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عن إصدا�ا�نا ...
يعّد مركز د�بونو لتعليم التفكير مرك�ًا متخصصًا في مها�ات التفكير واإلبداع واالبتكار كما يعّد �يت 
خبرة في رعاية الموهو�ين والمتفوقين، وقد قام المركز في عام ٢٠٠٣م إلى إنشاء دار نشر مختصة 
في طباعة نشر وتو��ع الم�اجع والمناهج وجميع االصدا�ات المختصة في علوم التفكير والموهبة 
واإلبداع واالبتكار، حيث بلغ حجم إصدا�ا�نا أكثر من ٣٠٠ اصدار ومنهج ومقياس في جميع المجاالت 
التربوية، لذا فقد اخترنا لكم في هذه القائمة عددًا من المناهج المميزة واألكثر م�يعًا، موضحين الفئة 

المستهدفة مع نبذة عامة عن كل منهج.

نضع األفكار العظيمة �ين أيديكم ... 

نهتم بالجودة الشاملة شكًال ومضمونًا ... 

كونوا من �ين الكثي��ن ممن اختا�وا ش�اكتنا في نشر متعة التفكير ...



سنةكيف �نمي مها�ات طفلك الموهوب؟
النشر

٢٠١٨

عدد
األج�اء

٤

اسم
المؤلف

د. �اندا عبد العليم

السعر

$٧٥

دليل أنشطة ل��اض األطفال

الفئة المستهدفة: معلمو ��اض األطفال

عن البرنامج
اآلباء  يطرحها  التي  التساؤالت  من  العديد  عن  اإلجابة  الدليل  يحاول 
واألمهات ومعلمات طفل ال�وضة حول كيفية رعاية الطفل الموهوب، 
ومن أهمها: كيف نكتشف الطفل الموهوب؟ ما أهم المها�ات التي 
يجب �نميتها لدى هذا الطفل للحفاظ على االرتقاء المتواصل للموهبة 
منهج  األكاديمي من خالل  للتعلم  استعداده  دعم  متكامل مع  بشكل 
ال�وضة؟، كيف يمكن �نمية مها�ات الطفل الموهوب في ظل دمجه 
يمكن  كيف  األطفال؟،  ��اض  قاعات  داخل  موهو�ين  الغير  أق�انه  مع 
وقاية الطفل الموهوب من المعاناة من مشكالت أو صعوبات وجدانية 
يمكن أن تعوق تعلمه الحالي والالحق؟، ما أب�ز المداخل التعليمية التي 
يمكن أن تساعد في �نمية مها�ات الطفل الموهوب ودعم استعداده 
للتعلم األكاديمي؟ كيف يمكن متابعة نمو مها�ات الطفل الموهوب؟
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برنامج Skills لتنمية التفكير واإلبداع
واالبتكار

سنة
النشر

٢٠١٧

عدد
األج�اء

٥

اسم
المؤلف

د. شيماء هالل

السعر

$٨٥

أنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٣ - ١٦ سنة

عن البرنامج
التفكير االبتكاري هو ذلك النوع من التفكير الذى �هدف إلى التطو�ر 
غير  جديدة  حلول  إ�تاج  خالل  من  وذلك  واالبتكار  والخلق  والتجديد 
موجودة من قبل لمشكلة معينة، والتفكير االبتكارى تفكير قائم على 
الخ�وج عن المألوف من أساليب البحث والتحليل، فهو قدرة ذهنية تدفع 
على  �رتكز    SKILLS مها�ات  وبرنامج  جديد،  عن  والبحث  السعي  إلى 
التفكير  مها�ات  �نمية  خاللها  من  يمكن  التي  المها�ات  من  مجموعة 
االبتكاري لدى األطفال والم�اهقين من سن ٣ ولغاية ١٦ سنة، ويضم 
�نمية مها�ات محددة،  تستهدف كل وحدة  كل مستوى ست وحدات 
وتضم كل وحدة ٤ أنشطة بواقع ٢٤ نشاط لكل مستوى، وبذلك يضم 

البرنامج  ٩٦ نشاط تد��بي.
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سنةسلسلة ثالثون عادة عقل
النشر

٢٠١٧

عدد
األج�اء

٤

اسم
المؤلف

األستاذ الدكتور
�وسف قطامي

السعر

$٧٥

أنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال والكبار

عن البرنامج
عادات  ممارسة  على  تد���يا  دليال  ليكون  عقل  عادة  ثالثون  برنامج  جاء 
العقل، وإ�قانها للوصول إلى حافة قد�ات عقل الفرد. وحتى يصل الفرد 
توافر خصائص شخصية، واستعدادات فط��ة،  يتطلب  قد�ا�ه  إلى حافة 
وعوامل �يئية، ومكونات، يقوم الفرد بوضعها معا في عالقة متضافرة 

