




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
تونس21-02-102019-02-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

جدة14-02-102019-02-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019التعلیم العالي

الریاض14-02-102019-02-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

القاھرة14-02-102019-02-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
المنامة14-02-102019-02-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
بیروت14-02-102019-02-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الكویت14-02-102019-02-2019والوسائل التعلیمیة

مراكش14-02-102019-02-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الدوحة14-02-102019-02-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

مسقط14-02-102019-02-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

دبي14-02-102019-02-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

عمان14-02-102019-02-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

شرم الشیخ14-02-102019-02-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

الریاض14-02-102019-02-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برلین15-02-112019-02-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

بروكسل15-02-112019-02-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
زیورخ15-02-112019-02-2019البحوث والمعلومات

بكین15-02-112019-02-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

بانكوك15-02-112019-02-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

تورنتو15-02-112019-02-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

سنغافورة15-02-112019-02-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

فیینا15-02-112019-02-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
میونیخ15-02-112019-02-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

براغ15-02-112019-02-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
روما15-02-112019-02-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
جاكرتا15-02-112019-02-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
ماربیال15-02-112019-02-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

مدرید15-02-112019-02-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

كوااللمبور15-02-112019-02-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
طرابزون15-02-112019-02-2019الجامعات



امستردام15-02-112019-02-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

باریس15-02-112019-02-2019المكتبات الرقمیة641

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
اسطنبول16-02-122019-02-2019المعلومات

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
تونس21-02-172019-02-2019التعلیم العالي

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
جدة21-02-172019-02-2019التعلیمیة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
القاھرة21-02-172019-02-2019المعلومات

المنامة21-02-172019-02-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
بیروت21-02-172019-02-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الكویت21-02-172019-02-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
مراكش21-02-172019-02-2019البحوث والمعلومات

الدوحة21-02-172019-02-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

مسقط21-02-172019-02-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

دبي21-02-172019-02-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

عمان21-02-172019-02-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019الجامعات

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

الریاض21-02-172019-02-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
برلین22-02-182019-02-2019والوسائل التعلیمیة

بروكسل22-02-182019-02-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

زیورخ22-02-182019-02-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

بكین22-02-182019-02-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
بانكوك22-02-182019-02-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

تورنتو22-02-182019-02-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

سنغافورة22-02-182019-02-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

لندن22-02-182019-02-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

میونیخ22-02-182019-02-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
براغ22-02-182019-02-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

روما22-02-182019-02-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
جاكرتا22-02-182019-02-2019التعلیم اإللكتروني

ماربیال22-02-182019-02-2019المكتبات الرقمیة641

مدرید22-02-182019-02-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

كوااللمبور22-02-182019-02-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

طرابزون22-02-182019-02-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
امستردام22-02-182019-02-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات



انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
العالي

باریس2019-02-182019-02-22

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
اسطنبول02-03-192019-02-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

تونس28-02-242019-02-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

تونس28-02-242019-02-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
جدة28-02-242019-02-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
القاھرة07-03-242019-02-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
المنامة28-02-242019-02-2019المعلومات

بیروت28-02-242019-02-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الكویت28-02-242019-02-2019التعلیمیة

مراكش28-02-242019-02-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الدوحة28-02-242019-02-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
مسقط28-02-242019-02-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

دبي28-02-242019-02-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

عمان28-02-242019-02-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

شرم الشیخ28-02-242019-02-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الدار البیضاء28-02-242019-02-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الریاض28-02-242019-02-2019الجامعات

برلین01-03-252019-02-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
بروكسل01-03-252019-02-2019والوسائل التعلیمیة

زیورخ01-03-252019-02-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
بكین01-03-252019-02-2019البحوث والمعلومات

بانكوك01-03-252019-02-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تورنتو01-03-252019-02-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

سنغافورة01-03-252019-02-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

لندن01-03-252019-02-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

براغ01-03-252019-02-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
روما01-03-252019-02-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

جاكرتا01-03-252019-02-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
ماربیال01-03-252019-02-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
مدرید01-03-252019-02-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

كوااللمبور01-03-252019-02-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

طرابزون01-03-252019-02-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

امستردام01-03-252019-02-2019المكتبات الرقمیة641

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
التعلیم اإللكتروني

باریس2019-02-252019-03-01



برشلونة01-03-252019-02-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
اسطنبول02-03-262019-02-2019التعلیم العالي

تونس07-03-032019-03-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

جدة07-03-032019-03-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
القاھرة07-03-032019-03-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
المنامة14-03-032019-03-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
بیروت07-03-032019-03-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الكویت07-03-032019-03-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

مراكش07-03-032019-03-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
الدوحة07-03-032019-03-2019البحوث والمعلومات

مسقط07-03-032019-03-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
دبي07-03-032019-03-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

عمان07-03-032019-03-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019الجامعات

الریاض07-03-032019-03-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
برلین08-03-042019-03-2019التعلیمیة

بروكسل08-03-042019-03-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
زیورخ08-03-042019-03-2019والوسائل التعلیمیة

بكین08-03-042019-03-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

بانكوك08-03-042019-03-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
تورنتو08-03-042019-03-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

سنغافورة08-03-042019-03-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

لندن08-03-042019-03-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

جنیف08-03-042019-03-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

روما08-03-042019-03-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
جاكرتا08-03-042019-03-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
ماربیال08-03-042019-03-2019التعلیم اإللكتروني

مدرید08-03-042019-03-2019المكتبات الرقمیة641

كوااللمبور08-03-042019-03-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

طرابزون08-03-042019-03-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
امستردام08-03-042019-03-2019العالي

باریس08-03-042019-03-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636



برشلونة08-03-042019-03-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

اسطنبول09-03-052019-03-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

اسطنبول09-03-052019-03-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
تونس14-03-102019-03-2019الجامعات

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
جدة14-03-102019-03-2019المعلومات

القاھرة14-03-102019-03-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
المنامة14-03-102019-03-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
بیروت21-03-102019-03-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

الكویت14-03-102019-03-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
مراكش14-03-102019-03-2019والوسائل التعلیمیة

الدوحة14-03-102019-03-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

مسقط14-03-102019-03-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

دبي14-03-102019-03-2019المكتبات الرقمیة641

عمان14-03-102019-03-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الدار البیضاء14-03-102019-03-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الریاض14-03-102019-03-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

القاھرة14-03-102019-03-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
برلین15-03-112019-03-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
بروكسل15-03-112019-03-2019التعلیمیة

زیورخ15-03-112019-03-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

بكین15-03-112019-03-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
بانكوك15-03-112019-03-2019البحوث والمعلومات

تورنتو15-03-112019-03-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
سنغافورة15-03-112019-03-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

لندن15-03-112019-03-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

جنیف15-03-112019-03-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

فیینا15-03-112019-03-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

جاكرتا15-03-112019-03-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

ماربیال15-03-112019-03-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
مدرید15-03-112019-03-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
كوااللمبور15-03-112019-03-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

طرابزون15-03-112019-03-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
امستردام15-03-112019-03-2019التعلیم اإللكتروني

باریس15-03-112019-03-2019االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635



والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

برشلونة15-03-112019-03-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

اسطنبول16-03-122019-03-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

تونس21-03-172019-03-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
جدة28-03-172019-03-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

المنامة21-03-172019-03-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
بیروت21-03-172019-03-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
الكویت21-03-172019-03-2019المعلومات

مراكش21-03-172019-03-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

الدوحة21-03-172019-03-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
مسقط21-03-172019-03-2019البحوث والمعلومات

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
دبي21-03-172019-03-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
عمان21-03-172019-03-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

الریاض21-03-172019-03-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

القاھرة21-03-172019-03-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

المنامة21-03-172019-03-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برلین22-03-182019-03-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
بروكسل22-03-182019-03-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
زیورخ22-03-182019-03-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
بكین22-03-182019-03-2019والوسائل التعلیمیة

بانكوك22-03-182019-03-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

تورنتو22-03-182019-03-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

سنغافورة22-03-182019-03-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
لندن22-03-182019-03-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

جنیف22-03-182019-03-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

فیینا22-03-182019-03-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

میونیخ22-03-182019-03-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
ماربیال22-03-182019-03-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
مدرید22-03-182019-03-2019التعلیم اإللكتروني

