
نادي ديبونو لألطفال
الموهوبين والمتفوقين

إعداد األطفال الموهوبين لمهارات المستقبل
تحت شعار

لألطفال من 8 - 14 سنة

أونالين
ONLINE

2021 / 1 / 7 - 2
الموافق

18 - 23 جمادى األولى 1442هـ

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 



مقدمة
نحن نعلم أن العا� يف املستقبل سيكون مختلفاً جداً عن العا� الذي نعيشه اليوم، 
لكننا ال نعلم �اماً ما هي هذه التغي�ات أو الشكل الذي ستبدو عليه، وهذا يقودنا 
إىل التساؤل حول كيفية االستعداد للحياة والعمل يف املستقبل وبشكل خاص حول 
كيفية إعداد األطفال املوهوب� بتعليم يتناسب مع مستقبل ال يشبه واقعنا الحايل، 

ف© هي املهارات التي ستؤهلهم لإلبداع واالبتكار يف املستقبل؟

تعترب املوهبة إبداعاً ال ينال إال بالتدريب واملثابرة، وهبها الله سبحانه وتعاىل لكل 
طفل يف مجال مع� من مختلف مجاالت املعرفة، فرعاية املوهوب� هي الض©نة 
الحقيقية للحفاظ عىل املكتسبات الحضارية للدول، ذلك أن رعاية املوهوب� هي 

صناعة املستقبل.

عىل  ستساعدهم  التي  املستقبل،  ملهارات  أطفالنا  نهيئ  أن  كآباء  علينا  لذلك يجب 
حلولهم  البتكار  وتحفيزهم  حياتهم  عىل  سيطرأ  الذي  الرسيع  التغ�  مع  التعامل 
الخاصة بهم يف العا� املتغّ� بوت�ة متسارعة، لذا سيساعد تدريب األطفال املوهوب� 
الذهنية وكيفية  املرونة  عىل  واملتفوق�  املوهوب�  لألطفال  ديبونو  نادي  خالل  من 

التعلّم واالستعداد للمستقبل.

يحتاجونها  التي  باملهارات  املوهوب�  األطفال  تزويد  اللقاء  هذا  خالل  من  سيتم 
للتكيّف واالستعداد للمستقبل. 
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فلسفة النادي
لجميع أطفالنا الحق يف الحصول عىل فرص متكافئة الكتشاف مواهبهم وتنميتها، لذا فمن 
املؤمل أن يسهم النادي عىل تهيئة خربات تربوية متنوعة توفر فرصاً عديدة الكتشاف 
مواهب األطفال املتعددة ومساعدتهم عىل تنميتها من خالل الربامج اإلثرائية التي تقدم 
لألطفال  التي تسمح  األفكار  ابتكار  معارصة ومصادر  موضوعات  بإضافة  املحتوى  إلثراء 
املوهوب� بتنمية مهارات التفك� االبداعي والتفك� النقدي وحل املشكالت وعادة ما يتم 

تنمية مهاراتهم يف التفك� اإلبداعي والنقدي واستكشاف قدراتهم الريادية وتطويرها.

أهمية النادي
األطفال املوهوبون لهم حاجات تعليمية مختلفة إىل حد ما عن بقية األطفال، فهم   •
بحاجة إىل برامج ومهارات متنوعة يتم من خاللها تنمية تفك�هم، واكسابهم املهارات 

املناسبة للمستقبل.
حاجات األطفال املوهوب� متنوعة يف جوهرها؛ منها الحاجة إىل املزيد من اإلنجاز،   •

والحاجات الشخصية والحاجة إىل اإلندماج اإلجت©عي، وحاجات تحقيق الذات.
إىل  تؤدي  متنوعة  أساليب  اعت©د  املوهوب�  حاجات  لتلبية  الطرق  أنجح  من  إن   •

إكسابهم املهارات والقدرات غ� املتوفرة يف أنظمة التعليم التقليدية.
إن الخربات والربامج اإلثرائية الخاصة باملوهوب� ال Ôكن أن تكون فاعلة ما � تخضع   •

لعناية فائقة يف التخطيط واإلعداد، ومن ثم التدوين الكتاÖ، والتنفيذ امليداÕ الدقيق.
برامج رعاية املوهوب� ليست مقيدة بأÙاط وتفصيالت محددة ال Ôكن الخروج عنها،   •
بل هي برامج قابلة للتطوير والتكييف يف جوهرها، تتخذ من أسلوب التقويم املستمر 

أداة رئيسة للتخطيط والتعديل والتنفيذ.
األطفال املوهوبون هم قادة املستقبل يف جميع املجاالت وبتهيئتهم بصورة جيدة   •

يضمن املجتمع نوعية متميزة من القادة.
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إيجاد بيئة تربوية تتيح للموهوب� إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم  o
o   رعاية وتنمية مواهب األطفال الخفية وتنشأتهم كقادة يف املستقبل.

املجتمع  أقرانهم ومع  الدرايس ومع  املنهج  أنفسهم ومع  التكيف مع  مساعدتهم يف   o
الذي يعيشون فيه.

تهيئة رعاية تربوية منظمة ملواهب األطفال املتنوعة من خالل مجموعة من املهارات   o
والخربات الÞية التي تعدهم للمستقبل. 

توعية الوالدين بخصائص األطفال املوهوب� واملتفوق� واحتياجاتهم وكيفية التعامل   o
مع مشكالتهم ومساعدتهم عىل التكيف مع أشقائهم وأصدقاءهم يف محيط األرسة.

إعداد وتدريب األطفال املوهوب� عىل مهارات املستقبل وسبل تعزيز جوانب القوة   o
لديهم.

مواهبهم  إلبراز  األطفال  لجميع  وعادلة  متنوعة  تربوية  فرص  توف�  يف  املساهمة   o
وتنميتها وتوف� برامج ونشاطات إثرائية وفق أفضل املقاييس العاملية.

حلول  إليجاد  الصندوق  من  والخروج  الجمود  املوهوب عىل كرس  الطالب  مساعدة   o
مبتكرة ملشاكل حياتية. 

تطوير واكتشاف اهت©ماتهم يف العلوم والتكنولوجيا.   o
مساعدة الطالب املوهوب عىل تطوير ذاته واكتساب معرفة أعمق، ومهارات قد ترفع   o

من سقف طموحه كموهوب م© يغ� من رؤيته املستقبلية. 
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أهداف النادي



المهارات والخبرات التي سيتم تقديمها للطلبة
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حل المشكالت  •
التفكير الناقد والتحليلي  •

التفكير اإلبداعي واالبتكار  •
الذكاء االجتماعي والعاطفي  •

اتخاذ القرار  •
مفاتيح التفكير الذكي  •

STEAM منهج  •
مهن ووظائف المستقبل  •

الكتابة اإلبداعية  •
تحليل المعلومات وتقييمها  •

ريادة األعمال  •
حب االستطالع  •

المواطنة العالمية  •
مشاريع في اإلبداع واالبتكار  •



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

الرسوم: 89 دوالر أمريكي للطفل الواحد
خصومات خاصة لإلخو ة والمجموعات
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سيتم منح األطفال المشاركين شهادة معتمدة ومصدقة من مركز ديبونو باجتياز الساعات التدريبية
سيتم تزويد األطفال المشاركين بكتيبات ونشاطات تدريبية خاصة

يوميا بواقع ساعتين في اليوم الواحد
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