للوصول إلى الهدف.
وأنشطته  تد��با�ه  وإدارة  البرنامج  هذا  تعلم  في  يشترك  ممن  ويتوقع 
غالية  آلة  عادات عقل متقنة وامتالك  تطو�ر  إلى  بالوصول  وممارستها 

للتفكير أال وهي آلة العقل.
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سنةبرنامج CONTROL لتعد�ل السلوك العملي
النشر

٢٠١٧

عدد
األج�اء

٤

اسم
المؤلف

أ.د. أحمد أبو أسعد
أ. ��اض األ�ايدة

السعر

$٧٥

أنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: من �وم ولغاية ٣٥ سنة

عن البرنامج
عملية  وأنشطة  تط�يقات  على  يحتوي  الذي  الوحيد  البرنامج  يعد هذا   
في موضوع تعد�ل السلوك العملي، و تم تقسيم األج�اء حسب المرحلة 
ست  عمر  إلى  الوالدة  منذ  األطفال  على  األول  الجزء  و�ركز  العم��ة 
سنوات، ويليه الجزء الثاني والذي �هتم بالفئة العم��ة لألطفال من سبع 
سنوات إلى ا�نا عشر سنة، ويتط�ق الجزء الثالث إلى الفئة العم��ة في 
سن الم�اهقة من (١٣-١٨) سنة، �ينما يعني الجزء ال�ابع بالفئة العم��ة 
من (١٩-٣٥) سنة، وقد تم تقديم المواضيع التالية في كل فئة وهي: 
والفنيات  واألساليب  االست�ا�يجيات  أب�ز  ثم  العم��ة،  الفئة  عن  فكرة 
إلى  التط�ق  تم  ثم  الفئة،  هذه  مع  استخدامها  يمكن  التي  السلوكية 
األربعة  األج�اء  �اعت  فقد  لحلها،  المختصرة  والط�ق  المشكالت  بعض 
التنوع في األساليب، مع مالحظة أن بعض األساليب تصلح ألكثر من فئة.
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سنةسلسلة األلعاب التد���ية
النشر

٢٠١٦

عدد
األج�اء

٥

اسم
المؤلف

أ. ثائر حسين
أ. دالل حسين

السعر

$٧٥

أكثر من ١٠٠ نشاط ولعبة تد���ية

الفئة المستهدفة: المدربون - المعلمون - المشرفون - أولياء األمور

عن البرنامج
التد��ب هو جهد �نظيمي مخطط له �هدف لتسهيل اكتساب العاملين 
على  تساعد  التي  المعارف  على  والحصول  بالعمل  المرتبطة  المها�ات 
تحسين األداء وتحقيق أهداف المنظمة، فالتد��ب هو تجهيز الفرد للعمل 
من  نوع  فهو  المطلوبة،  الخدمة  مستوى  على  به  واالحتفاظ  المثمر 
التوجيه صادر عن إنسان وموجه نحو إنسان آخر. وعادة ما يتخلل الجلسات 
األنشطة  بعض  إلى  والمتدر�ين  المدرب  فيها  يحتاج  فت�ات  التد���ية 
والتما��ن من أجل كسر الجمود، وذلك نظ�ًا للمجهود الذي �بذل خالل 
ونقاشها.  يتم طرحها  التي  والمعارف  المها�ات  وغ�ارة  التد��ب،  فت�ات 
وس�تط�ق هذه السلسلة والتي �تضمن ( ١٠٠ لعبة تد���ية) للعديد من 

األلعاب المشوقة والمواقف التمثيلية وألعاب التفكير وأداء األدوار.
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سنةبرنامج CoRT لتعليم التفكير
النشر

٢٠١٦

عدد
األج�اء

٨
+ بطاقات التد��ب

اسم
المترجم

أ.د. ناديا الس�ور
أ. ثائر حسين

السعر

$١٠٥

الفئة المسهتدفة: المدربون - المعلمون - المشرفون - أخصائيو الموهو�ين
عن البرنامج

أرجاء  معظم  في  واسعًا  ا�تشا�ا   CoRT الشهير  العالمي  البرنامج  ا�تشر 
التجا��ة  والمؤسسات  واإلدارة  التعليم  في  ويستخدم  العربي،  الوطن 
العديد  العامة. كما أصبح يطبق حاليا في  الحياة  وحل المشكالت في 
من المدارس الحكومية واألهلية باإلضافة إلى م�اكز رعاية الموهو�ين 

