
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3تجارب عالمية: تنمية وتطوير كفايات وفعَّالية أعضاء هيئة التدريس1

2,150$دبيMar7-Mar-3تفعيل مشاركة الطالب في الحياة الجامعية2

1,950$البحرينMar7-Mar-3إدارة شؤون الطالبات في الجامعة3

2,150$الخبرMar14-Mar-10مخرجات التعليم الجامعي وعالقتها بسوق العمل4

2,150$دبيMar14-Mar-10خصائص عضو هيئة التدريس المتميز5

2,150$الخبرMar14-Mar-10تقنيات البحوث الكيفية6

1,950$البحرينMar21-Mar-17تجارب دولية: واقع البحث العلمي7

2,150$دبيMar21-Mar-17دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي8

1,950$البحرينMar21-Mar-17تكوين وإدارة الفرق البحثية العالمية9

2,150$جدةMar28-Mar-24مستقبل مصادر المعلومات في التعليم العالي10

2,150$الخبرMar28-Mar-24تكوين وإدارة الفرق البحثية11

2,150$جدةMar28-Mar-24أساليب البحث العلمي12

2,150$عمَّانApr5-Apr-1الممارسات القياسية واإلجراءات غير العادية: سياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس13

2,150$دبيApr5-Apr-1رعاية الطالب المتفوقين 14

2,150$جدةApr5-Apr-1تمويل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي15

2019برامج وورش عمل ومنتديات التعليم العالي لعام 



2,150$دبيApr5-Apr-1تمكين عضو هيئة التدريس بالجامعة من متطلبات الجودة الشاملة16

2,150$القاهرةApr5-Apr-1أساليب تنمية وتطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس17

2,150$جدةApr5-Apr-1استخدام أساليب البحث العلمي في اتخاذ القرارات18

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانطرق وأساليب تنمية أداء األستاذ الجامعي التدريسي19

2,150$القاهرةApr11-Apr-7شؤون الطالب الجامعيين الوافدين20

2,150$عمَّانApr11-Apr-7دور البحث العلمي األساسي والمنهجي21

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانتنمية وتطوير كفاءات وفعَّالية أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات22

2,150$القاهرةApr11-Apr-7استخدام تقنيات الحاسب في التقويم التربوي وبناء االختبارات23

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعاناستخدام التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي24

2,150$دبيApr18-Apr-14معايير تحكيم األوراق العلمية في المجالت المتقدمة25

2,150$الخبرApr18-Apr-14عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه التعليمي والتربوي26

2,150$جدةApr18-Apr-14عضو هيئة التدريس واستراتيجيات التعليم الحديث27

2,150$دبيApr18-Apr-14رفع الكفاءة المهنية للمعيدين ومساعدي البحث والتدريس28

2,150$جدةApr18-Apr-14دور التعليم العالي في التنمية29

2,150$دبيApr18-Apr-14استراتيجيات تفعيل عملية التدريس في مؤسسات التعليم العالي30

2,150$عمَّانApr25-Apr-21مناهج البحث العلمي31

2,150$القاهرةApr25-Apr-21كيف تتعامل اإلدارة الجامعية مع االتحادات الطالبية32

2,150$عمَّانApr25-Apr-21سياسات وآليات التعاون بين الجامعات وشبكات البحث العلمي33

1,950$البحرينApr2-May-28قيادة الفريق البحثي34

2,150$دبيApr2-May-28عضو هيئة التدريس بجامعات دول الخليج العربية  تأهيله وتقويمه35

1,950$البحرينApr2-May-28إعداد مقترحات المشروعات البحثية للحصول على التمويل36

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5مهارات البحث واستخراج المعلومات على الشبكة الدولية37

2,150$مكة المكرمةMay9-May-5فرص التمويل الدولية للبحث العلمي وكيفية النجاح في الحصول عليها38

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في دول الخليج العربي39

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12مصادر المعلومات اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي40

2,150$المدينة المنورةMay16-May-12فن إدارة القسم بالجامعة41

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12االتجاهات العالمية المعاصرة فى مجال القياس والتقويم التربوى42

