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٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير
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يحصل المشارك في البرنامج التدريبي كامال على مقعد مجاني في نادي ديبونو لألطفال الموهوبين والمتفوقين

إعداد المدرب المعتمد في 

مناهج ديبونو
الصغير

٢ - ٤ / ١ / ٢٠٢١م

التسديد قبل ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
$٢٤٠

التسديد قبل ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٩٠

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
$٣٥٠

لتنمية القدرات اإلبداعية

إعداد المدرب المعتمد في

STEAM منهاج
٥  - ٧ / ١ / ٢٠٢١م

البرنامج التدريبي 
التاسع والعشرون 2021

إعداد المدرب المعتمد في

تقنيات الواقع المعزز
واالفتراضي في التعليم

E-CREATIVE TEACHER

إعداد المعلم المبدع في

التعليم عن بعد

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

٩- ١١/ ١ / ٢٠٢١م

١٢ - ١٤  / ١ / ٢٠٢١

التسديد قبل ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
$١٩٥

التسديد قبل ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٣٥

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
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$٢٣٥

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٨٥

١٨ - ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ

٢١ - ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ

٢٥  - ٢٧ / ٥ / ١٤٤٢هـ

٢٨ / ٥ - ١ / ٦ / ١٤٤٢هـ



البرنامج التدريبي التاسع
والعشرون 2021

أونالين
ONLINE

www.debono.edu.jo
للتسجيل عبر الموقع االلكتروني

إعداد المدرب المعتمد في1

مناهج ديبونو الصغير
المحاور

الرسوم - برنامج الكورت لتعليم التفكير لألطفال... أنشطة وتطبيقات عملية

- برنامج سكامبر لتنمية الخيال عند األطفال ... أنشطة وتطبيقات عملية

- برنامج الذكاءات المتعددة لألطفال ... أنشطة وتطبيقات عملية

- برنامج قبعات التفكير الست لألطفال ... أنشطة وتطبيقات عملية

- برنامج مفاتيح التفكير لألطفال ... أنشطة وتطبيقات عملية

- برنامج التفكير الناقد لألطفال.. أنشطة وتطبيقات عملية

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

٢ - ٤ / ١ / ٢٠٢١
٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة المكرمة

تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير

التسديد قبل ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
$٢٤٠

التسديد قبل ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٩٠

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
$٣٥٠



• تعريف المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمنهاج
• الخصائص المميزة لفلسفة برنامج ستيم التعليمي

• أسباب الحاجة لـ نظام STEM - STEAM التعليمي في الوطن العربي 
• منهجية ستيم في بيئتي التعليم والتعلم

• ركائز ستيم في الفصول الدراسية 
• اإلطار المقترح لتطبيق ستيم في الحياة

• أمثلة وأنشطة وتطبيقات عملية لمنهاج ستيم

أونالين
ONLINE

2

لتنمية القدرات اإلبداعية

إعداد المدرب المعتمد في

 STEAM منهاج
المحاور

الرسوم

البرنامج التدريبي التاسع
والعشرون 2021

٥  - ٧ / ١ / ٢٠٢١
٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة المكرمة

التسديد قبل ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
$١٩٥

التسديد قبل ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٣٥

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٨٥
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للتسجيل عبر الموقع االلكتروني للتسجيل واالستفسار

٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير



إعداد المدرب المعتمد في3

تقنيات الواقع المعزز
واالفتراضي في التعليم

• العام الدراسي لألطفال عن بعد؟ تعليم سعيد!
• صفات الطفل المبتكر والعوامل المؤثرة في نمو قدراته االبتكارية

• مفهوم وخصائص كل من الواقع المعزز والواقع االفتراضي.
• أهمية توظيف الواقع المعزز والواقع االفتراضي في التعليم

• كيف تستخدم الواقعين االفتراضي والمعزز بفعالية في الفصول الدراسية االفتراضية.
• عرض تجارب توظيف تقنية الواقع المعزز والواقع االفتراضي في المناهج الدراسية.

• تحليل المحتوى التعليمي وفق تقنيات الواقع االفتراضي والمعزز.
• استخدام أدوات التعلم االفتراضية بأمان.

• سيناريو عام لخطوات تنفيذ تقنية الواقع المعزز في المناهج المدرسية.
• سيناريو عام لخطوات تصميم رحلة افتراضية في المناهج المدرسية.

• أنشطة الرحلة الميدانية االفتراضية االثرائية للطلبة.

المحاور
البرنامج التدريبي التاسع

والعشرون 2021
أونالين
ONLINE

٩ - ١١ / ١ / ٢٠٢١
٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة المكرمة

الرسوم

التسديد قبل ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
$١٩٥

التسديد قبل ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٣٥

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٨٥
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٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ تنظيم
مركز ديبونو
لتعليم التفكير
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E-Creative Teacher

إعداد المعلم المبدع في

التعلم عن بعد
المحاور

البرنامج التدريبي التاسع
والعشرون 2021

أونالين
ONLINE

١٢ - ١٤ / ١ / ٢٠٢١
٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساًء

توقيت مكة المكرمة

الرسوم

التسديد قبل ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
$١٩٥

التسديد قبل ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٣٥

التسديد بعد ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠
$٢٨٥
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لتعليم التفكير

- التعليم والتعلم عن بعد ... مفاهيم ومصطلحات 
- رحلة االنتقال من التعلم التقليدي إلى التعليم عن بعد

- خصائص وتحديات التعلم عن بعد 
- تصميم مواد تفاعلية باستخدام التقنيات الحديثة

- استراتيجيات تدريسية للتعلم عن بعد 
- اإلبداع واالبتكار في التعلم عن بعد

- أمثلة ونماذج وتطبيقات عملية لدروس صفية باستخدام تقنيات التعلم عن 
بعد



تعليمات
عامة

- للتسجيل يمكنكم زيارة موقعنا االلكتروني أو التواصل على الواتساب مع الرقم 
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

- الحضور يكون من خالل برنامج ZOOM،  بالحضور المباشر أو المسجل. 
- يتم إرسال الشهادات والمادة التدريبية عبر االيميل في نهاية البرنامح التدريبي.

- يجب تحويل إجمالي المبلغ خالل ٧ أيام من التسجيل كحد أقصى وبخالف ذلك يتم 
إلغاء التسجيل. 

- يحصل المشارك في البرنامج كامًال على خصم وقدره ٢٠٪
- ال يعتبر التسجيل مؤكدًا إال إذا تم تحويل إجمالي المبلغ المطلوب.

 - عند تحويل إجمالي المبلغ يجب أن يصل إلى حساباتنا دون أي خصم أو عموالت.
- لن تعاد للمشارك أية رسوم، وفي حال تعذر على المشارك الحضور يتم ترصيد 

المبلغ في حسابه لدينا للمشاركة به في برامج تدريبية قادمة.
- يحق لمركز ديبونو رفض أي طلب مشاركة دون إبداء األسباب.

تسديد
الرسوم

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

يتم تسديد الرسوم إلى أحد الحسابات التالية

الخصومات: 
• المشارك في البرنامج التد��بي كامًال %20

• أعضاء مركز د�بونو لتعليم التفكير %10
• المجموعات (٣ أشخاص فأكثر) %10



البرنامج التدريبي التاسع
والعشرون 2021

www.debono.edu.jo
للتسجيل عبر الموقع االلكتروني للتسجيل واالستفسار
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