والمتفوقين.
ويعتبر الكورت CoRTبرنامجًا متكامًال وعمليَا لتنمية مها�ات التفكير يتم 

تط�يقه على مختلف األعمار والمستويات والقد�ات. 
على  الميداني  التج��ب  خالل  من  وفاعلية  نجاحًا  البرنامج  أ�بت  وقد 
من  الم��د  إلعداد  ملحة  حاجة  وجود  إلى  أدى  مما  العالم،  مستوى 
المدر�ين الذ�ن يتمتعون بكفاءة وقدرة عالية للتد��ب على هذا البرنامج.
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الحق�بة العالجية
للطلبة ذوي صعوبات التعّلم

سنة
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٣

اسم
المؤلف

أ.د. أحمد أبو أسعد

السعر

$٦٥

الفئة المستهدفة: معلمو الطلبة ذوي صعوبات التعلم

عن البرنامج
�نقسم هذه الحق�بة إلى ثالثة أج�اء، حيث يتناول الجزء األول صعوبات 
التعلم في الكتابة وال��اضيات،  الثاني صعوبات  الق�ائية، والجزء  التعلم 

أما الجزء الثالث يتحدث عن صعوبات التعلم النمائية. 

وتحتوي هذه الحق�بة على العديد من الب�امج اإلرشادية لتحسين أساليب 
من  العديد  إلى  باإلضافة  التعّلم  صعوبات  ذوي  الطلبة  لدى  الد�اسة 
الحق�بة مجموعة ك�يرة  تضم  بعالجهم، كما  الخاصة  العملية  الجلسات 
د�اسية  لمواد  التعلم  صعوبات  ذوي  بالطلبة  الخاصة  التد��بات  من 

مختلفة. 
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برنامج حوا�ات مستقبلية
لحل المشكالت إبداعيًا

سنة
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٣

اسم
المؤلف

أ.د. ناديا الس�ور
وآخ�ون

السعر

$٤٣

الفئة المستهدفة: الم�اهقون

عن البرنامج
الصعوبة  أج�اء متدرجة  تعليمية واردة في  البرنامج (٥٢) وحدة  يتضمن 
بدورها  بها، والتي  الخاص  ثالثة مستويات، ولكل وحدة مضمونها  في 
في  المتضمنة  للقضايا  اإلبداعية  الحلول  في  للتأمل  الطلبة  تفكير  �ثير 
جميع الحوا�ات المط�وحة. ويتطلب دور المعلم الذي يدرس هذا المنهج 
ومتقنا  المنهج،  هذا  بتفاصيل  جيدا  إلمامًا  ملمًا  يكون  أن  التعليمي، 
الست�ا�يجيات �نفيذه، وأن يستخدم حنكته في عرض موضوعات الوحدات 
تفكير  تحفز  التي  والحوار  النقاش  من  مختلفة  أنواع  ويد�ر  التعليمية، 
الحلول  وط�ح  المستقبلية  الحياة  قضايا  محاكاة  نحو  وتوجههم  الطلبة 

المتميزة لها مستخدمين أساليب الكتابة اإلبداعية.
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سنةبرنامج قبعات التفكير الست لألطفال
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٦

اسم
المؤلف

مركز د�بونو

السعر

$٦٨

أنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٦ - ١٢ سنة

عن البرنامج
لتعليم  د�بونو  العالم  ابتكره  تفكير  برنامج  هو  الست  القبعات  برنامج 
الستة. فمّثل  التفكير  أنماط  إلى  ترمز  التفكير عن ط��ق قبعات وهمية 
يخلعها حسب ط��قة تفكيره  أو  يلبسها اإلنسان  بقبعة  كّل نمط تفكير 
في تلك اللحظة. ولتسهيل الموضوع أعطى د�بونو لونًا لكل قبعة حتى 
يمكن تم�يزها وحفظها بسهولة، أي أن اإلنسان لن يلبس قبعة حقيقية 
أو يخلعها، وإنما سيستخدم ستة أنماط من التفكير، ترمز كل قبعة إلى 

نمط آخر بمجرد أن يخلعها ويلبس األخرى.
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ضمن ب�امج د�بونو الصغير



سنةبرنامج الكورت CoRT لتعليم التفكير لألطفال
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٦