كوااللمبور22-03-182019-03-2019المكتبات الرقمیة641

طرابزون22-03-182019-03-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

امستردام22-03-182019-03-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

باریس22-03-182019-03-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634



برشلونة22-03-182019-03-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
اسطنبول23-03-192019-03-2019الجامعات

تونس28-03-242019-03-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
جدة28-03-242019-03-2019التعلیم العالي

بیروت28-03-242019-03-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
الكویت04-04-242019-03-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
مراكش28-03-242019-03-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الدوحة28-03-242019-03-2019والوسائل التعلیمیة

مسقط28-03-242019-03-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
دبي28-03-242019-03-2019التعلیم اإللكتروني

عمان28-03-242019-03-2019المكتبات الرقمیة641

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الریاض28-03-242019-03-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
القاھرة28-03-242019-03-2019الجامعات

المنامة28-03-242019-03-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

بیروت28-03-242019-03-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
برلین29-03-252019-03-2019المعلومات

بروكسل29-03-252019-03-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
زیورخ29-03-252019-03-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

بكین29-03-252019-03-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

بانكوك29-03-252019-03-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
تورنتو29-03-252019-03-2019البحوث والمعلومات

سنغافورة29-03-252019-03-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

لندن29-03-252019-03-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

جنیف29-03-252019-03-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

فیینا29-03-252019-03-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

میونیخ29-03-252019-03-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

براغ29-03-252019-03-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

ماربیال29-03-252019-03-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

مدرید29-03-252019-03-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
كوااللمبور29-03-252019-03-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
طرابزون29-03-252019-03-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
امستردام29-03-252019-03-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة



تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

برشلونة2019-03-252019-03-29

اسطنبول30-03-262019-03-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

تونس04-04-312019-03-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

جدة04-04-312019-03-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

جدة04-04-312019-03-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
الكویت04-04-312019-03-2019التعلیم العالي

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
مراكش04-04-312019-03-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الدوحة04-04-312019-03-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

مسقط04-04-312019-03-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

دبي04-04-312019-03-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
عمان04-04-312019-03-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الریاض04-04-312019-03-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

القاھرة04-04-312019-03-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
المنامة04-04-312019-03-2019الجامعات

بیروت04-04-312019-03-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
برلین12-04-012019-04-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
بروكسل05-04-012019-04-2019المعلومات

زیورخ05-04-012019-04-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
بكین05-04-012019-04-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
بانكوك05-04-012019-04-2019والوسائل التعلیمیة

تورنتو05-04-012019-04-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
سنغافورة05-04-012019-04-2019البحوث والمعلومات

لندن05-04-012019-04-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
جنیف05-04-012019-04-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

فیینا05-04-012019-04-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

میونیخ05-04-012019-04-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

براغ05-04-012019-04-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

روما05-04-012019-04-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
مدرید05-04-012019-04-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
كوااللمبور05-04-012019-04-2019التعلیم اإللكتروني

طرابزون05-04-012019-04-2019المكتبات الرقمیة641

امستردام05-04-012019-04-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634



برشلونة05-04-012019-04-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

اسطنبول06-04-022019-04-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

تونس11-04-072019-04-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

جدة11-04-072019-04-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

الكویت11-04-072019-04-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

مراكش11-04-072019-04-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الدوحة11-04-072019-04-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
مسقط11-04-072019-04-2019والوسائل التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
دبي11-04-072019-04-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
عمان11-04-072019-04-2019التعلیم اإللكتروني

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019المكتبات الرقمیة641

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الریاض11-04-072019-04-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

القاھرة11-04-072019-04-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

المنامة11-04-072019-04-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
بیروت11-04-072019-04-2019الجامعات

الكویت11-04-072019-04-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
برلین12-04-082019-04-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
بروكسل19-04-082019-04-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
زیورخ12-04-082019-04-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
بكین12-04-082019-04-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

بانكوك12-04-082019-04-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

تورنتو12-04-082019-04-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

سنغافورة12-04-082019-04-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
لندن12-04-082019-04-2019البحوث والمعلومات

جنیف12-04-082019-04-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
فیینا12-04-082019-04-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

میونیخ12-04-082019-04-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

براغ12-04-082019-04-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

روما12-04-082019-04-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

جاكرتا12-04-082019-04-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

مدرید12-04-082019-04-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

كوااللمبور12-04-082019-04-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
طرابزون12-04-082019-04-2019العالي



برشلونة12-04-082019-04-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

اسطنبول13-04-092019-04-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

تونس18-04-142019-04-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
جدة18-04-142019-04-2019الجامعات

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
مراكش18-04-142019-04-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الدوحة18-04-142019-04-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

مسقط18-04-142019-04-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

دبي18-04-142019-04-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

عمان18-04-142019-04-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الریاض18-04-142019-04-2019المكتبات الرقمیة641

القاھرة18-04-142019-04-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

المنامة18-04-142019-04-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

بیروت18-04-142019-04-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الكویت18-04-142019-04-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

دبي18-04-142019-04-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برلین19-04-152019-04-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
بروكسل19-04-152019-04-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
زیورخ26-04-152019-04-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

بكین19-04-152019-04-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
بانكوك19-04-152019-04-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
تورنتو19-04-152019-04-2019والوسائل التعلیمیة

سنغافورة19-04-152019-04-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

لندن19-04-152019-04-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

جنیف19-04-152019-04-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

فیینا19-04-152019-04-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
میونیخ19-04-152019-04-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

براغ19-04-152019-04-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

روما19-04-152019-04-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

جاكرتا19-04-152019-04-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
كوااللمبور19-04-152019-04-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
طرابزون19-04-152019-04-2019التعلیم اإللكتروني

باریس19-04-152019-04-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

برشلونة19-04-152019-04-2019المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626



البحوث والمعلومات

اسطنبول20-04-162019-04-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
تونس25-04-212019-04-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

جدة25-04-212019-04-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
مراكش02-05-212019-04-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

الدوحة25-04-212019-04-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
مسقط25-04-212019-04-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
عمان25-04-212019-04-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019التعلیم اإللكتروني

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019المكتبات الرقمیة641

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الریاض25-04-212019-04-2019العالي

القاھرة25-04-212019-04-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

المنامة25-04-212019-04-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

بیروت25-04-212019-04-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الكویت25-04-212019-04-2019الجامعات

دبي25-04-212019-04-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

بروكسل26-04-222019-04-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
زیورخ26-04-222019-04-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
بكین26-04-222019-04-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
بانكوك26-04-222019-04-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

تورنتو26-04-222019-04-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
سنغافورة26-04-222019-04-2019والوسائل التعلیمیة

لندن26-04-222019-04-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
جنیف26-04-222019-04-2019البحوث والمعلومات

فیینا26-04-222019-04-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

میونیخ26-04-222019-04-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
براغ26-04-222019-04-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

روما26-04-222019-04-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

جاكرتا26-04-222019-04-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

ماربیال26-04-222019-04-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

كوااللمبور26-04-222019-04-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

طرابزون26-04-222019-04-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

كوااللمبور26-04-222019-04-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

باریس26-04-222019-04-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632



برشلونة26-04-222019-04-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

اسطنبول27-04-232019-04-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

تونس02-05-282019-04-2019المكتبات الرقمیة641

جدة02-05-282019-04-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
مراكش02-05-282019-04-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
الدوحة02-05-282019-04-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
مسقط02-05-282019-04-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

عمان02-05-282019-04-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019العالي

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الریاض02-05-282019-04-2019التعلیم اإللكتروني

القاھرة02-05-282019-04-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

المنامة02-05-282019-04-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

بیروت02-05-282019-04-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الكویت02-05-282019-04-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
دبي02-05-282019-04-2019الجامعات

عمان02-05-282019-04-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

زیورخ03-05-292019-04-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
بكین10-05-292019-04-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

بانكوك03-05-292019-04-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
تورنتو03-05-292019-04-2019التعلیمیة

سنغافورة03-05-292019-04-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
لندن03-05-292019-04-2019والوسائل التعلیمیة

جنیف03-05-292019-04-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
فیینا03-05-292019-04-2019البحوث والمعلومات

میونیخ03-05-292019-04-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

براغ03-05-292019-04-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
روما03-05-292019-04-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

جاكرتا03-05-292019-04-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

ماربیال03-05-292019-04-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
طرابزون03-05-292019-04-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

