
البرنامج التدريبي األول
للتفكير واإلبداع واالبتكار

في جدة

962-796899055 www.debono.edu.joinfo@debono.edu.jo

تطوير مهارات المدربين في: 
- برنامج الكورت لتعليم التفكير

- برنامج سكامبر لتنمية الخيال واإلبداع
- مقياس هيرمان ألنماط التفكير

- برنامج التفكير الناقد
- برنامج مفاتيح التفكير العشرين

- برنامج الذكاءات المتعددة
- برنامج تريز لالبتكار وحل المشكالت

- برنامج قبعات التفكير الست

تدريب مدربي
التفكير واإلبداع واالبتكار

TOT

4-18 / 1 / 2020م الموافق 9-1441/5/23هـ

فندق ستايبريدج األندلس مول
جدة - المملكة العربية السعودية

0533848712



مسمى البرنامج

 تطوير مهارات المدربين في
برنامج الكورت لتعليم التفكير

 تطوير مهارات المدربين في
برنامج سكامبر

لتنمية الخيال واالبداع
 تطوير مهارات المدربين في

مقياس هيرمان
ألنماط التفكير

 تطوير مهارات المدربين في
برنامج التفكير الناقد

 تطوير مهارات المدربين في
مفاتيح التفكير العشرين

 تطوير مهارات المدربين في
الذكاءات المتعددة

 تطوير مهارات المدربين في
قبعات التفكير الست

 تطوير مهارات المدربين في
تريز لالبتكار

وحل المشكالت
تدريب مدربي

التفكير واالبداع واالبتكار
TOT

التوقيت

يومان
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

يومان
01:00 - 09:00
08:00-04:00

ثالثة أيام
01:00 - 09:00
08:00-04:00

* يوم الجمعة ال يوجد تدريب

تاريخ الورشة
هجري

5/10-9
1441هـ

5/11
1441هـ

5/12
1441هـ

5/13
1441هـ

5/14
1441هـ

5/16
1441هـ

5/17
1441هـ

5/19-18
1441هـ

5/23-20
1441هـ

الرسوم
التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1750
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1450
ريال سعودي

1750
ريال سعودي

2250
ريال سعودي

2700
ريال سعودي



البرنامج التدريبي األول
تطوير مهارات المدربين في

الكورت لتعليم التفكير
المقدمة

انتشر البرنامج العالمي الشهير CoRT انتشارا واسعًا في معظم أرجاء الوطن العربي، ويستخدم في التعليم واإلدارة 
الحكومية  المدارس  العديد من  العامة. كما أصبح يطبق حاليا في  الحياة  المشكالت في  التجارية وحل  والمؤسسات 

واألهلية باإلضافة إلى مراكز رعاية الموهوبين والمتفوقين.
يتم تطبيقه على مختلف األعمار والمستويات  التفكير  لتنمية مهارات  CoRTبرنامجًا متكامًال وعمليًاَ  الكورت  ويعتبر 

والقدرات. 

المحاور
• برنامج الكورت: أجزاؤه الستة وطرق تطبيقه.

• التطبيقات العملية على برنامج الكورت في المجاالت المختلفة.
• نماذج ودروس عملية في تعليم مهارات الكورت.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

1441/5/10-9

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1750
ريال سعودي

يومان
01:00 - 09:00
08:00-04:00

الرسوم



البرنامج التدريبي الثاني
تطوير مهارات المدربين في

سكامبر لتنمية الخيال واالبداع

المقدمة
سيقدم خالل الورشة التدريبية  برنامج سكامبر لـ بوب إبيريل Bob Eberle وهو برنامج ممتع قائم على التخيل 

الموجه لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي والمقدم لشريحة كبيرة من المجتمع.
تعني كلمة سكامبر SCAMPER اصطالحا "االنطالق، أو الجري، والعدو، بمرح..." 