اسم
المؤلف

السعر

$٨٠

عن البرنامج
برنامج يتم من خالله تعليم التفكير كمادة مستقلة  برنامج الكورت هو 
عليها  يدّرب  التفكير  في  ومها�ات  أدوات  يحوي  كما   . مباشر  وبشكل 
الطالب ليمارسها في حيا�ه اليومية. يتكون برنامج الكورت من ٦٠ أداة 
من أدوات التفكير موزعة على ٦ أج�اء منفصلة بمعدل ١٠ أدوات لكل 
من  مجموعة  على  الطلبة  تد��ب  هو  البرنامج  هذا  أهداف  ومن  جزء. 
التفكير  أنماط  من  تام  بوعي  اله�وب  لهم  �تيح  التي  التفكير  أدوات 
نظرة  ولتطو�ر  وأوضح من جهة،  أوسع  بشكل  األشياء  ل�ؤية  المألوفة، 

إبداعية في حل المشكالت من جهة أخرى.

Debono Center
for Teaching Thinking

#www.debonobooks.ae١٢متوفر لدى #متجر_د�بونو

ضمن ب�امج د�بونو الصغيرأنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٦ - ١٢ سنة

مركز د�بونو



سنةبرنامج �نمية التفكير الناقد لألطفال
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٤

اسم
المؤلف

السعر

$٤٥

عن البرنامج
الحوار  بح��ة  �تسم  م��حة  آمنة  �يئة  خلق  على  يشّجع  الناقد  التفكير 

والمناقشة الهادفة.
لماذا يجب علينا أن ندّرب األطفال على التفكير الناقد ؟ 

• ألنه  ينّمي لدى األطفال �وح التساؤل والبحث وعدم التسليم بالحقائق 
دون تمحيص. 

•ألنه يجعل األطفال أكثر صدقًا مع ذا�هم من خالل التعّرف على نقاط 
الضعف والقوة لد�هم. 

التي  المعلومات  الهائلة من  الكمّية  األطفال مع  تعامل  يسّهل  • ألنه 
يتلقونها �وميًا. 

• يساعد على إيجاد �يئة أس��ة يسودها الحوار الهادف.

Debono Center
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ضمن ب�امج د�بونو الصغيرأنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٦ - ١٢ سنة

مركز د�بونو



سنةبرنامج الذكاءات المتعددة لألطفال
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٨

اسم
المؤلف

السعر

$٨٠

عن البرنامج
كثير من الناس يمتلكون قد�ات هائلة وطاقات كامنة، لكن غال�يتهم ال 
يستغلونها، نهدف من خالل هذا البرنامج إلى الكشف عن تلك الطاقات 
الكامنة، حتى يمكنك استغالل أكبر كّم ممكن من الـ ٩٠٪ الباقية من 

قد�ا�ك الذهنية.
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ضمن ب�امج د�بونو الصغيرأنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٦ - ١٢ سنة

مركز د�بونو



سنةبرنامج مفا�يح التفكير العش��ن لألطفال
النشر

٢٠١٥

عدد
األج�اء

٤

اسم
المؤلف

السعر

$٦٥

عن البرنامج
برنامج مفا�يح التفكير الـ ٢٠ لألطفال يتكون هذا البرنامج من ٢٠ مفتاحًا 
المعرفي  التفكير  عمليات  تطو�ر  على  الطلبة  ويساعد  التفكير،  في 
م�ونة  تطو�ر  على  المفا�يح  لهذه  الطلبة  استخدام  يساعد  كما  لد�هم، 

عالية نحو التعامل مع المشكالت الحيا�ية اليومية.
. يستهدف البرنامج بأج�ائه األربعة ش��حة واسعة من المجتمع، وقد تم 
الطلبة من  أنشطة وتط�يقات سهلة وعملية تمّكن  إعداده على شكل 

اكتساب المفا�يح والقدرة على تط�يقها.

Debono Center
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ضمن ب�امج د�بونو الصغيرأنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٦ - ١٢ سنة

مركز د�بونو



سنةبرنامج سكامبر لتنمية اإلبداع والخيال
النشر

٢٠١٧

عدد
األج�اء

٢

اسم
المؤلف

السعر

$٤٥

عن البرنامج
المكونة  ح�وفها  تشكل  التي  المفتاحية  الكلمة  وهي   SCAMPER
(SCAMPER), لتكون إست�ا�يجية متبعة لمساعدة المتعلمين أ�ناء جلسات 

العصف الذهني بهدف �نمية الخيال اإلبداعي لدى المتعلمين.
يحتوي البرنامج على أنشطة وتط�يقات عملية والتي من شأنها تطو�ر 
و�نمية مها�ات االبداع والخيال لدى األطفال من خالل أدوات سكامبر 
التصغير،  التك�ير،  التعد�ل،  التك�يف،  التجميع،  االستبدال،  وهم:  العشر 

