢ - ١٤ صفر ١٤٣٨هـ
٢٤ ساعة٣:٠٠ - ٧:٠٠ مساء

التسديد بعد  ١ نوفمرب ٢٠١٦التسديد قبل  ١ نوفمرب ٢٠١٦

$١٣٥٠$١٠٨٥

   
   

  
 

   

ورشة إعداد المدرب المعتمد يف األمن الفكري لطلبة المدارس

٢
عدد الساعاتالتوقيتالتاريخ (ميالدي)التاريخ (هجري)

١٢ ساعة٩:٠٠ - ١:٠٠ ظهرا١٥ - ١٧ نوفمرب ٢٠١٦م١٥ - ١٧ صفر ١٤٣٨هـ

رسوم المشاركة
التسديد بعد  ١ نوفمرب ٢٠١٦التسديد قبل  ١ نوفمرب ٢٠١٦التسديد قبل ٢ أكتوبر ٢٠١٦

$٨٨٥$٦٨٠$٥٢٥

   
   

  
 

   

ورشة إعداد المدرب المعتمد يف تعديل السلوك عند األطفال

٣
عدد الساعاتالتوقيتالتاريخ (ميالدي)التاريخ (هجري)

١٢ ساعة٣:٠٠ - ٧:٠٠ مساء١٥ - ١٧ نوفمرب ٢٠١٦م١٥ - ١٧ صفر ١٤٣٨هـ

رسوم المشاركة
التسديد بعد  ١ نوفمرب ٢٠١٦التسديد قبل  ١ نوفمرب ٢٠١٦التسديد قبل ٢ أكتوبر ٢٠١٦

$٩٨٠$٧٥٥$٥٨٠

رسوم المشاركة

رسوم المشاركة

رسوم المشاركة



م الدبلوم التدرييب يف صعوبات التعلّ
١٢ - ١٤ صفر ١٤٣٨هـ١٢ - ١٤ نوفمرب ٢٠١٦م

المقدمة
تقديرا ألهمية حقل صعوبات التعلم والجدوى الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية اليت ترتتب عىل عالجها، قام 

مركز ديبونو لتعليم التفكري بإنشاء "دبلوم صعوبات التعلم"، للعناية بالطلبة ذوي صعوبات التعلم.
، بفعل النسب العالية   وبخاصة أن هذا الحقل أخذ يكتسب مؤخراً أهمية بالغة يف الدول المتقدمة تربوياً

للطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلمية، وأصبحوا ضحية لها بالفشل والرسوب المتكرر وبالتايل التسرب من 
المدرسة قبل أن يعدوا لسوق العمل.

أهداف الورشة
•تعريف المتعلم بصعوبات التعلم وتميزيها عن غريها من مشكالت التعلم.

•تعريف المتعلم بأسباب صعوبات التعلم العصبية والسيكولوجية.
•تمكين المتعلم من تشخيص صعوبات التعلم.

•تمكين المتعلم من استخدام أدوات وأساليب التشخيص المناسبة المقننة وغري المقننة.
•تمكين المتعلم من وضع خطة تربوية فردية لذوي الصعوبات التعلمية واإلشراف عىل تنفيذها.

•تطبيق قواعد تعديل السلوك لتحسين قدرة ذوي الصعوبات عىل التعلم.
•توضيح كيفية التعامل مع مشكلة صعوبات التعلم وأساليب االرشاد النفيس.

•تمكين المتعلم من اإلسهام يف برامج التوعية المجتمعية بمشكلة صعوبات التعلم.

الفئة المستهدفة
•المدراء والموجهون والمشرفون الرتبويون ورؤساء األقسام من التخصصات الرتبوية والنفسية.

•المهتمين بقضايا صعوبات التعلم والمعلمون ضمن التخصصات المختلفة.
•معلمو المراحل العمرية المختلفة من مرحلة رياض االطفال وحىت الثانوية .

•المدربون والمرشدون الطالبيون و معلمو ومشرفو مراكز صعوبات التعلم.