كوااللمبور03-05-292019-04-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

امستردام03-05-292019-04-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

باریس03-05-292019-04-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

برشلونة03-05-292019-04-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624



اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

اسطنبول2019-04-302019-05-04

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
تونس09-05-052019-05-2019العالي

جدة09-05-052019-05-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

مراكش09-05-052019-05-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
الدوحة16-05-052019-05-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

مسقط09-05-052019-05-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019التعلیم اإللكتروني

الریاض09-05-052019-05-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
القاھرة09-05-052019-05-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

المنامة09-05-052019-05-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

بیروت09-05-052019-05-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الكویت09-05-052019-05-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

دبي09-05-052019-05-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

عمان09-05-052019-05-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
بكین10-05-062019-05-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
بانكوك10-05-062019-05-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
تورنتو10-05-062019-05-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
سنغافورة10-05-062019-05-2019التعلیمیة

لندن10-05-062019-05-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

جنیف10-05-062019-05-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

فیینا10-05-062019-05-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
میونیخ10-05-062019-05-2019البحوث والمعلومات

براغ10-05-062019-05-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

روما10-05-062019-05-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
جاكرتا10-05-062019-05-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

ماربیال10-05-062019-05-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

مدرید10-05-062019-05-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

طرابزون10-05-062019-05-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
كوااللمبور10-05-062019-05-2019الجامعات

طرابزون10-05-062019-05-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

امستردام10-05-062019-05-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

باریس10-05-062019-05-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
والوسائل التعلیمیة

برشلونة2019-05-062019-05-10



اسطنبول11-05-072019-05-2019المكتبات الرقمیة641

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
تونس16-05-122019-05-2019التعلیم اإللكتروني

جدة16-05-122019-05-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
الدوحة16-05-122019-05-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
مسقط16-05-122019-05-2019المعلومات

دبي16-05-122019-05-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الریاض16-05-122019-05-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

القاھرة16-05-122019-05-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
المنامة16-05-122019-05-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

بیروت16-05-122019-05-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

الكویت16-05-122019-05-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

دبي16-05-122019-05-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
عمان16-05-122019-05-2019الجامعات

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

بكین17-05-132019-05-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
بانكوك24-05-132019-05-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

تورنتو17-05-132019-05-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
سنغافورة17-05-132019-05-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
لندن17-05-132019-05-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
جنیف17-05-132019-05-2019والوسائل التعلیمیة

فیینا17-05-132019-05-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

میونیخ17-05-132019-05-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
براغ17-05-132019-05-2019البحوث والمعلومات

روما17-05-132019-05-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

جاكرتا17-05-132019-05-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

ماربیال17-05-132019-05-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

مدرید17-05-132019-05-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

كوااللمبور17-05-132019-05-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

طرابزون17-05-132019-05-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

امستردام17-05-132019-05-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
باریس17-05-132019-05-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

برشلونة17-05-132019-05-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

اسطنبول18-05-142019-05-2019انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639



العالي

تونس23-05-192019-05-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

جدة23-05-192019-05-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

الدوحة23-05-192019-05-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
مسقط30-05-192019-05-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

دبي23-05-192019-05-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

الریاض23-05-192019-05-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
القاھرة23-05-192019-05-2019العالي

المنامة23-05-192019-05-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
بیروت23-05-192019-05-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الكویت23-05-192019-05-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

دبي23-05-192019-05-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

عمان23-05-192019-05-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

الریاض23-05-192019-05-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
بانكوك24-05-202019-05-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
تورنتو24-05-202019-05-2019المعلومات

سنغافورة24-05-202019-05-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
لندن24-05-202019-05-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

جنیف24-05-202019-05-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
فیینا24-05-202019-05-2019والوسائل التعلیمیة

میونیخ24-05-202019-05-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

براغ24-05-202019-05-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
روما24-05-202019-05-2019البحوث والمعلومات

جاكرتا24-05-202019-05-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
ماربیال24-05-202019-05-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

مدرید24-05-202019-05-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

كوااللمبور24-05-202019-05-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

كوااللمبور24-05-202019-05-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
طرابزون24-05-202019-05-2019الجامعات

امستردام24-05-202019-05-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

باریس24-05-202019-05-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
برشلونة24-05-202019-05-2019التعلیمیة

اسطنبول25-05-212019-05-2019اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637



التعلیم اإللكتروني

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
تونس30-05-262019-05-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
جدة30-05-262019-05-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
مسقط30-05-262019-05-2019التعلیم العالي

دبي30-05-262019-05-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

عمان30-05-262019-05-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
القاھرة30-05-262019-05-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
المنامة30-05-262019-05-2019العالي

بیروت30-05-262019-05-2019المكتبات الرقمیة641

الكویت30-05-262019-05-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

دبي30-05-262019-05-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

عمان30-05-262019-05-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019الجامعات

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

الریاض30-05-262019-05-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

بانكوك31-05-272019-05-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
تورنتو07-06-272019-05-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
سنغافورة31-05-272019-05-2019المعلومات

لندن31-05-272019-05-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
جنیف31-05-272019-05-2019التعلیمیة

فیینا31-05-272019-05-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
میونیخ31-05-272019-05-2019والوسائل التعلیمیة

براغ31-05-272019-05-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

روما31-05-272019-05-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
جاكرتا31-05-272019-05-2019البحوث والمعلومات

ماربیال31-05-272019-05-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

مدرید31-05-272019-05-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

كوااللمبور31-05-272019-05-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

كوااللمبور31-05-272019-05-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

طرابزون31-05-272019-05-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
امستردام31-05-272019-05-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

باریس31-05-272019-05-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
برشلونة31-05-272019-05-2019وإدارة المكتبات الجامعیة



اسطنبول01-06-282019-05-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

تونس06-06-022019-06-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

تونس06-06-022019-06-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

جدة06-06-022019-06-2019المكتبات الرقمیة641

مسقط06-06-022019-06-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

دبي06-06-022019-06-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

عمان06-06-022019-06-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

القاھرة06-06-022019-06-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
المنامة06-06-022019-06-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
بیروت06-06-022019-06-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الكویت06-06-022019-06-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

دبي06-06-022019-06-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

عمان06-06-022019-06-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الریاض06-06-022019-06-2019الجامعات

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
تورنتو07-06-032019-06-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
سنغافورة14-06-032019-06-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
لندن07-06-032019-06-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
جنیف07-06-032019-06-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
فیینا07-06-032019-06-2019التعلیمیة

میونیخ07-06-032019-06-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
براغ07-06-032019-06-2019والوسائل التعلیمیة

روما07-06-032019-06-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

جاكرتا07-06-032019-06-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

ماربیال07-06-032019-06-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
مدرید07-06-032019-06-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

كوااللمبور07-06-032019-06-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

طرابزون07-06-032019-06-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

كوااللمبور07-06-032019-06-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

طرابزون07-06-032019-06-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

امستردام07-06-032019-06-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
باریس07-06-032019-06-2019البحوث والمعلومات

برشلونة07-06-032019-06-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

اسطنبول08-06-042019-06-2019االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635



والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

تونس13-06-092019-06-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
جدة13-06-092019-06-2019العالي

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
دبي13-06-092019-06-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

عمان13-06-092019-06-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
القاھرة13-06-092019-06-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

المنامة13-06-092019-06-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
بیروت13-06-092019-06-2019التعلیم اإللكتروني

الكویت13-06-092019-06-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
دبي13-06-092019-06-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

عمان13-06-092019-06-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019الجامعات

الریاض13-06-092019-06-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

تورنتو14-06-102019-06-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
سنغافورة14-06-102019-06-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
لندن21-06-102019-06-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

جنیف14-06-102019-06-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
فیینا14-06-102019-06-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
میونیخ14-06-102019-06-2019التعلیمیة

براغ14-06-102019-06-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
روما14-06-102019-06-2019والوسائل التعلیمیة

جاكرتا14-06-102019-06-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
ماربیال14-06-102019-06-2019البحوث والمعلومات

مدرید14-06-102019-06-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

كوااللمبور14-06-102019-06-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

طرابزون14-06-102019-06-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

كوااللمبور14-06-102019-06-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

طرابزون14-06-102019-06-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

امستردام14-06-102019-06-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

باریس14-06-102019-06-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
برشلونة14-06-102019-06-2019المعلومات

