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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

LDV 023 دبي 2023يناير  5 – 1 الرقمي والتحول التعليم استراتيجيات أحدث 

LDV 079 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 التعليمية العملية في االصطناعي الذكاء تطبيقات 

LDV 135 
 بعد عن والتدريب والتعليم اإللكتروني التعليم أدوات

  العالي التعليم مؤسسات في وتطبيقاتها
 الشاملة الجودة منهجية وفق

 القاهرة 2023يناير  12 – 8

LDV 025 النمسا 2023يناير  12 – 8 للجامعة العالمي التصنيف مستوى لرفع الجامعة قيادة 

LDV 081 منهجية استخدام Stem اسطنبول 2023يناير  11 – 15 التعليمية البيئة في 

LDV 137 شرم الشيخ 2023يناير  11 – 15 جذابة تعليمية بيئة صناعة ومحاور الجيد التدريس مبادئ 

LDV 027 امستردام 2023يناير  22 – 22 واستراتيجياته اإللكتروني التعليم طرق أحدث 

LDV 083 
 التغيير وقيادة الفعال األكاديمي القائد مهارات

 الجامعات في والتطوير 
 اسطنبول 2023يناير  22 – 22

LDV 139 
 احتياجات تحديد في العلمي البحث استخدام
 التعليمية الخدمات مشروعات 

 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21

LDV 029 
 في للجامعات التنافسية والقدرة الميزة تحقيق متطلبات

 للجامعات العالمية التصنيفات معايير ضوء
 دبي 2023فبراير  2 –يناير  21

LDV 085 القاهرة 2023فبراير   1 – 5 التعليم مجال في للعاملين والمهنية السلوكية المهارات 

LDV 141 تقنية Block Chain  اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 التعليمية العملية في 

LDV 031 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 التعليمية البيئة لتطوير لكايزن العملية التطبيقات 

LDV 087 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 التعليمية المؤسسات في األداء جودة معايير 

LDV 143 
 تنظيم في االتصاالت وشبكات المعلومات تكنولوجيا استخدام

 الجامعية المكتبات وإدارة
 النمسا 2023فبراير   23 – 11

LDV 033 امستردام 2023فبراير   23 – 11 الجامعات في والتطوير التغيير قيادة 

LDV 089 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 التعليمية البرامج تصميم آليات 

LDV 145 
 مستوى لرفع التنافسية القدرة رفع

 للجامعة العالمي التصنيف 
 دبي 2023مارس  2 –فبراير  22

LDV 035 
 والجامعات العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة

 التعليمية والمؤسسات
 القاهرة 2023مارس   1 – 5

 التعلم والتطوير
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LDV 091 شرم الشيخ 2023مارس   1 – 5 األكاديمية البرامج تعلم مخرجات تقييم 

LDV 147 
 المطبوعات وإخراج تجهيز كيفية في الحديثة االتجاهات

 التعليمية والوسائل
 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

LDV 037 
 التعليمية المناهج مخططي مهارات تطوير

 (والمشرفين الموجهين) 
 النمسا 2023مارس   12 – 12

LDV 093 
 الجودة لضمان فعال نظام وإدارة إنشاء
 العالي التعليم مؤسسات في 

 القاهرة 2023مارس  23 – 11

LDV 149 
  للمعلمين األساسية المهارات تطوير

 التعليمية العملية لممارسة
 دبي 2023مارس  23 – 11

LDV 039 امستردام 2023مارس   30 – 22 (اإللكترونية) الرقمية المكتبات إدارة 

LDV 095 اسطنبول 2023مارس   30 – 22 العلمية والندوات المعارض المؤتمرات، الدورات، تنظيم 

LDV 151 
 المؤسسات في والقيادية واإلشرافية اإلدارية المهارات

 والمعلومات البحوث ومراكز التعليمية
 شرم الشيخ 2023 ابريل  2 – 2

LDV 041 
  والتقويم القياس مهارات تنمية

 التدريس هيئة ألعضاء االختبارات وبناء
 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2

LDV 097 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 التدريبية واألنشطة األلعاب بناء 

LDV 153 كوااللمبور 2023 ابريل  13 – 1 المدارس لمديري والقيادية اإلدارية المهارات تنمية 

LDV 043 
 الجامعية بالمؤسسات البشرية الموارد إدارة

 التنظيمي الهيكل في وموقعها 
 القاهرة 2023 ابريل  20 – 12

LDV 099 دبي 2023 ابريل  20 – 12 عالمية تجارب والفائقين الموهوبين الطلبة رعاية 

LDV 155 
 (المقلوب) المعكوس التعلم استراتيجيات

 Flipped Learning 
 امستردام 2023 ابريل  22 – 23

LDV 045 
 في الشاملة الجودة مفاهيم وتطبيق إدارة تخطيط،

 البحوث ومراكز الجامعات العلمية، المؤسسات
 دبي 2023 ابريل  22 – 23

LDV 101 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 األكاديمية والمؤسسات للجامعات اإلستراتيجية القيادة 

LDV 157 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 التعليم مجال في الشاملة الجودة إدارة تطبيق 

LDV 047 النمسا 2023 مايو  11 – 2 الجامعي العمل في المهنة وآداب سلوك إدارة 

LDV 103 كوااللمبور 2023 مايو  11 – 2 االلكترونية المقررات وإنتاج تصميم 

LDV 159 
  اإللكتروني التعليم واساسيات استراتيجيات

 الشاملة الجودة منهجية ظل في
 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14