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19قيادة التغيير في الجامعات43

2,150$مكة المكرمةMay23-May-19دور المنظمات الدولية في دعم وتمويل التعليم العالي44

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19اإلجراءات العملية في تطوير مخططات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية45

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26منهجية إعداد البحث العلمي46

2,150$المدينة المنورةMay30-May-26عـالقـات عضو هيئة التدريس بالمجالس واللجـان العلمية واإلدارية47

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة في الجامعات ومراكز البحوث العلمية48

2,150$القاهرةJun6-Jun-2سياسة إعداد الموازنة السنوية للجامعة 49

2,450$ماليزياJun6-Jun-2اإلرشاد األكاديمي بالجامعة50

2,150$عمَّانJun13-Jun-9معايير اختيار الوسائط التعليمية51

2,150$عمَّانJun13-Jun-9اإلرشاد األكاديمي للطالبات الجامعيات52

2,450$ماليزياJun20-Jun-16كيف تساعد طالبك على تحقيق األهداف53



3,050$سنغافورةJun20-Jun-16اإلرشاد األكاديمي والمهني لطالب الجامعات والمعاهد العليا54

3,050$لندنJun27-Jun-23معايير ومؤشرات الجودة في التعليم الجامعي55

3,050$لندنJun27-Jun-23متابعة التطورات العلمية الجديدة في مجال التخصص لعضو هيئة التدريس56

2,150$القاهرةJul5-Jul-1مهارات متابعة توظيف الخريجين والتواصل معهم57

2,150$عمَّانJul5-Jul-1معوقات االنتقال بالمكتبة التقليدية إلى المكتبة الرقمية وسبل تذليلها58

2,150$القاهرةJul5-Jul-1الوقاية والعالج- التشخيص - األسباب : مشكلة التأخير الدراسي في الجامعة59

2,150$عمَّانJul5-Jul-1االعتماد األكاديمي وعالقته بالتنمية العلمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس60

3,050$لندنJul11-Jul-7مهارات التعامل مع الطالب والدارسين ذوي الخلفيات العلمية المتباينة61

2,450$ماليزياJul11-Jul-7مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس62

3,050$لندنJul11-Jul-7البحث العلمي في الجامعات والمعوقات التي تعترض مسيرته63

2,450$ماليزياJul11-Jul-7االعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعى64

2,150$القاهرةJul18-Jul-14تهيئة الظروف المهمة: نجاح الطالب في الجامعة65

2,150$صاللةJul18-Jul-14مشكلة ضعف اإلنتاج اإلبداعي لألستاذ الجامعي العربي في محيط تخصصه66

2,450$ماليزياJul18-Jul-14البرامج  والخطط الدراسية في الجامعات67

2,150$صاللةJul18-Jul-14البحث في قواعد المعلومات العالمية68

3,050$لندنJul25-Jul-21موقع المكتبات الجامعية على شبكة اإلنترنت69

2,150$القاهرةJul25-Jul-21مكافحة الفساد المالي واإلداري في الجامعات70

2,150$عمَّانJul25-Jul-21التخطيط إلدارة العمل البحثي71

3,050$لندنJul25-Jul-21البيئة التعليمية التعلمية الجامعية المساهمة في التعلم الفعال72

2,150$عمَّانJul1-Aug-28مؤشرات األداء المالي للجامعات73

2,150$القاهرةJul1-Aug-28توصيف- التطوير المهني لعضو هيئة التدريس74

2,150$صاللةAug8-Aug-4معوقات الترقية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس 75

2,150$صاللةAug8-Aug-4التعليم الجامعي في الوطن العربي التحديات والبدائل المستقبلية76

3,050$لندنAug15-Aug-11كيفية التغلب على مشكلة النقص في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات77

3,050$النمساAug15-Aug-11التعليم والتطوير في التدريس الج امعي78

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانمهارات وتقنيات البحث في المصادر اإللكترونية واإلنترنت للقيادات الجامعية79

4,200$أندونيسياAug29-Aug-18أسبوعانمعوقات الترقية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس80