اسطنبول15-06-112019-06-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

ة أل



اسطنبول15-06-112019-06-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
تونس20-06-162019-06-2019الجامعات

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
جدة20-06-162019-06-2019التعلیم اإللكتروني

دبي20-06-162019-06-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

عمان20-06-162019-06-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

القاھرة20-06-162019-06-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الریاض20-06-162019-06-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
المنامة20-06-162019-06-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

بیروت20-06-162019-06-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الكویت20-06-162019-06-2019العالي

دبي20-06-162019-06-2019المكتبات الرقمیة641

عمان20-06-162019-06-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الریاض20-06-162019-06-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

القاھرة20-06-162019-06-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

سنغافورة21-06-172019-06-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
لندن21-06-172019-06-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
جنیف21-06-172019-06-2019المعلومات

فیینا21-06-172019-06-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
میونیخ21-06-172019-06-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
براغ21-06-172019-06-2019التعلیمیة

روما21-06-172019-06-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
جاكرتا21-06-172019-06-2019والوسائل التعلیمیة

ماربیال21-06-172019-06-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

مدرید21-06-172019-06-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
كوااللمبور21-06-172019-06-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

طرابزون21-06-172019-06-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
كوااللمبور21-06-172019-06-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

طرابزون21-06-172019-06-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
امستردام21-06-172019-06-2019البحوث والمعلومات

باریس21-06-172019-06-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
برشلونة28-06-172019-06-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

ة أل



اسطنبول22-06-182019-06-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

تونس27-06-232019-06-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

جدة27-06-232019-06-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

دبي27-06-232019-06-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
عمان27-06-232019-06-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

الریاض27-06-232019-06-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

المنامة27-06-232019-06-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
بیروت27-06-232019-06-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الكویت27-06-232019-06-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
دبي27-06-232019-06-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
عمان27-06-232019-06-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

الریاض27-06-232019-06-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

القاھرة27-06-232019-06-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

المنامة27-06-232019-06-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

لندن28-06-242019-06-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
جنیف05-07-242019-06-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
فیینا28-06-242019-06-2019المعلومات

میونیخ28-06-242019-06-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
براغ28-06-242019-06-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
روما28-06-242019-06-2019التعلیمیة

جاكرتا28-06-242019-06-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

ماربیال28-06-242019-06-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
مدرید28-06-242019-06-2019البحوث والمعلومات

كوااللمبور28-06-242019-06-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

طرابزون28-06-242019-06-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

كوااللمبور28-06-242019-06-2019المكتبات الرقمیة641

طرابزون28-06-242019-06-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

امستردام28-06-242019-06-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
باریس28-06-242019-06-2019والوسائل التعلیمیة

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
برشلونة28-06-242019-06-2019التعلیم العالي

اسطنبول29-06-252019-06-2019مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836



الجامعات

تونس04-07-302019-06-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

تونس04-07-302019-06-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
جدة04-07-302019-06-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
دبي04-07-302019-06-2019البحوث والمعلومات

عمان04-07-302019-06-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

الریاض04-07-302019-06-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

بیروت04-07-302019-06-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الكویت04-07-302019-06-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
دبي04-07-302019-06-2019التعلیم اإللكتروني

عمان04-07-302019-06-2019المكتبات الرقمیة641

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الریاض04-07-302019-06-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
القاھرة04-07-302019-06-2019الجامعات

المنامة04-07-302019-06-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

بیروت04-07-302019-06-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
جنیف05-07-012019-07-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
فیینا12-07-012019-07-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
میونیخ05-07-012019-07-2019المعلومات

براغ05-07-012019-07-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
روما05-07-012019-07-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
جاكرتا05-07-012019-07-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
ماربیال05-07-012019-07-2019والوسائل التعلیمیة

مدرید05-07-012019-07-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

كوااللمبور05-07-012019-07-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
طرابزون05-07-012019-07-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
كوااللمبور05-07-012019-07-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
طرابزون05-07-012019-07-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

امستردام05-07-012019-07-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

باریس05-07-012019-07-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

برشلونة05-07-012019-07-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103



اسطنبول06-07-022019-07-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

تونس11-07-072019-07-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

جدة11-07-072019-07-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

تونس11-07-072019-07-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

جدة11-07-072019-07-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

دبي11-07-072019-07-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

عمان11-07-072019-07-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الریاض11-07-072019-07-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الكویت11-07-072019-07-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

دبي11-07-072019-07-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
عمان11-07-072019-07-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الریاض11-07-072019-07-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

القاھرة11-07-072019-07-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
المنامة11-07-072019-07-2019الجامعات

بیروت11-07-072019-07-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

جنیف12-07-082019-07-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
فیینا12-07-082019-07-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
میونیخ19-07-082019-07-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
براغ12-07-082019-07-2019المعلومات

روما12-07-082019-07-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
جاكرتا12-07-082019-07-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

ماربیال12-07-082019-07-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

مدرید12-07-082019-07-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
كوااللمبور12-07-082019-07-2019البحوث والمعلومات

طرابزون12-07-082019-07-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
كوااللمبور12-07-082019-07-2019التعلیم اإللكتروني

طرابزون12-07-082019-07-2019المكتبات الرقمیة641

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
امستردام12-07-082019-07-2019والوسائل التعلیمیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
باریس12-07-082019-07-2019التعلیمیة

اسطنبول13-07-092019-07-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633



اسطنبول13-07-092019-07-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

تونس18-07-142019-07-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

جدة18-07-142019-07-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

تونس18-07-142019-07-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

دبي18-07-142019-07-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
عمان18-07-142019-07-2019البحوث والمعلومات

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الریاض18-07-142019-07-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

القاھرة18-07-142019-07-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

الكویت18-07-142019-07-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
دبي18-07-142019-07-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
عمان18-07-142019-07-2019التعلیم اإللكتروني

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المكتبات الرقمیة641

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الریاض18-07-142019-07-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

القاھرة18-07-142019-07-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

المنامة18-07-142019-07-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
بیروت18-07-142019-07-2019الجامعات

الكویت18-07-142019-07-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

فیینا19-07-152019-07-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
میونیخ19-07-152019-07-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
براغ26-07-152019-07-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
روما19-07-152019-07-2019المعلومات

جاكرتا19-07-152019-07-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
ماربیال19-07-152019-07-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
مدرید19-07-152019-07-2019والوسائل التعلیمیة

كوااللمبور19-07-152019-07-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

طرابزون19-07-152019-07-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

كوااللمبور19-07-152019-07-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
طرابزون19-07-152019-07-2019العالي

امستردام19-07-152019-07-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
باریس19-07-152019-07-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

اسطنبول20-07-162019-07-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632



اسطنبول20-07-162019-07-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

تونس25-07-212019-07-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
جدة25-07-212019-07-2019الجامعات

تونس25-07-212019-07-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
دبي25-07-212019-07-2019والوسائل التعلیمیة

عمان25-07-212019-07-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

الریاض25-07-212019-07-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

القاھرة25-07-212019-07-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

المنامة25-07-212019-07-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

دبي25-07-212019-07-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

عمان25-07-212019-07-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الریاض25-07-212019-07-2019المكتبات الرقمیة641

القاھرة25-07-212019-07-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

المنامة25-07-212019-07-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

بیروت25-07-212019-07-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الكویت25-07-212019-07-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

میونیخ26-07-222019-07-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
براغ26-07-222019-07-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
روما02-08-222019-07-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
جاكرتا26-07-222019-07-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
ماربیال26-07-222019-07-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

مدرید26-07-222019-07-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

كوااللمبور26-07-222019-07-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
طرابزون26-07-222019-07-2019البحوث والمعلومات

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
كوااللمبور26-07-222019-07-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
طرابزون26-07-222019-07-2019التعلیم اإللكتروني

برلین26-07-222019-07-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
امستردام26-07-222019-07-2019التعلیمیة

باریس26-07-222019-07-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

اسطنبول27-07-232019-07-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

ة أل ة



اسطنبول27-07-232019-07-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
تونس01-08-282019-07-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

جدة01-08-282019-07-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
تونس01-08-282019-07-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

دبي01-08-282019-07-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

عمان01-08-282019-07-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019البحوث والمعلومات

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الریاض01-08-282019-07-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

