
املؤتمر الدولي دراسات اللغة العربية وآدابها
عمان - األردن 30 يونيو - 2 يوليو 2018

املوافق 16 - 18 شوال 1439 هـ

www.arabiconf.com

املؤتمر الدولي الدراسات الفقهية والشرعية
Conference on Jurisprudential Studies and legitimacy

عمان - األردن 3 - 5 يوليو 2018

املوافق 19 - 21 شوال 1439 هـ

www.islamiconf.com

املؤتمر الدولي اإلدارة والتخطيط
Conference on Management and Planning

عمان - األردن, 7 - 9 يوليو, 2018

املوافق 23 - 25 شوال 1439 هـ

www.mpconf.com

املؤتمر الدولي التربية والتعليم
International Conference of Education

عمان - األردن 10 - 12 يوليو 2018

املوافق 26 - 28 شوال 1439 هـ

www.confedu.com

املؤتمر الدولي التربية الخاصة
Conference on Special Education

الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة 6 - 8 أكتوبر 2018

املوافق 26 - 28 محرم 1440 هـ

www.speconference.com

املؤتمر الدولي تطوير البحث العلمي في التعليم العالي
Conference on Development Research in Higher Education

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 9 - 11 أكتوبر 2018

املوافق 29 محرم - 2 صفر 1440 هـ

www.icdrhe.com

مؤتمر تعليم التفكير
Conference on Teaching Thinking

الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة 3 - 5 نوفمبر 2018 م

املوافق 25 - 27 صفر 1440 هـ

www.thinkconfe.com

املؤتمر الدولي الدراسات التربوية
International Conference on Educational Studies

الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة 6 - 8 نوفمبر 2018

املوافق 28 - 30 صفر 1440 هـ

www.esconfe.com

مؤتمر املناهج وطرق التدريس
Conference of Curriculum and Teaching Methods

الشارقة - االمارات 29 - 31 ديسمبر 2018

املوافق 22 - 24 ربيع الثاني 1440 هـ

www.cuconf.com

مؤتمر املوهبة واإلبداع
Conference on Giftedness and Creativity

الشارقة - اإلمارات 1 - 3 يناير 2019

املوافق 25 - 27 ربيع الثاني 1440 هـ

www.giftednessconf.com

مؤتمر االدارة التربوية
Conference on Educational Management

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 8 - 10 فبراير 2019

املوافق 3 - 5 جمادي الثاني 1440 هـ

www.emconf.com

مؤتمر التربية البدنية وعلوم الرياضة
Conference of Physical Education and Sports Sciences

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 10 - 12 فبراير 2019

املوافق 5 - 7 جمادي الثاني 1440 هـ

www.spconfe.com

مؤتمر الدراسات القانونية
Conference on Legal Studies

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 12 - 14 فبراير 2019

املوافق 7 - 9 جمادى اآلخر 1440 هـ

www.lawconfe.com

مؤتمر القياس والتقويم
Assessment and Evaluation Conference

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 2 - 4 مارس 2019

املوافق 25 - 27 جماد الثاني 1440 هـ

www.assessmentconf.com

مؤتمر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم االلكتروني
Conference of Technology and techniques of education and e-learning

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 5 - 7 مارس 2019

املوافق 28 - 30 جمادي الثاني 1440 هـ

www.eteconf.com

مؤتمر التربية وعلم النفس
Conference on Education and Psychology

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 6 - 8 أبريل 2019

املوافق 1 - 3 شعبان 1440 هـ

www.psychologyconf.com

مؤتمر الدراسات االجتماعية
Conference on Social Studies

الشارقة - االمارات العربية املتحدة 9 - 11 أبريل 2019

املوافق 4 - 6 شعبان 1440 هـ

www.socialconfe.com

 

 

 

! Word تحميل قائمة املؤتمرات  ! PDF تحميل قائمة املؤتمرات

مؤتمرات علمية متخصصة 2018

 

 

 

الرياض - اململكة العربية السعودية

www.visionoffuture.org

visionoffuture@hotmail.com

" +966 500101150

٢٠١٨/٦/٢٤، ١:١٠ م
ص﮲ڡحة ١ من ١