االستخدامات األخرى، الحذف، القلب أو العكس، وإعادة الترتيب. 
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ضمن ب�امج د�بونو الصغيرأنشطة وتط�يقات عملية

الفئة المستهدفة: األطفال من ٦ - ١٢ سنة

مركز د�بونو



سنةبرنامج بورتي� PORTAGE للتعّلم المبكر
النشر

٢٠١٤

عدد
األج�اء

٣
+ الخطط

والنشاطات

اسم
المؤلف

د. سهى طّبال

السعر

$٨٠

الفئة المستهدفة: من �وم ولغاية ٦ سنوات

عن البرنامج
النمائي  التأخر  ذوي  األطفال  على  يطبق  المبكر  للتعّلم  برنامج  هو 
الثالثة  ما دون سن  الميالد وحتى  للخطر من سن  المعرضين  واألطفال 
السادسة في  ما دون سن  الثالثة حتى  أماكن سكنهم ومن سن  في 

م�اكز التعّلم المبكر. 
مع  التعامل  على  الرعاية  ومقدمي  األسر  تد��ب  إلى  البرنامج  �هدف 
ال�يئات  في  للتعلم  به  الملتحقين  األطفال  جميع  �هيئ  كما  األطفال 

األقل تق�يدًا واألكثر مالئمة له. 
يخدم البرنامج كافة األطفال باإلضافة إلى األطفال ذوي التأخر النمائي 

واألطفال المعرضين للخطر. 
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دليل المستخدم قائمة األنشطة من ١٨ شهر ولغاية ٦ سنواتقائمة األنشطة من �وم ولغاية أربع سنوات



سنةبرنامج ت��ز TRIZ �نمية التفكير اإلبداعي
النشر

٢٠١٢

عدد
األج�اء

٥

اسم
المؤلف

السعر

$١٠٥

الفئة المستهدفة: الكبار

عن البرنامج
حول  عام  إطار  إلى  باإلضافة  أج�اء،  أربعة  على  البرنامج  هذا  يحتوي 
البرنامج أطلق عليه اسم النظرة الشاملة، ويحتوي كل جزء في البرنامج 
التفكير  لتنمية  ت��ز  برنامج  سلسلة  ضمن  أساسية  د�وس  عشرة  على 
إحدى  حول  الد�وس  هذه  من  درس  كل  أحداث  تدور  حيث  اإلبداعي، 
االست�ا�يجيات اإلبداعية التي تمخضت عنها الد�اسات المكثفة التي قام 
لهذه  المتحمسين  الباحثين  ورفاقه  ألتشلر  هنري  البرنامج  صاحب  بها 

النظ��ة. 
وانطالقًا من اهتمام هذا البرنامج بالتط�يقات العملية فقد احتوى على 
ما يقارب من أربعمائة تد��ب ونشاط صممت بعناية ك�يرة ل��ادة وعي 

المستخدم بالعملية اإلبداعية وعالقتها بحل المشكالت.
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د. صالح أبو جادو



سنةكيف �نشئ اإلبداع عند األطفال؟
النشر

٢٠٠٩

عدد
األج�اء

٥

اسم
المؤلف

د. ناصر خطاب

السعر

$٦٢

دليل اآلباء والمعلمين في مرحلة الطفولة، ال�وضة واإلبتدائي

الفئة المستهدفة: المعلمون والمربون لمرحلة ��اض األطفال والمرحلة األساسية

عن البرنامج
تعرض هذه السلسلة برنامجًا عمليًا في التد��ب على اإلبداع في م�احل 
ركزت  وقد  العملية.  الب�امج  أحدث  إلى  مستندًا  المبكرة  الطفولة 
التربوية  البحوث  قبل  من  المدعومة  التد��بات  استخدام  على  السلسلة 
أسلوب  على  أساسي  بشكل  اعتمد  حيث  اإلبداع  مجال  في  الحديثة 

الدكتورة MAYESKY، المذكور في كتابها المع�وف �إسم 
How to foster creativity in all children

وتقسم هذه السلسلة إلى ٥ أج�اء وهي كالتالي: 
- اإلبداع في توليد األفكار

- اإلبداع من خالل اللغة 
- اإلبداع من خالل العلوم 

- اإلبداع من خالل الفن والجمال
 - اإلبداع اإلجتماعي

Debono Center
for Teaching Thinking

#www.debonobooks.ae١٩متوفر لدى #متجر_د�بونو



٤٤

www.debonobooks.ae00962-796899055

00962-6-5337003