القاھرة01-08-282019-07-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

المنامة01-08-282019-07-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

بیروت01-08-282019-07-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
عمان01-08-282019-07-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019التعلیم اإللكتروني

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المكتبات الرقمیة641

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الریاض01-08-282019-07-2019العالي

القاھرة01-08-282019-07-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

المنامة01-08-282019-07-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

بیروت01-08-282019-07-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الكویت01-08-282019-07-2019الجامعات

براغ02-08-292019-07-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
روما02-08-292019-07-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
جاكرتا09-08-292019-07-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

ماربیال02-08-292019-07-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
مدرید02-08-292019-07-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
كوااللمبور02-08-292019-07-2019والوسائل التعلیمیة

طرابزون02-08-292019-07-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

كوااللمبور02-08-292019-07-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

طرابزون02-08-292019-07-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

برلین02-08-292019-07-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

بروكسل02-08-292019-07-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
امستردام02-08-292019-07-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
باریس02-08-292019-07-2019المعلومات

اسطنبول03-08-302019-07-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630



اسطنبول03-08-302019-07-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

تونس08-08-042019-08-2019المكتبات الرقمیة641

جدة08-08-042019-08-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

تونس08-08-042019-08-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

جدة08-08-042019-08-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
دبي08-08-042019-08-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
عمان08-08-042019-08-2019والوسائل التعلیمیة

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
الریاض08-08-042019-08-2019البحوث والمعلومات

القاھرة08-08-042019-08-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

المنامة08-08-042019-08-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

بیروت08-08-042019-08-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

عمان08-08-042019-08-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019العالي

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الریاض08-08-042019-08-2019التعلیم اإللكتروني

القاھرة08-08-042019-08-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

المنامة08-08-042019-08-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

بیروت08-08-042019-08-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الكویت08-08-042019-08-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

روما09-08-052019-08-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
جاكرتا09-08-052019-08-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
ماربیال09-08-052019-08-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
مدرید09-08-052019-08-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

طرابزون09-08-052019-08-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
طرابزون09-08-052019-08-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
برلین09-08-052019-08-2019الجامعات

بروكسل09-08-052019-08-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

زیورخ09-08-052019-08-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

امستردام09-08-052019-08-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
باریس16-08-052019-08-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
اسطنبول10-08-062019-08-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

اسطنبول10-08-062019-08-2019اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642



والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
تونس15-08-112019-08-2019العالي

جدة15-08-112019-08-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

تونس15-08-112019-08-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

جدة15-08-112019-08-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
دبي15-08-112019-08-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

عمان15-08-112019-08-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019البحوث والمعلومات

الریاض15-08-112019-08-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
القاھرة15-08-112019-08-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

المنامة15-08-112019-08-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

بیروت15-08-112019-08-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الكویت15-08-112019-08-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019التعلیم اإللكتروني

الریاض15-08-112019-08-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
القاھرة15-08-112019-08-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

المنامة15-08-112019-08-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

بیروت15-08-112019-08-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الكویت15-08-112019-08-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مراكش15-08-112019-08-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

جاكرتا16-08-122019-08-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
ماربیال23-08-122019-08-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

مدرید16-08-122019-08-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
كوااللمبور16-08-122019-08-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
طرابزون16-08-122019-08-2019والوسائل التعلیمیة

طرابزون16-08-122019-08-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

برلین16-08-122019-08-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
بروكسل16-08-122019-08-2019الجامعات

زیورخ16-08-122019-08-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
امستردام16-08-122019-08-2019المعلومات

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
باریس16-08-122019-08-2019التعلیم العالي

اسطنبول17-08-132019-08-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628



اسطنبول17-08-132019-08-2019المكتبات الرقمیة641

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
تونس22-08-182019-08-2019التعلیم اإللكتروني

جدة22-08-182019-08-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
تونس22-08-182019-08-2019البحوث والمعلومات

جدة22-08-182019-08-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

دبي22-08-182019-08-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
عمان22-08-182019-08-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019والوسائل التعلیمیة

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الریاض22-08-182019-08-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

القاھرة22-08-182019-08-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
المنامة22-08-182019-08-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

بیروت22-08-182019-08-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

الكویت22-08-182019-08-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

دبي22-08-182019-08-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الریاض22-08-182019-08-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

القاھرة22-08-182019-08-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
المنامة22-08-182019-08-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

بیروت22-08-182019-08-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

الكویت22-08-182019-08-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

مراكش22-08-182019-08-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
ماربیال23-08-192019-08-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
مدرید23-08-192019-08-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
كوااللمبور23-08-192019-08-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

طرابزون23-08-192019-08-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

برلین23-08-192019-08-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

بروكسل23-08-192019-08-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
زیورخ23-08-192019-08-2019الجامعات

بكین23-08-192019-08-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
امستردام30-08-192019-08-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

باریس23-08-192019-08-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

اسطنبول24-08-202019-08-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

اسطنبول24-08-202019-08-2019انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639



العالي

تونس29-08-252019-08-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

جدة29-08-252019-08-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

تونس29-08-252019-08-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

جدة29-08-252019-08-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
دبي29-08-252019-08-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
عمان29-08-252019-08-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الریاض29-08-252019-08-2019والوسائل التعلیمیة

القاھرة29-08-252019-08-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

المنامة29-08-252019-08-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
بیروت29-08-252019-08-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

الكویت29-08-252019-08-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

دبي29-08-252019-08-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

الریاض29-08-252019-08-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
القاھرة29-08-252019-08-2019العالي

المنامة29-08-252019-08-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
بیروت29-08-252019-08-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الكویت29-08-252019-08-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
مراكش29-08-252019-08-2019الجامعات

الدوحة29-08-252019-08-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

ماربیال30-08-262019-08-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
مدرید06-09-262019-08-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
طرابزون30-08-262019-08-2019التعلیمیة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

برلین30-08-262019-08-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

بروكسل30-08-262019-08-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

زیورخ30-08-262019-08-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

بكین30-08-262019-08-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
امستردام30-08-262019-08-2019التعلیم العالي

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
اسطنبول31-08-272019-08-2019البحوث والمعلومات

اسطنبول31-08-272019-08-2019اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637



التعلیم اإللكتروني

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
تونس05-09-012019-09-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
جدة05-09-012019-09-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

تونس05-09-012019-09-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
جدة05-09-012019-09-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
دبي12-09-012019-09-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

عمان05-09-012019-09-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019والوسائل التعلیمیة

الریاض05-09-012019-09-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
القاھرة05-09-012019-09-2019البحوث والمعلومات

المنامة05-09-012019-09-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

بیروت05-09-012019-09-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الكویت05-09-012019-09-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

دبي05-09-012019-09-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

عمان05-09-012019-09-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
القاھرة05-09-012019-09-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
المنامة05-09-012019-09-2019العالي

بیروت05-09-012019-09-2019المكتبات الرقمیة641

الكویت05-09-012019-09-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

مراكش05-09-012019-09-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

الدوحة05-09-012019-09-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
مدرید06-09-022019-09-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
كوااللمبور06-09-022019-09-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
طرابزون06-09-022019-09-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

كوااللمبور06-09-022019-09-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

برلین06-09-022019-09-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

بروكسل06-09-022019-09-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

زیورخ06-09-022019-09-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
بكین06-09-022019-09-2019الجامعات

بانكوك06-09-022019-09-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

امستردام06-09-022019-09-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

اسطنبول07-09-032019-09-2019ضمان جودة التعلیم العالي625



اسطنبول07-09-032019-09-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

تونس12-09-082019-09-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

جدة12-09-082019-09-2019المكتبات الرقمیة641

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
تونس12-09-082019-09-2019والوسائل التعلیمیة

جدة12-09-082019-09-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
دبي12-09-082019-09-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
عمان12-09-082019-09-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الریاض12-09-082019-09-2019التعلیمیة

القاھرة12-09-082019-09-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
المنامة12-09-082019-09-2019البحوث والمعلومات

بیروت12-09-082019-09-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الكویت12-09-082019-09-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

دبي12-09-082019-09-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

عمان12-09-082019-09-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

القاھرة12-09-082019-09-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
المنامة12-09-082019-09-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
بیروت12-09-082019-09-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الكویت12-09-082019-09-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

مراكش12-09-082019-09-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
الدوحة12-09-082019-09-2019الجامعات

