
ملتقى
الريادة والذكاء االصطناعي

لمرحلة الطفولة
مركز ديبونو لتعليم التفكير

١٨ - ٢٦/ ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١١-١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

شهادة
مدرب معتمد



ورشة
عمل

التاريخ

١٨ - ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١١-١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م

ريادة األعمال
لألطفال

إعداد المدرب المعتمد في

شهادة
مدرب معتمد

أونالين
ONLINE

الرسوم

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

* يحصل المشارك في البرنامج كامًال على شهادة معلم المستقبل* خصم خاص ٢٠٪ للمشارك في البرنامج التدريبي كامًال

ورشة
عمل

تطبيقات عملية ...

أدوات االبتكار
لألطفال
تطبيقات عملية ...

إعداد المدرب المعتمد في

٢٠ - ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١٣-١٤ / ٤ / ٢٠٢٠م

التاريخ

شهادة
مدرب معتمد

أونالين
ONLINE

شهادة
مدرب معتمد

أونالين
ONLINE

شهادة
مدرب معتمد

أونالين
ONLINE

الرسوم

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

الرسوم

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

الرسوم

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

ورشة
عمل

EKP

ITP

مفاتيح التفكير
لألطفال

تطبيقات عملية ...

إعداد المدرب المعتمد في

TKP
٢٢ - ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ

الموافق
١٥-١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

التاريخ

ورشة
عمل

الذكاء االصطناعي
لألطفال

تطبيقات عملية ...

إعداد المدرب المعتمد في

AI
٢٥ - ٢٦ / ٨ / ١٤٤١هـ

الموافق
١٨-١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م

التاريخ



ورشة
ريادة األعمالعمل

لألطفال
التاريخ

EKP

المحاور

مركز ديبونو لتعليم التفكير

- مفهوم الريادة وعالقتها باالبتكار
- مراحل المشروع الريادي

- مخطط نموذج العمل التجاري لألطفال
- أمثلة تطبيقية لنموذج العمل الريادي لألطفال

- االدارة المالية للريادي الصغير
- تسويق المشاريع الريادية الناشئة

SWOT تطبيق اداة -
- حاضنات األعمال والجهات الداعمة

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠الرسوم
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

ملتقى الريادة والذكاء االصطناعي

لمرحلة الطفولة

تطبيقات عملية ...

أونالين
ONLINE

شهادة
مدرب معتمد

إعداد المدرب المعتمد في

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

١٨ - ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١١-١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م



أدوات االبتكار
لألطفال

٢٠ - ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١٣-١٤ / ٤ / ٢٠٢٠م
التاريخ أونالين

ONLINE

ITP

المحاور

مركز ديبونو لتعليم التفكير

ITP مفهوم االبتكار  حسب برنامج -
ITP طرق تعليم االبتكار لألطفال بناء على برنامج -

ITP عن برنامج أدوات االبتكار -
- أدوات جمع األفكار ( ١٠ أدوات )

- أدوات تقييم االفكار (أداة ميزان األفكار - أداة انتخاب األفكار)
- أدوات تسويق األفكار (أداة التغيير)

- أدوات تنفيذ األفكار (أداة خطة القرارات)

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠الرسوم
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ملتقى الريادة والذكاء االصطناعي

لمرحلة الطفولة

ورشة
عمل

تطبيقات عملية ...

شهادة
مدرب معتمد

إعداد المدرب المعتمد في



مفاتيح التفكير
لألطفال

٢٢ - ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١٥-١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م
التاريخ أونالين

ONLINE

TKP

المحاور

مركز ديبونو لتعليم التفكير

- مفهوم التفكير وطرق تنميته لدى األطفال
- التفكير اإلبداعي عند األطفال

- التفكير الناقد عند األطفال
THINKERS KEYS برنامج مفاتيح التفكير العشرين -

- عشرون مفتاحًا لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  والناقد
- التطبيقات العملية لبرنامج مفاتيح التفكير العشرين

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠الرسوم
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ملتقى الريادة والذكاء االصطناعي

لمرحلة الطفولة

ورشة
عمل

تطبيقات عملية ...

شهادة
مدرب معتمد

إعداد المدرب المعتمد في



الذكاء االصطناعي
لألطفال

٢٥ - ٢٦ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق

١٨-١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م
التاريخ أونالين

ONLINE

AI

المحاور

مركز ديبونو لتعليم التفكير

- مقدمة في الذكاء االصطناعي
- الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

- الذكاء االصطناعي كمزيج من التقنيات الحديثة
- طرق تعليم أساسيات الذكاء االصطناعي لألطفال

- المحتوى الذكي وأنظمة التعّلم الذكية
- أدوات الذكاء االصطناعي البسيطة

- طرق توجيه وإرشاد األطفال نحو تخصصات المستقبل

التسديد قبل ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠الرسوم
$ ٢٧٠

التسديد بعد  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠
$٣٣٠

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

ملتقى الريادة والذكاء االصطناعي

لمرحلة الطفولة

ورشة
عمل

تطبيقات عملية ...

شهادة
مدرب معتمد

إعداد المدرب المعتمد في



تعليمات
عامة

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

- ال يعتبر التسجيل مؤكدًا إال إذا تم تحويل إجمالي المبلغ المطلوب.
- يحق لمركز ديبونو رفض أي طلب مشاركة دون إبداء األسباب.

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

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

 - عند تحويل إجمالي المبلغ يجب أن يصل إلى حساباتنا دون أي خصم أو عموالت.
- يحصل المشارك في البرنامج كامًال على خصم وقدره ٢٠٪

- يحصل المشارك في البرنامج كامًال على شهادة معلم المستقبل. 

للتسجيل ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 
www.debono.edu.jo

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



مركز ديبونو لتعليم التفكير

للتسجيل

٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

www.debono.edu.jo