وهي عبارة عن طريقة تساعدك على التفكير في تغييرات يمكن أن تحدثها على منتج للخروج بمنتج جديد. تستطيع 
أن تستخدم هذه التغييرات كإقتراحات مباشرة أو كنقاط بداية للتطوير، إن كل حرف من الحروف السبعة يشير إلى 

 .SCAMPER  الحرف األول من الكلمات أو المهارات التي تشكل في مجملها "قائمة توليد األفكار" سكامبر

المحاور
• التعرف على برنامج SCAMPER في التفكير اإلبداعي والخيال.

• تطبيق األدوات  العشرة لبرنامج سكامبر واألنشطة الصفية.
• تطبيق العاب سكامبر لتنمية لدى المشاركين.

• تصميم مواقف تعليمية وحياتية لتنمية اإلبداع باستخدام أدوات  سكامبر.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

1441/5/11هـ

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي

SCAMPER

الرسوم



البرنامج التدريبي الثالث
تطوير مهارات المدربين في

مقياس هيرمان ألنماط التفكير

المقدمة
تفكيرهم.  أنماط  وفق  معهم  التعامل  وطريقة  الناس  أنماط  لتحديد  هيرمان  بمقياس  التعريف  الى  الورشة  تهدف 
ويتضمن التعرف على مقياس هيرمان Hermann Brain Dominance Instrument  وهو من أفضل أدوات التشخيص 
وأكثرها مرونة, والذي يمكن بواسطته التعرف على طريقة تفكير االنسان, وبالتالي على سلوكه. جاء تقييم (هيرمان) 
ثمرة لبحوث استغرقت (١٥) عاما, وتم التحقق من صحته وفاعليته, وتناولته بالبحث أكثر من (٦٠) أطروحة دكتوراة, فهو 

يعد األكثر تطورا من حيث دقته وتصنيفه ألنواع التفكير, وتصنيف اتجاهات األشخاص.

المحاور
• التعريف بالتفكير وأنماطه أهم مهاراته وتطبيقاته عملية.

• التعريف بمقياس هيرمان الرباعي ألنماط التفكير وأهميته لفهم الذات وادارتها.
• عالقة مقياس هيرمان بطبائع الشخصيات.

• كيفية التعامل مع الناس وفق أنماط تفكيرهم.
• عالقة مقياس هيرمان بطبيعة المهنة التي يشغلها االنسان.

• تطبيقات عملية الختبار هيرمان

الفئة المستهدفة
• مديري و موظفي المؤسسات العامة والخاصة.

• المهتمون بتطوير التفكير  واإلبداع 
• المهتمين بتطوير الموارد البشرية

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

1441/5/12هـ

الرسوم

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي



البرنامج التدريبي الرابع
تطوير مهارات المدربين في

التفكير الناقد

المقدمة
حياة  الفرد  تكسب  وتكيفية،  أولية  حياة  كمهارة  الناقد،  التفكير  مهارات  استخدام  الغمنية  الحياة  تتطلب 
أفضل، وتزداد قدرته على التمييز من خالل امتالكه وسائل االختيار الناجح والنجاة قدر اإلمكان من سيطرة 
العلمي  بالمهارات األساسية للتفكير  ارتباطًا وثيقًا  الناقد  التفكير  التضليل اإلعالمي. كما ترتبط مهارات 
لدى   المهارات  هذه  تطوير  الناقد  التفكير  برنامج  ويستهدف  األفراد.  جميع  يحتاجه  لذا  اإلبداع،  وتقويم 
األفراد، حيث يستخدم بشكل واسع في كثير من دول العالم، ولقد ثبتت فاعليته في تطوير التفكير الناقد 

في كثير من الدراسات العلمية.

المحاور
أوًال: تحليل مفهوم التفكير الناقد:تعريفات التفكير الناقد، أبعاد التفكير الناقد، الخصائص الشخصية 

المرتبطة بالتفكير الناقد، أبعاد التفكير الناقد، معايير التفكير الناقد وعالقة التفكير الناقد بالذكاء 
واإلبداع.