محتوى الورشة 
• مدخل اىل صعوبات التعلم

م • قياس وتشخيص الطلبة ذوي الصعوبات التعلّ
• اسرتاتيجيات تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم

• برامج عالجية يف صعوبات التعلم

رسوم الورشة

• التسديد قبل ١ نوفمرب ٢٠١٦م: ١٠٨٥ دوالر أمريكي
•التسديد بعد ١ نوفمري ٢٠١٦م: ١٣٥٠ دوالر أمريكي



إعداد المدرب المعتمد يف األمن الفكري لطلبة المدارس

١٥ - ١٧ صفر ١٤٣٨هـ١٥ - ١٧ نوفمرب ٢٠١٦م

المقدمة
يعد الفكر نتاج مجموعة المدخالت الثقافية بمعناها العام واليت يدركها العقل بأساليب ووسائل االتصال 

الذاتية يف المراحل العمرية المختلفة، ويعد كذلك استقرار االمن الفكري لدى طلبة المدارس يف ضوء 
التحديات والمتغريات المعاصرة، أمرا مها عىل مستقبل المجتمع ، وهذا ما يجب ان يشارك يف تحقيقه كافة 
أطياف المجتمع، للحد من العوامل السلبية ذات الصلة باألمن الفكري، وتنمية مجموعة المدخالت الثقافية 

العامة اليت تطور اهتمامات العقل يف عصر االتصاالت والتأثريات السلبية لحرب الفضائيات عىل كافة 
األصعدة.

أهداف الورشة
١. الكشف عن العوامل المؤثرة يف األمن الفكري.

٢. التعرف عىل كيفية تأثري األفكار المشوهة واألفكار غري المنطقية عىل الطلبة. 
٣. الكشف عن المؤشرات والدالالت اليت تؤشر عىل تشوهات يف الجانب الفكري.

٤. استقصاء آلية الوقاية من التشوه الفكري.
٥. التعرف عىل أبرز الربامج المقرتحة لتطوير األمن الفكري لدى الطلبة.

٦. مناقشة الربامج األكرث مناسبة يف المحافظة عىل األمن الفكري.

الفئة المستهدفة
• أولياء األمور للطلبة .

• المعلمين والمعلمين.
• مصممو مناهج الطلبة.

• العاملون يف الربامج التطويرية للطلبة.
•القائمون عىل الربامج األمنية المختلفة.

محتوى الورشة 
• التعرف عىل العوامل المؤثرة يف األمن الفكري، واللوثة المعرفية

• الكشف عن المؤشرات والدالالت المؤشرة عىل تشوه يف الجانب الفكري
•مناقشة الربامج األكرث مناسبة يف المحافظة عىل األمن الفكري، الخروج بربنامج يناسب طلبة المدارس 

لتطوير األمن الفكري

رسوم الورشة

• التسديد قبل ١ نوفمرب ٢٠١٦م: ٦٨٠ دوالر أمريكي
•التسديد بعد ١ نوفمري ٢٠١٦م: ٨٨٥ دوالر أمريكي



المقدمة
يشري مصطلح السلوك بأنه كل ما يقوم به الفرد ويظهر لآلخرين، وهو كل ما يصدر عن اإلنسان من فعل أو 

قول  إرادي أو غري إرادي- له هدف، ويعرف تعديل السلوك إجرائياً بأنه عملية تقوية السلوك المرغوب به من 
ناحية وإلضعاف أو إزالة السلوك غري المرغوب به من ناحية أخرى. ال شك أن استخدام منهجية تعديل السلوك 

ستمكن المشارك من التعامل مع الكثري من المشكالت اليت يعاين منها األطفال واليت قد تكون عائقاً كبرياً 
يف تعلمهم، ولذلك تظهر أهمية هذة الورشة.

حيث تضمن الورشة التدرب عىل منهجية تعديل السلوك بطريقة علمية، تشتمل عىل التعرف عىل المشكالت 
اليت تحتاج إىل تعديل سلوك، وخطوات تعديل السلوك، ويتضمن ذلك التدرب عىل إعداد برنامج تعديل 

السلوك، واألساليب السلوكية المختلفة المناسبة للطلبة العاديين وذوي الحاجت الخاصة، سواء المنطلقة 
من األساليب السلوكية الكالسيكية أو اإلجرائية أو المعرفية.