2,150$صاللةAug29-Aug-25مهارات التميز الشخصي لعضو هيئة التدريس  81

2,150$صاللةAug29-Aug-25التفكير اإلبداعي وصياغة الخيارات االستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي82

3,050$لندنSep5-Sep-1مواكبة عضو هيئة التدريس للتطور السريع في حقله العلمي83

3,050$لندنSep5-Sep-1التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي84

2,450$ماليزياSep12-Sep-8ميكنة المكتبات الجامعية 85

2,450$أندونيسياSep12-Sep-8التنمية المهنية لعمداء الكليات86

2,150$القاهرةSep19-Sep-15هيئة التدريس والشراكة الطالبية87

2,150$عمَّانSep19-Sep-15الجامعة االلكترونية88

2,150$القاهرةSep26-Sep-22تطور إدارة الموارد البشريه في الجامعات العالمية89

2,150$عمَّانSep26-Sep-22الدور القيادي لرؤساء األقسام في الجامعات90

3,050$لندنSep3-Oct-29الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته بإنتاجيتهم العلمية91



3,050$لندنSep3-Oct-29الجديد في تخطيط الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي92

2,450$ماليزياOct10-Oct-6متطلبات إعداد األوراق العلمية للنشر في المجالت المتقدمة93

2,450$ماليزياOct10-Oct-6المهارات األساسية للبحث العلمي94

2,150$جدةOct17-Oct-13موقع القيم في التعليم الجامعي95

2,150$دبيOct17-Oct-13الوسائل العلمية في حفظ وتخزين المعلومات96

2,150$الخبرOct24-Oct-20آلية تطوير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية واألجنبية97

2,150$دبيOct24-Oct-20القيادات اإلدارية والتطوير المؤسسي في الجامعات98

2,150$الخبرOct31-Oct-27تنمية الوالء واالنتماء للمنظمة في مؤسسات التعليم العالي99

1,950$البحرينOct31-Oct-27أهمية التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي100

2,150$دبيNov7-Nov-3برنامج التطوير المهني لعضو هيئة التدريس101

1,950$البحرينNov7-Nov-3المهارات القيادية لتحقيق االعتماد األكاديمي102

2,150$دبيNov14-Nov-10برنامج مهارات البحث العلمي103

2,150$عمَّانNov14-Nov-10المقارنة المرجعية والمراجعة الداخلية للبرامج األكاديمية104

2,150$القاهرةNov21-Nov-17تحديات النشر العلمي العالمي105

2,150$عمَّانNov21-Nov-17النواحي المالية في إدارة شؤون الموظفين في الجامعات106

2,150$دبيNov28-Nov-24تحرير األوراق العلمية للنشر في المجالت المتقدمة107

2,150$الخبرNov28-Nov-24الجديد في تخطيط الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي108

2,150$الشارقةDec5-Dec-1تطبيقات البحوث الكيفية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية109

2,150$القاهرةDec5-Dec-1أساليب تخطيط الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي110

2,150$الخبرDec12-Dec-8تطبيقات الحاسوب في مجال تحرير ومراجعة األوراق العلمية111

2,150$عمَّانDec12-Dec-8استقطاب الموارد البشرية في الجامعات112

1,950$البحرينDec19-Dec-15تطوير دور العمداء ورؤساء األقسام كقادة فنيين113

2,150$دبيDec19-Dec-15 في البحث العلميSPSSتطبيقات برنامج 114

1,950$البحرينDec19-Dec-15المراقبين الماليين في الجامعات115

1,950$القاهرةDec19-Dec-15التجربة األمريكية (التحصيل الدراسي)اختبارات قياس التعلم 116

3,050$لندنDec26-Dec-22تفعيل مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية117

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانتطوير كفايات رؤساء األقسام بالجامعات118

3,050$لندنDec26-Dec-22إدارة تدريب المعيدين ومساعدي البحث والتدريس119

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانتطبيقات في اإلدارة الجامعية-إدارة الجودة الشاملة120
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