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  2018الفكرية و التربوية
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع األول

08-12 JAN أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية لندن N1 

08-12 JAN أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

15-19 JAN كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

15-19 JAN التقارب بين المذاهب اإلسالمية لندن N2 

22-26 JAN التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

22-26 JAN السيكولوجية .طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية  لندن N15 

22-26 JAN باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

05-09 FEB آفاق العولمة وتحدياتها لندن N3 

05-09 FEB المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 

12-16 FEB أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

05-09 MAR اإلسالميةالتقارب بين المذاهب  الجزائر N2 

05-09 MAR كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

05-09 MAR التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

05-09 MAR نظام الجمعية السيكولوجية .طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب  لندن N15 

12-16 MAR اإلسالميةالتقارب بين المذاهب  لندن N2 

19-23 MAR القصصي( باألسلوب -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

19-23 MAR المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 

 الربع الثاني

02-06  APR تطور الصورة الشعرية من الجاهلية الى العصر الحديث لندن N4 

09-13 APR أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

09-13 APR كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

16-20 APR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس N1 

16-20 APR التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

07-11 MAY طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

07-11 MAY آفاق العولمة وتحدياتها الجزائر N3 

07-11 MAY باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

07-11 MAY المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 

07-11 MAY العالج السلوكي المعرفي االرشاد النفسي لندن N5 

07-11 MAY أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

25-29 JUN الحديثةكيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية  لندن N13 

25-29 JUN الحجاج منهجاً وأسلوباً في النصوص االدبية واللغوية والدراسات النقدية لندن N6 

25-29 JUN العالج السلوكي المعرفي االرشاد النفسي لندن N5 
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25-29 JUN التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

25-29 JUN العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية .طرق توثيق البحوث  لندن N15 

25-29 JUN باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

25-29 JUN المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 

25-29 JUN تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية  لندن N8 

 الربع الثالث

02-06 JUL االتجاهات الحديثة في برامج اعداد المعلم لندن N10 

02-06 JUL تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية  لندن N8 

02-06 JUL بين المذاهب االسالميةالتقارب  لندن N2 

02-06 JUL العالج السلوكي المعرفي االرشاد النفسي لندن N5 

09-13 JUL اساليب االحصاء االستداللي فى ابحاث المناهج وطرق التدريس لندن N19 

09-13 JUL االتجاهات الحديثة في تحقيق المخطوطات لندن N18 

16-20 JUL برامج اعداد المعلماالتجاهات الحديثة في  لندن N10 

23-27 JUL استراتيجيات الذكاءات المتعددة وتأثيرها في اكتساب الطالب لمهارات عمليات التعلم لندن N9 

06-10 AUG أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

06-10 AUG كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

06-10 AUG تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية  لندن N8 

06-10 AUG التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

06-10 AUG طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

06-10 AUG االتجاهات الحديثة في برامج اعداد المعلم لندن N10 

13-17 AUG أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط N1 

13-17 AUG باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

13-17 AUG المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 

13-17 AUG التربية و مجتمع المعرفة لندن N11 

20-24 AUG أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

20-24 AUG كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

20-24 AUG آفاق العولمة وتحدياتها لندن N3 

20-24 AUG التقارب بين المذاهب االسالمية لندن N2 

03-07 SEP التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

03-07 SEP طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

10-14 SEP أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط N1 

10-14 SEP التقارب بين المذاهب االسالمية الجزائر N2 

17-21 SEP آفاق العولمة وتحدياتها الجزائر N3 

17-21 SEP باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

17-21 SEP المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 
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 الربع الرابع

01-05 OCT أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط N1 

08-12 OCT أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

15-19 OCT كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

15-19 OCT التقارب بين المذاهب اإلسالمية لندن N2 

22-26 OCT التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

22-26 OCT طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

05-09 NOV آفاق العولمة وتحدياتها لندن N3 

05-09 NOV باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

05-09 NOV المدرسينالمهارات الصفية لدى  لندن N17 

05-09 NOV التقارب بين المذاهب االسالمية الجزائر N2 

12-16 NOV أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

12-16 NOV كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

19-23 NOV آفاق العولمة وتحدياتها تونس N3 

19-23 NOV االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي التعليم لندن N14 

03-07 DEC طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

03-07 DEC أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس N1 

10-14 DEC باالسلوب القصصي( -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

24-28 DEC المهارات الصفية لدى المدرسين لندن N17 

24-28 DEC التقارب بين المذاهب االسالمية لندن N2 
 

 

 ادم هاسنر      

 مدير التسويق
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