LDV 049 القاهرة 2023 مايو 18 – 14 األكاديمية المؤسسات في والتميز الريادة تحقيق 

LDV 105 شرم الشيخ 2023 مايو 25 – 21 التعلم نواتج تحقيق على القائمة التدريس استراتيجيات 

LDV 161 دبي 2023 مايو 25 – 21 التدريسية العملية في والتقويم القياس مهارات 
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LDV 051 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 البحوث ومراكز الجامعات في المكتبات وتنظيم إدارة 

LDV 107 امستردام 2023 يونيو  1 –مايو  28 المختلفة التعليم انماط في االتصال مهارات 

LDV 163 القاهرة 2023 يونيو  8 – 4 والتطوير التعلّم احتراف 

LDV 053 دبي 2023 يونيو  8 – 4 العلمي البحث مهارات 

LDV 109 
 العمل فرق وبناء االستراتيجي التفكير

 التعليمية المنظومة في 
 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11

LDV 165 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 اإللكترونية المقررات وإنتاج تصميم مهارات 

LDV 055 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 التعليمية العملية تطوير في واالبتكارية اإلبداعية األساليب 

LDV 111 النمسا 2023 يونيو  22 – 18 الفعال التدريس مهارات 

LDV 167 دبي 2023 يونيو  21 – 25 الفردية الفروق وفق الطلبة اداء إدارة 

LDV 057 
 الجامعات في المكاتب لمدراء اإلبداع مهارات

 العلمية البحوث ومراكز 
 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25

LDV 113 
 اإللكترونية والوسائط المقررات إنتاج في التقني اإلبداع

 اإللكتروني التعليم لمناهج
 القاهرة 2023 يوليو  2 – 2

LDV 169 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 الحديثة التعليمية الوسائل واستخدام إعداد مهارات 

LDV 059 شرم الشيخ 2023 يوليو  13 – 1 االختبارية الخارطة وبناء وتصميم والتقويم القياس 

LDV 115 كوااللمبور 2023 يوليو  13 – 1 الفعالة المدرسي الصف إدارة مهارات 

LDV 171 امستردام 2023 يوليو 20 – 12 التعليمية العملية في الذكية واألجهزة الهواتف استخدامات 

LDV 061 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 االطفال لذكاء ويكسلر مقياس 

LDV 117 دبي 2023 يوليو 22 – 23 التعليمية الكفايات تطبيق في الحديثة االتجاهات 

LDV 173 النمسا 2023 يوليو 22 – 23 العالي التعليم جودة ضمان معايير 

LDV 063 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الجامعية القيادة شخصية ومحددات السيكولوجية األنماط 

LDV 119 
  توافر بين الحديثة التعليم وسائل

 التوظيف وصعوبات اإلمكانات
 القاهرة 2023 اغسطس  3 –يوليو  30

LDV 175 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 التعليمية الوسائل بإستخدام الفعال التعليم استراتيجيات 

LDV 065 
 القياس وطرق العالي التعليم تطوير في الحديثة االتجاهات

 االختبارية الخارطة وبناء والتقويم
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

LDV 121 شرم الشيخ 2023 اغسطس  24 - 20 والتعلم التعليم تحسين نحو المدرسية الثقافة 

LDV 177 كوااللمبور 2023  اغسطس 31 – 22 التعليم مجال في المجتمعية الشراكة استراتيجيات 



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 58 

LDV 067 دبي 2023سبتمبر   2  - 3 اإللكتروني التعليم خدمة في الحديثة والتطورات االتجاهات 

LDV 123 شرم الشيخ 2023سبتمبر  14  - 10 للطالب المختلفة السلوكيات مع للتعامل العملية الممارسات 

LDV 179 القاهرة 2023سبتمبر  21  - 12 المبدع المعلم إعداد 

LDV 069 
  إدارة مجال في الحديثة والنظم األساسيات

 المعلومات وتقنية المكتبات
 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24

LDV 125 
  االستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التخطيط

 العالي التعليم مؤسسات في
 النمسا 2023اكتوبر   5  - 1

LDV 181 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 التعليمية الوسائل وإستخدام إعداد 

LDV 071 دبي 2023اكتوبر   11  - 15 والتعليم التدريس طرق في واإلبداعية االبتكارية األساليب 

LDV 127 امستردام 2023اكتوبر   22  - 22 (تقني - تعليمي - تربوي نظام) اليابانية التعليمية التجربة 

LDV 183 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 العلمية والندوات والمؤتمرات الدورات وتنظيم إعداد 

LDV 073 القاهرة 2023نوفمبر   1  - 5 العربي العالم في التكنولوجي والتطوير العلمي البحث آفاق 

LDV 129 
  الشاملة للجودة االستراتيجية اإلدارة

 العلمية البحوث ومراكز الجامعات في
 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12

LDV 185 
 إلجراء والعملية العلمية واألساليب األسس

 والدراسات البحوث 
 امستردام 2023نوفمبر   23  - 11

LDV 075 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 وأهدافها أهميتها الرقمية المكتبات في البحث 

LDV 131 
 الخدمية للعمليات اإلستراتيجي والتخطيط اإلدارة

 المعلومات ومراكز المكتبات في والفنية واإللكترونية
 شرم الشيخ 2023ديسمبر   2  - 3

LDV 187 النمسا 2023ديسمبر   14  - 10 والمعلومات المكتبات مجال في للعاملين المتقدمة األساسيات 

LDV 077 
  العلمي البحث واساليب اإلنترنت

 والبحوث المعلومات مراكز في
 دبي 2023ديسمبر   21  - 12

LDV 133 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24 الحديثة الطالبية والخدمات اإلجتماعي اإلرشاد 

 

 

  