ثانيًا: استراتيجيات تعليم مهارات التفكير الناقد واإلرشادات المتعلقه بذلك.
ثالثًا: التدريب على مهارات التفكير الناقد: مهارات اإلستقراء، اإلستنباط والتقييم.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

1441/5/13هـ

الرسوم

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي



البرنامج التدريبي الخامس
تطوير مهارات المدربين في

مفاتيح التفكير العشرين

المقدمة
يتكون برنامج مفاتيح التفكير عند األطفال من ٢٠ مفتاحا، وقد تم تصميم كل مفتاح لكي ينتج طرقا مختلفة في 
حل  استراتيجية  تطوير  على  المفاتيح  هذه  تساعد  كما  الخيال،  تنمية  على  األطفال  ويساعد  اإلبداعي  التفكير 

المشكالت عند األطفال والتفكير بمرونة مطلقة.
       وتشير العديد من الدراسات التربوية الحديثة إلى أن التفكير ال ينمو تلقائيًا، فهو ليس نتاجًا تلقائيًا للخبرة 
بينما يشبه  المشي"،  بـ"القدرة على  اليومي  العادي  التفكير  المعنى من خالل تشبيه  والدراسة. ويتضح هذا 
معينة  أدوات  باستخدام  المشي  على  بـ"القدرة  مستمرًا  وتمرينًا  هادفًا  منظمًا  تعليمًا  يتطلب  الذي  التفكير 

ومتطورة".

المحاور
• مفاتيح التفكير العشرين وهي عبارة عن أدوات تنمي التفكير االبداعي 

والخيال العلمي.
• التطبيقات العملية على برنامج مفاتيح التفكير في المجاالت المختلفة.

• نماذج ودروس عملية في تعليم مهارات مفاتيح التفكير.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

1441/5/14هـ

الرسوم

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي



البرنامج التدريبي السادس
تطوير مهارات المدربين في

الذكاءات المتعددة

المقدمة
 اختلف مفهوم الذكاء الحالي عما كان متداوًال سابقا، فلم يعد هناك أفرادا أذكياء وآخرون غير ذلك، فالذكاء 
موجود لدى الجميع، حتى ما يسمى بالمعاق العقلي فال بد من تمتعه بقدر من الذكاء في جوانب معينة، 
إن هذا المفهوم بصيغته الحالية يعد ثورة في مجال التربية، فهو يقلل من ناحية من الوصمة التي يوصم 
إبراز جوانب أساسية يتمتعون بها، وتعد  ثانية هو فرصة للكل من أجل  ناحية  الكثير من األفراد، ومن  بها 
المتحدة  الواليات  في  المدارس  بعض  أن  حنى  انتشارًا،  النظريات  اكثر  من  المتعددة  الذكائات  نظرية 

األمريكية بمدارس الذكاءات المتعددة

المحاور
• التعرف على نظرية الذكاءات المتعددة. 

• قياس الذكاءات المتعددة من خالل مواد وأدوات ووسائل مناسبة.
• تطبيق عملي في توظيف الذكاءات المتعددة في مجاالت الحياة. 

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

1441/5/16هـ

الرسوم

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي



البرنامج التدريبي السابع
تطوير مهارات المدربين في 

قبعات التفكير الست

المقدمة
ازدادت في اآلونة األخيرة االتجاهات التي ترّكز على قضايا تعليم التفكير وبرامجه، وخير دليل على ذلك  نتائج بحوث التربية 
والتعليم، والتي تحث المربين على االهتمام بعملية التفكير، وليس التركيز على المخرجات فقط، حيث أصبح االهتمام 
االنفعالي  أو  الخاطئ  أو  الخرافي  التفكير  متاهات  تجنبه  والتي  المتعلم  يمارسها  التي  العقلية  العمليات  على  ينصب 

المتحيز،  وفيه يكون المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية.
ومن هنا جاء اهتمام ديبونو في التفكير من خالل القبعات الست. إن القبعات الست تتيح فرصة المرونة في التفكير لدى 

المتعلم، وتساعده على التفكير بطرق مختلفة في نفس الوقت.