أهداف الورشة
- تطبيق برنامج تعديل السلوك بطريقة علمية.

- تطبيق إصدار حكم عىل برامج تعديل السلوك المختلفة.
- اإلهتمام بالمهارات واألخالقيات األساسية يف تعديل السلوك.

- كتابة تقرير نفيس تربوي بعد إجراءات برنامج تعديل السلوك.

الفئة المستهدفة
- مدراء المراكز المسؤولون عن متبعة المعلمين عند تصميم برامج تعديل السلوك.

- األخصائيون النفسيون واالجتماعيون.
- المشرفون الرتبويون والمرشدون اإلجتماعيون.

- العاملون يف مجال التدريب والتطوير.
- معلمو الطلبة يف مراكز الرتبية الخاصة والمعلمون العاديون يف المدارس.

محتوى الورشة 
-مقدمة عن تعديل السلوك، وكيفية اختيار الحاالت اليت تحتاج لتعديل سلوك، وخطوات تعديل السلوك.

-القياس يف تعديل السلوك وصياغة الهدف السلوكي، وتصميم خطة تعديل سلوك، والتعزيز والعقاب يف 
التعديل السلوك.

-األساليب السلوكية الكالسيكية واإلجرائية والسلوكية المعرفية والجشتالتية وكتابة التقرير النفيس 
الرتبوي وتطبيق ذلك عىل حاالت مناسبة.

رسوم الورشة

• التسديد قبل ١ نوفمرب ٢٠١٦م: ٧٥٥ دوالر أمريكي
•التسديد بعد ١ نوفمري ٢٠١٦م: ٩٨٠ دوالر أمريكي

إعداد المدرب المعتمد يف تعديل السلوك

١٥ - ١٧ صفر ١٤٣٨هـ١٥ - ١٧ نوفمرب ٢٠١٦م



 

نموذج التسجيل

طريقة التسجيل وتسديد الرسوم
يتم التسجيل بتعبئة نموذج المشاركة المرفق وتسديد الرسوم عىل أحد حسابات المركز التالية:

الحوالة باسم: مركز ديبونو لتعليم التفكري
DE BONO CENTER FOR TEACHING THINKING

ARAB BANK
Al Jubeiha Branch

A/C: 126/48724/4/510  US Dollar
IBAN: JO19 ARAB 1260 0000 0012 6048 7245 10

AMMAN- JORDAN

The Housing Bank
Al Jubeiha Branch

A/C: 001/3204770201  US Dollar
IBAN: JO82HBHO0010000000013204770201

AMMAN- JORDAN

Training@debono.edu.jo ٥٣٣٧٠٠٧-٦-٠٠٩٦٢

األوىلالورش املطلوبة (ضع دائرة)
صعوبات التعلم

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

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

   التخصص: ...................................................املؤهل العلمي: .........................................

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

املدينة: .....................................................  الدولة: .......................................................

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

الربيد االلكرتوين: ............................................................................................................

الربنامج التدرييب السابــــــع عشر ٢٠١٦
 

١٢ ولغاية ١٧ نوفمرب ٢٠١٦
١٢ واغاية ١٧ صفر ١٤٣٨هـ

 

فندق كراون بالزا
ان -األردن عمّ

الثانية
األمن الفكري

الثانية
السلوك املعريف





00962-796899055

info@debono.edu.jo

www.debono.edu.jo

Debono Center

هاتف:  ٠٠٩٦٢٦٥٣٣٧٠٠٣
٠٠٩٦٢٦٥٣٣٧٠٢٩              

فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٣٣٧٠٠٧ 

الربنامج التدرييب السابــــــع عشر ٢٠١٦
 

١٢ ولغاية ١٧ نوفمرب ٢٠١٦
١٢ واغاية ١٧ صفر ١٤٣٨هـ

 

فندق كراون بالزا
ان -األردن عمّ