مسقط12-09-082019-09-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

مدرید13-09-092019-09-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
كوااللمبور20-09-092019-09-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

طرابزون13-09-092019-09-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

طرابزون13-09-092019-09-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

برلین13-09-092019-09-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

بروكسل13-09-092019-09-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

زیورخ13-09-092019-09-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

بكین13-09-092019-09-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

بانكوك13-09-092019-09-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

اسطنبول14-09-102019-09-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

اسطنبول14-09-102019-09-2019االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635



والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
جدة19-09-152019-09-2019العالي

تونس19-09-152019-09-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

جدة19-09-152019-09-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

دبي19-09-152019-09-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
عمان26-09-152019-09-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التعلیمیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الریاض19-09-152019-09-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

القاھرة19-09-152019-09-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المنامة19-09-152019-09-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
بیروت19-09-152019-09-2019البحوث والمعلومات

الكویت19-09-152019-09-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
دبي19-09-152019-09-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

عمان19-09-152019-09-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
القاھرة19-09-152019-09-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

المنامة19-09-152019-09-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
بیروت19-09-152019-09-2019التعلیم اإللكتروني

الكویت19-09-152019-09-2019المكتبات الرقمیة641

مراكش19-09-152019-09-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

الدوحة19-09-152019-09-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مسقط19-09-152019-09-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
كوااللمبور20-09-162019-09-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
طرابزون20-09-162019-09-2019المعلومات

كوااللمبور20-09-162019-09-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

طرابزون20-09-162019-09-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
برلین20-09-162019-09-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

بروكسل20-09-162019-09-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

زیورخ20-09-162019-09-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

بكین20-09-162019-09-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
بانكوك20-09-162019-09-2019الجامعات

تورنتو20-09-162019-09-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
اسطنبول21-09-172019-09-2019والوسائل التعلیمیة



اسطنبول21-09-172019-09-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
جدة26-09-222019-09-2019التعلیم اإللكتروني

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
تونس26-09-222019-09-2019التعلیمیة

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
جدة26-09-222019-09-2019البحوث والمعلومات

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
عمان26-09-222019-09-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الریاض26-09-222019-09-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
القاھرة26-09-222019-09-2019والوسائل التعلیمیة

المنامة26-09-222019-09-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

بیروت26-09-222019-09-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الكویت26-09-222019-09-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

دبي26-09-222019-09-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

عمان26-09-222019-09-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

القاھرة26-09-222019-09-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الریاض26-09-222019-09-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
المنامة26-09-222019-09-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

بیروت26-09-222019-09-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الكویت26-09-222019-09-2019العالي

مراكش26-09-222019-09-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

الدوحة26-09-222019-09-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
مسقط26-09-222019-09-2019الجامعات

كوااللمبور27-09-232019-09-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
طرابزون04-10-232019-09-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
كوااللمبور27-09-232019-09-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

طرابزون27-09-232019-09-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

برلین27-09-232019-09-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
بروكسل27-09-232019-09-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

زیورخ27-09-232019-09-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

بكین27-09-232019-09-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

بانكوك27-09-232019-09-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

تورنتو27-09-232019-09-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

سنغافورة27-09-232019-09-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

أ



اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

جدة03-10-292019-09-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
تونس03-10-292019-09-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

جدة03-10-292019-09-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

عمان03-10-292019-09-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
شرم الشیخ10-10-292019-09-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
الریاض03-10-292019-09-2019المعلومات

القاھرة03-10-292019-09-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
المنامة03-10-292019-09-2019والوسائل التعلیمیة

بیروت03-10-292019-09-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
الكویت03-10-292019-09-2019البحوث والمعلومات

دبي03-10-292019-09-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
عمان03-10-292019-09-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

الریاض03-10-292019-09-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

المنامة03-10-292019-09-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
بیروت03-10-292019-09-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الكویت03-10-292019-09-2019التعلیم اإللكتروني

مراكش03-10-292019-09-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

الدوحة03-10-292019-09-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

مسقط03-10-292019-09-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
طرابزون04-10-302019-09-2019التعلیم العالي

كوااللمبور04-10-302019-09-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

طرابزون04-10-302019-09-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
برلین04-10-302019-09-2019العالي

بروكسل04-10-302019-09-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
زیورخ04-10-302019-09-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

بكین04-10-302019-09-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

بانكوك04-10-302019-09-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
تورنتو04-10-302019-09-2019الجامعات

سنغافورة04-10-302019-09-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

لندن04-10-302019-09-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

اسطنبول05-10-012019-10-2019استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621



التعلیمیة

تونس10-10-062019-10-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
جدة10-10-062019-10-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

تونس10-10-062019-10-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

جدة10-10-062019-10-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019المعلومات

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
الریاض17-10-062019-10-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
القاھرة10-10-062019-10-2019التعلیمیة

المنامة10-10-062019-10-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
بیروت10-10-062019-10-2019والوسائل التعلیمیة

الكویت10-10-062019-10-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
دبي10-10-062019-10-2019البحوث والمعلومات

عمان10-10-062019-10-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

الریاض10-10-062019-10-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

بیروت10-10-062019-10-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الكویت10-10-062019-10-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
مراكش10-10-062019-10-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

الدوحة10-10-062019-10-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

مسقط10-10-062019-10-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

طرابزون11-10-072019-10-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

كوااللمبور11-10-072019-10-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
طرابزون11-10-072019-10-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
برلین11-10-072019-10-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
بروكسل11-10-072019-10-2019العالي

زیورخ11-10-072019-10-2019المكتبات الرقمیة641

بكین11-10-072019-10-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

بانكوك11-10-072019-10-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

تورنتو11-10-072019-10-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
سنغافورة11-10-072019-10-2019الجامعات

لندن11-10-072019-10-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

برشلونة11-10-072019-10-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

اسطنبول12-10-082019-10-2019استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620



وإدارة المكتبات الجامعیة

تونس17-10-132019-10-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

جدة17-10-132019-10-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
تونس17-10-132019-10-2019المعلومات

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
جدة17-10-132019-10-2019والوسائل التعلیمیة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
الدار البیضاء24-10-132019-10-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
الریاض17-10-132019-10-2019التعلیم العالي

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
القاھرة17-10-132019-10-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
المنامة17-10-132019-10-2019التعلیمیة

بیروت17-10-132019-10-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

الكویت17-10-132019-10-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

دبي17-10-132019-10-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

عمان17-10-132019-10-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الریاض17-10-132019-10-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الكویت17-10-132019-10-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

مراكش17-10-132019-10-2019المكتبات الرقمیة641

الدوحة17-10-132019-10-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

مسقط17-10-132019-10-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
كوااللمبور18-10-142019-10-2019البحوث والمعلومات

طرابزون18-10-142019-10-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

برلین18-10-142019-10-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
بروكسل18-10-142019-10-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
زیورخ18-10-142019-10-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
بكین18-10-142019-10-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

بانكوك18-10-142019-10-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

تورنتو18-10-142019-10-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

سنغافورة18-10-142019-10-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
لندن18-10-142019-10-2019الجامعات

جنیف18-10-142019-10-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برشلونة18-10-142019-10-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

اسطنبول19-10-152019-10-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619



اسطنبول19-10-152019-10-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

تونس24-10-202019-10-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
تونس31-10-202019-10-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

جدة24-10-202019-10-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019التعلیم العالي

الریاض24-10-202019-10-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

القاھرة24-10-202019-10-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
المنامة24-10-202019-10-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
بیروت24-10-202019-10-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الكویت24-10-202019-10-2019والوسائل التعلیمیة

دبي24-10-202019-10-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
عمان24-10-202019-10-2019البحوث والمعلومات

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الریاض24-10-202019-10-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

القاھرة24-10-202019-10-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

الكویت24-10-202019-10-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
مراكش24-10-202019-10-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
الدوحة24-10-202019-10-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

مسقط24-10-202019-10-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

كوااللمبور25-10-212019-10-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

طرابزون25-10-212019-10-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
برلین25-10-212019-10-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

بروكسل25-10-212019-10-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
زیورخ25-10-212019-10-2019التعلیم اإللكتروني

بكین25-10-212019-10-2019المكتبات الرقمیة641

بانكوك25-10-212019-10-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

تورنتو25-10-212019-10-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

سنغافورة25-10-212019-10-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

لندن25-10-212019-10-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

جنیف25-10-212019-10-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

فیینا25-10-212019-10-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
برشلونة25-10-212019-10-2019الجامعات