المحاور
- مفهوم القبعات الست.

- عالقة القبعات والتفكير اإلبداعي.
 - السلوك القيادي من خالل القبعات الست.

- القبعات الست في الحياة اليومية.
- تطبيق القبعات الست في العمل واتخاذ القرار.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

يوم واحد
01:00 - 09:00
08:00-04:00

1441/5/17هـ

الرسوم

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1450
ريال سعودي

1150
ريال سعودي



البرنامج التدريبي الثامن
تطوير مهارات المدربين في

تريز لالبتكار وحل المشكالت

المقدمة
عرفت نظرية(TRIZ) في العالم الغربي من قبل العالم الروسي هنري التشلر(Henry Altshuller)، وحظيت باهتمام 
منقطع النظير في كثير من دول العالم. وانتقلت إلى العالم العربي، وشهدت مزيدًا من التطور في المجاالت العملية 
أبناء  التفكير، والتي يشارك فيها كثير من  لتعليم  التي ينظمها مركز ديبونو  التدريبية  الورشة  التطبيقية من خالل 

الوطن العربي من مختلف المجاالت التربوية وغير التربوية.
ونظرًا لزيادة الحاجة لتدريب المزيد من القيادات التدريبية القادرة على االضطالع بالتدريب على برنامج تريز، فقد جاءت 

هذه الورشة التدريبية بهدف تأهيل المدربين نظريًا وعمليًا على قيادة التدريب في برنامج تريز.

المحاور
١. اإلبداع مفهومه وأهميته وعالقته بحل المشكالت.
٢. نشأة نظرية تريز وتطورها وافتراضاتها األساسية.

٣. استراتيجيات التفكير االبداعي ودورها في حل المشكالت إبداعيًا.
٤. (٤٠) استراتيجية لحل المشكالت بطرق إبداعية.

٥. تصميم مواقف تعليمية من المناهج الدراسية لتنمية اإلبداع
 باستخدام المبادئ التي تستند إليها نظرية تريز.

٦. تطبيقات عملية على مشكالت مختارة باستخدام االستراتيجيات المقررة.

الفئة المستهدفة
• المهتمون بقضايا التفكير واالبداع واالبتكار.

• مدراء المدارس، والمعلمون والمشرفون التربويون.
• معلمو ومشرفو مراكز رعاية الموهوبين.

يومان
01:00 - 09:00
08:00-04:00

18-1441/5/19هـ

الرسوم

التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

1750
ريال سعودي

1450
ريال سعودي



البرنامج التدريبي التاسع
برنامج تدريب مدربي

4 أيامTOTالتفكير واالإبداع واالبتكار
01:00 - 09:00
08:00-04:00

20-1441/5/23هـ

المقدمة
يعد مركز ديبونو لتعليم التفكير المركز الوحيد على مستوى الوطن العربي الرائد في مجال التدريب على مهارات التفكير 
وتنمية االبداع واالبتكار، وقد أولى المركز منذ لحظة تأسيسية أهمية كبيرة لبرامج عالمية في التفكير واالبداع واالبتكار، 
المدربين  قبل  من  المتزايد  للطلب  ونظرا  العربي.  الوطن  امتداد  على  المتخصصة  العمل  ورش  من  المئات  نّظم  حيث 
للحصول على اعتماد لتدريب واعداد مدربي التفكير واالبداع واالبتكار (TOT)، فإن مركز ديبونو يطرح وللمرة األولى هذه 
مدربي  إلعداد  تدريبية  دورات  واعداد  لتنظيم  الخريجين  تخويل  خاللها  من  يتم  دفعة  أول  لتخريج  النوعية  التدريبية  الدورة 

التفكير واالبداع واالبتكار.