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
اسطنبول26-10-222019-10-2019المعلومات



اسطنبول26-10-222019-10-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

تونس31-10-272019-10-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
تونس31-10-272019-10-2019التعلیم العالي

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
جدة31-10-272019-10-2019التعلیمیة

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
القاھرة31-10-272019-10-2019المعلومات

المنامة31-10-272019-10-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
بیروت31-10-272019-10-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الكویت31-10-272019-10-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
دبي31-10-272019-10-2019والوسائل التعلیمیة

عمان31-10-272019-10-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

الریاض31-10-272019-10-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

القاھرة31-10-272019-10-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

المنامة31-10-272019-10-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
مراكش31-10-272019-10-2019التعلیم اإللكتروني

الدوحة31-10-272019-10-2019المكتبات الرقمیة641

مسقط31-10-272019-10-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

كوااللمبور01-11-282019-10-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
طرابزون01-11-282019-10-2019البحوث والمعلومات

برلین01-11-282019-10-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
بروكسل01-11-282019-10-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

زیورخ01-11-282019-10-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
بكین01-11-282019-10-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
بانكوك01-11-282019-10-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

تورنتو01-11-282019-10-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

سنغافورة01-11-282019-10-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

لندن01-11-282019-10-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
جنیف01-11-282019-10-2019الجامعات

فیینا01-11-282019-10-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

میونیخ01-11-282019-10-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برشلونة01-11-282019-10-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
اسطنبول09-11-292019-10-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة



اسطنبول02-11-292019-10-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
تونس07-11-032019-11-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

تونس07-11-032019-11-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
جدة07-11-032019-11-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
القاھرة14-11-032019-11-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
المنامة07-11-032019-11-2019المعلومات

بیروت07-11-032019-11-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الكویت07-11-032019-11-2019التعلیمیة

دبي07-11-032019-11-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

عمان07-11-032019-11-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019البحوث والمعلومات

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الریاض07-11-032019-11-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

القاھرة07-11-032019-11-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

المنامة07-11-032019-11-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

بیروت07-11-032019-11-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

مراكش07-11-032019-11-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
الدوحة07-11-032019-11-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
مسقط07-11-032019-11-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
كوااللمبور08-11-042019-11-2019والوسائل التعلیمیة

طرابزون08-11-042019-11-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

بروكسل08-11-042019-11-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
زیورخ08-11-042019-11-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
بكین08-11-042019-11-2019التعلیم اإللكتروني

بانكوك08-11-042019-11-2019المكتبات الرقمیة641

تورنتو08-11-042019-11-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

سنغافورة08-11-042019-11-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

لندن08-11-042019-11-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

جنیف08-11-042019-11-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
فیینا08-11-042019-11-2019الجامعات

میونیخ08-11-042019-11-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

براغ08-11-042019-11-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برشلونة08-11-042019-11-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
اسطنبول09-11-052019-11-2019التعلیم العالي

ة أ



اسطنبول09-11-052019-11-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

تونس14-11-102019-11-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

جدة14-11-102019-11-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

جدة14-11-102019-11-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
القاھرة14-11-102019-11-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
المنامة21-11-102019-11-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
بیروت14-11-102019-11-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الكویت14-11-102019-11-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
دبي14-11-102019-11-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
عمان14-11-102019-11-2019والوسائل التعلیمیة

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
الریاض14-11-102019-11-2019البحوث والمعلومات

القاھرة14-11-102019-11-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

المنامة14-11-102019-11-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

بیروت14-11-102019-11-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
مراكش14-11-102019-11-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
الدوحة14-11-102019-11-2019التعلیم اإللكتروني

مسقط14-11-102019-11-2019المكتبات الرقمیة641

كوااللمبور15-11-112019-11-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

طرابزون15-11-112019-11-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

زیورخ15-11-112019-11-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

بكین15-11-112019-11-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
بانكوك15-11-112019-11-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
تورنتو15-11-112019-11-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

سنغافورة15-11-112019-11-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

لندن15-11-112019-11-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

جنیف15-11-112019-11-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

فیینا15-11-112019-11-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
میونیخ15-11-112019-11-2019الجامعات

براغ15-11-112019-11-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

روما15-11-112019-11-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برشلونة15-11-112019-11-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

اسطنبول16-11-122019-11-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

اسطنبول16-11-122019-11-2019تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629



العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

تونس21-11-172019-11-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

جدة21-11-172019-11-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
جدة21-11-172019-11-2019المعلومات

القاھرة21-11-172019-11-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
المنامة21-11-172019-11-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
بیروت28-11-172019-11-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

الكویت21-11-172019-11-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
دبي21-11-172019-11-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

عمان21-11-172019-11-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019البحوث والمعلومات

الریاض21-11-172019-11-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
القاھرة21-11-172019-11-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

المنامة21-11-172019-11-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

بیروت21-11-172019-11-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الكویت21-11-172019-11-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

مراكش21-11-172019-11-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

الدوحة21-11-172019-11-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
مسقط21-11-172019-11-2019العالي

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
كوااللمبور22-11-182019-11-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
طرابزون22-11-182019-11-2019والوسائل التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
بكین22-11-182019-11-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
بانكوك22-11-182019-11-2019التعلیم اإللكتروني

تورنتو22-11-182019-11-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
سنغافورة22-11-182019-11-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

لندن22-11-182019-11-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

جنیف22-11-182019-11-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

فیینا22-11-182019-11-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

میونیخ22-11-182019-11-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
براغ22-11-182019-11-2019الجامعات

روما22-11-182019-11-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

جاكرتا22-11-182019-11-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برشلونة22-11-182019-11-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

ة ة ة ة أل



اسطنبول23-11-192019-11-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
تونس28-11-242019-11-2019البحوث والمعلومات

جدة28-11-242019-11-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
جدة05-12-242019-11-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

المنامة28-11-242019-11-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
بیروت28-11-242019-11-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
الكویت28-11-242019-11-2019المعلومات

دبي28-11-242019-11-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
عمان28-11-242019-11-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019والوسائل التعلیمیة

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الریاض28-11-242019-11-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

القاھرة28-11-242019-11-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
المنامة28-11-242019-11-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

بیروت28-11-242019-11-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

الكویت28-11-242019-11-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
الدوحة28-11-242019-11-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
مسقط28-11-242019-11-2019التعلیم اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
كوااللمبور29-11-252019-11-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

طرابزون29-11-252019-11-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

برلین29-11-252019-11-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

بكین29-11-252019-11-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

بانكوك29-11-252019-11-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
تورنتو29-11-252019-11-2019العالي

سنغافورة29-11-252019-11-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
لندن29-11-252019-11-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

جنیف29-11-252019-11-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

فیینا29-11-252019-11-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

میونیخ29-11-252019-11-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

براغ29-11-252019-11-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
روما29-11-252019-11-2019الجامعات

جاكرتا29-11-252019-11-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

باریس29-11-252019-11-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

برشلونة29-11-252019-11-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643



اسطنبول30-11-262019-11-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تونس05-12-012019-12-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

جدة05-12-012019-12-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
جدة05-12-012019-12-2019التعلیم العالي

بیروت05-12-012019-12-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
الكویت12-12-012019-12-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
دبي05-12-012019-12-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
عمان05-12-012019-12-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الریاض05-12-012019-12-2019والوسائل التعلیمیة

القاھرة05-12-012019-12-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

المنامة05-12-012019-12-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
بیروت05-12-012019-12-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

الكویت05-12-012019-12-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الدوحة05-12-012019-12-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

مسقط05-12-012019-12-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

كوااللمبور06-12-022019-12-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
طرابزون06-12-022019-12-2019التعلیمیة

برلین06-12-022019-12-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

بروكسل06-12-022019-12-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
بانكوك06-12-022019-12-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
تورنتو06-12-022019-12-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
سنغافورة06-12-022019-12-2019العالي

لندن06-12-022019-12-2019المكتبات الرقمیة641

جنیف06-12-022019-12-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

فیینا06-12-022019-12-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

میونیخ06-12-022019-12-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

براغ06-12-022019-12-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

روما06-12-022019-12-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
جاكرتا06-12-022019-12-2019الجامعات