شروط يجب توفرها في المتدرب للموافقة على ترشيحه لحضور البرنامج التدريبي:
• أن يكون المتقدم لحضور البرنامج التدريبي من ضمن الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي حيث تم تصميم البرنامج 

التدريبي ليتوافق مع احتياجاتهم المحددة
• أن يكون متفرغًا للتدريب خالل كامل الفترة التدريبية للبرنامج التدريبي. 

• االلتزام بحضور كامل الفترات التدريبية. حيث لن تمنح شهادة لمن يتجاوز غيابه ١٠٪ من كامل الفترات التدريبية. 
• أن يلتزم بتطبيق كافة التقينيات والمهارات المطلوبة من مدرب البرنامج التدريبي.

• يفهم المرشح لحضور البرنامج التدريبي أن مجرد حضوره للبرنامج ال يعني اجتيازه للبرنامج بل يجب أن يبذل الجهد الذي 
يجعله يجتاز البرنامج التدريبي ليتمكن من الحصول على شهادة البرنامج التدريبي.

ستحصل على:
• حضور الدورة التدريبية

• الحصول على المادة العلمية الخاصة بالدورة
• الحصول على شهادة تخولك تنظيم دورات تدريبية ألعداد مدربي التفكير واالبداع واالبتكار 

معتمدة من مركز ديبونو لتعليم التفكير. 
• حق اعتماد دوراتك التدريبية وإصدار الشهادات للمتدربين من مركز ديبونو لتعليم التفكير 
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التسديد قبل
1441/4/16هـ

التسديد بعد
1441/4/16هـ

2700
ريال سعودي

2250
ريال سعودي



تعليامت عامة

1. ال يعترب الشخص مشاركاً يف الورشة إال إذا قام بتسديد كامل رسوم املشاركة وذلك إما بحوالة بنكية أو شيك بنيك.
إلغاء  النموذج، وبعكس ذلك يتم  تاريخ إرسال  أيام من   7 2. يف حال قام املشارك بإرسال منوذج املشاركة، فيجب تسديد كامل الرسوم خالل فرتة أقصاها 

تسجيله.
3. لن تعاد للمشارك أية رسوم يف حال قام بإلغاء مشاركته مهام كانت األسباب.

4. ال مينح املشارك الشهادة إال عند انتهاء فعاليات الورشة التدريبية.
5. ال مينح املشارك الشهادة يف حال غيابه عن الورشة التدريبية أكرث من 10% من عدد ساعات التدريب.

6. يحق للمركز رفض أي طلب مشاركة دون إبداء األسباب.

شهادات املشاركة:
شهادات املشاركة معتمدة من مركز ديبونو لتعليم التفكري وهو املركز الوحيد يف الوطن العريب مالك العالمة التجارية (ديبونو). 

مكان انعقاد الربنامج
فندق ستايربيدج األندلس مول - جدة

يمكنكم التسجيل مباشرة من خالل
www.debono.edu.jo الموقع االلكتروني

 تسديد الرسوم

يتم التسجيل بتعبئة منوذج املشاركة املرفق وتسديد الرسوم عىل الحساب التايل

مع رضورة إرسال صورة الحوالة اىل واتساب رقم 0533848712

الخصومات
٢٠٪  للمشارك يف الربنامج التدريبي كامالً

١٠٪ ألعضاء مركز ديبونو لتعليم التفكري
١٠٪ للمجموعات (٣ أشخاص فأكرث)

البنك األهلي
مركز أساس التميز للتدريب

رقم الحساب
37557123000104

SA6510000037557123000104



ملتقى ديبونو
للتفكير واإلبداع واالبتكار

في جدة

مركز ديبــــــونو
لتعليم التفكير

962-796899055 www.debono.edu.joinfo@debono.edu.jo0533848712