ماربیال06-12-022019-12-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

باریس06-12-022019-12-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
برشلونة06-12-022019-12-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

اسطنبول07-12-032019-12-2019المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626



البحوث والمعلومات

تونس12-12-082019-12-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
جدة12-12-082019-12-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

جدة12-12-082019-12-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
الكویت12-12-082019-12-2019التعلیم العالي

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
دبي19-12-082019-12-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

عمان12-12-082019-12-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019التعلیمیة

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019والوسائل التعلیمیة

الریاض12-12-082019-12-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
القاھرة12-12-082019-12-2019البحوث والمعلومات

المنامة12-12-082019-12-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

بیروت12-12-082019-12-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الكویت12-12-082019-12-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
مسقط12-12-082019-12-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
كوااللمبور13-12-092019-12-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
طرابزون13-12-092019-12-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

برلین13-12-092019-12-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

بروكسل13-12-092019-12-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

زیورخ13-12-092019-12-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

بانكوك13-12-092019-12-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

تورنتو13-12-092019-12-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
سنغافورة13-12-092019-12-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
لندن13-12-092019-12-2019العالي

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
جنیف13-12-092019-12-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

فیینا13-12-092019-12-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

میونیخ13-12-092019-12-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

براغ13-12-092019-12-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

روما13-12-092019-12-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

جاكرتا13-12-092019-12-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

ماربیال13-12-092019-12-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

امستردام13-12-092019-12-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
باریس13-12-092019-12-2019الجامعات

برشلونة13-12-092019-12-2019المكتبات الرقمیة641



اسطنبول14-12-102019-12-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
تونس19-12-152019-12-2019والوسائل التعلیمیة

جدة19-12-152019-12-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

الكویت19-12-152019-12-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
دبي19-12-152019-12-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
عمان19-12-152019-12-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الریاض19-12-152019-12-2019التعلیمیة

القاھرة19-12-152019-12-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
المنامة19-12-152019-12-2019البحوث والمعلومات

بیروت19-12-152019-12-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
الكویت19-12-152019-12-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

مراكش19-12-152019-12-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

مسقط19-12-152019-12-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
كوااللمبور27-12-162019-12-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

طرابزون20-12-162019-12-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

برلین20-12-162019-12-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

بروكسل20-12-162019-12-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

زیورخ20-12-162019-12-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
تورنتو20-12-162019-12-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

سنغافورة20-12-162019-12-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
لندن20-12-162019-12-2019التعلیم اإللكتروني

جنیف20-12-162019-12-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
فیینا20-12-162019-12-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

میونیخ20-12-162019-12-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

براغ20-12-162019-12-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

روما20-12-162019-12-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

جاكرتا20-12-162019-12-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
ماربیال20-12-162019-12-2019الجامعات

مدرید20-12-162019-12-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

امستردام20-12-162019-12-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

باریس20-12-162019-12-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
برشلونة20-12-162019-12-2019العالي



اسطنبول21-12-172019-12-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

تونس26-12-222019-12-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622

جدة26-12-222019-12-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

دبي26-12-222019-12-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
عمان02-01-222020-12-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019التعلیمیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الریاض26-12-222019-12-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

القاھرة26-12-222019-12-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

المنامة26-12-222019-12-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
بیروت26-12-222019-12-2019البحوث والمعلومات

الكویت26-12-222019-12-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

مراكش26-12-222019-12-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

دبي26-12-222019-12-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
كوااللمبور27-12-232019-12-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
طرابزون27-12-232019-12-2019المعلومات

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
برلین27-12-232019-12-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

بروكسل27-12-232019-12-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

زیورخ27-12-232019-12-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

بكین27-12-232019-12-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

تورنتو27-12-232019-12-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
سنغافورة27-12-232019-12-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

لندن27-12-232019-12-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
جنیف27-12-232019-12-2019العالي

فیینا27-12-232019-12-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
میونیخ27-12-232019-12-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

براغ27-12-232019-12-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

روما27-12-232019-12-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

جاكرتا27-12-232019-12-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

ماربیال27-12-232019-12-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

مدرید27-12-232019-12-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
امستردام27-12-232019-12-2019الجامعات

باریس27-12-232019-12-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
برشلونة27-12-232019-12-2019التعلیم اإللكتروني

اسطنبول28-12-242019-12-2019االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623



والوسائل التعلیمیة

استخدام البحث العلمي في تحدید احتیاجات مشروعات الخدمات621
تونس02-01-292020-12-2019التعلیمیة

المھارات االداریة واالشرافیة في المؤسسات التعلیمیة ومراكز626
جدة02-01-292020-12-2019البحوث والمعلومات

التخطیط االستراتیجي واالدارة االستراتیجیة في مؤسسات616
عمان02-01-292020-12-2019التعلیم العالي

األساسیات والنظم الحدیثة في مجال ادارة المكتبات وتقنیة618
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظیم620
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019وإدارة المكتبات الجامعیة

الریاض02-01-292020-12-2019معاییر جودة األداء في المؤسسات التعلیمیة619

االتجاھات الحدیثة في كیفیة تجھیز وإخراج المطبوعات623
القاھرة02-01-292020-12-2019والوسائل التعلیمیة

المنامة02-01-292020-12-2019االتجاھات والتطورات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني624

بیروت02-01-292020-12-2019ضمان جودة التعلیم العالي625

الكویت02-01-292020-12-2019مبادئ التدریس الجید ومحاور صناعة بیئة تعلیمیة جذابة627

مراكش02-01-292020-12-2019تنظیم الدورات، المؤتمرات، المعارض والندوات العلمیة631

الدوحة02-01-292020-12-2019ادارة وتنظیم المكتبات في الجامعات ومراكز البحوث633

دبي02-01-292020-12-2019األساسیات المتقدمة للعاملین في مجال المكتبات والمعلومات837

كوااللمبور03-01-302020-12-2019األسس واألسالیب العلمیة والعملیة إلجراء البحوث والدراسات103

أدوات التعلیم االلكتروني والتعلیم والتدریب عن بعد وتطبیقاتھا617
طرابزون10-01-302020-12-2019في مؤسسات التعلیم العالي وفق منھجیة الجودة الشاملة

برلین03-01-302020-12-2019األسالیب اإلبداعیة لتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة628

تخطیط، إدارة وتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة في المؤسسات629
بروكسل03-01-302020-12-2019العلمیة، الجامعات ومراكز البحوث

زیورخ03-01-302020-12-2019مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة630

بكین03-01-302020-12-2019إدارة سلوك المھنة في العمل الجامعي632

سنغافورة03-01-302020-12-2019مھارات إدارة الصف المدرسي الفعالة634

االتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم العالي وطرق القیاس635
لندن03-01-302020-12-2019والتقویم وبناء الخارطة االختباریة

اإلبداع التقني في انتاج المقررات والوسائط اإللكترونیة لمناھج637
جنیف03-01-302020-12-2019التعلیم اإللكتروني

انشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم639
فیینا03-01-302020-12-2019العالي

میونیخ03-01-302020-12-2019المكتبات الرقمیة641

اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للعملیات الخدمیة واإللكترونیة642
براغ03-01-302020-12-2019والفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات

روما03-01-302020-12-2019القیاس والتقویم وتصمیم وبناء الخارطة االختباریة643

جاكرتا03-01-302020-12-2019القیادة اإلستراتیجیة للجامعات والمؤسسات األكادیمیة644

ماربیال03-01-302020-12-2019قیادة التغییر والتطویر في الجامعات646

مھارات القائد األكادیمي الفعال وقیادة التغییر والتطویر في836
مدرید03-01-302020-12-2019الجامعات

كوااللمبور03-01-302020-12-2019تحقیق الریادة والتمیز في المؤسسات األكادیمیة1129

امستردام03-01-302020-12-2019قیادة الجامعة لرفع مستوى التصنیف العالمي للجامعة647

باریس03-01-302020-12-2019إستراتیجیات الشراكة المجتمعیة في مجال التعلیم645

برشلونة03-01-302020-12-2019إستراتیجیات التعلیم الفعال باستخدام الوسائل التعلیمیة636

أ



اسطنبول04-01-312020-12-2019اإلنترنت وأسالیب البحث العلمي في مراكز المعلومات والبحوث622




