
تتشرف

 مجموعة البشرى للتربية والعلوم (المدارس الدولية)پ 

 الوكيل الحصري في العراق لمنظمة المعايير الدولية ادفانس   ايد كوكونيا
  المسؤوله عن 36 الف مدرسة في امريكا و70دولة في العالم.ل

 تقديم بطاقة دعوة من اصل عشر بطاقات

االستاذ رائد الجنابي

  للمشاركة في الورشة التدريبة التي ستقيها                               في لبنانللمشاركة في الورشة التدريبة التي ستقيها                               في لبنان
بمركز مجموعة البشرى و ذلك نهار الجمعة 2020/2/28

برنامج التدريب:ت

10:00 - 08:00 
 11:30 - 10:30  
02:00 - 11:30 

AdvancED-Cognia

AdvancED-Cognia

تأكيدات
المعايير

(إرشادات / بروتوكوالت مراجعة االستعداد)

مجموعة البشرى للتربية و العلوم

                             إن رشكة مجموعة البرشى موقعها لبنان مدينة صور )الحوش ( مالكة دار النرش

 انتجت سلسلة من املناهج الورقية ضمن املعاییر الدولیة مع اضافة التعليم اإللكرتوين لدعم العملية

التعليمية وتحويلها من طور التلقني إىل طور اإلبداع والتفاعل وتنمية املهارات.

                                 إن رشكة مجموعة البرشى للرتبية والعلوم التي متتلك املدارس الدولية يف لبنان   

 هي الوكيل الحرصي يف جمهورية العراق الهم  منظمة معايري دولية يف التعليم ادفانس ايد كوكونيا

 تعاقدت مع مجموعة من املدارس يف جمهوية العراق وهذه املدارس تحصل عىل مناهجنا  الورقية لكل

 تلميذ اضافًة اىل حساب الكرتوين مجاين عىل تطبيق ووردسيك لالطالع عىل الدروس بالصوت والصوره

 اضافة اىل التامرين و حلولها و خطط الدروس وبطاقة العالمات.

Academy high school

WORLD’S KEY

    We, Al Bushra Group for Education and Sciences located in Lebanon- Tyre, are the      
owner of the publication company-WORLD’S KEY. Together, we have produced a series 
of curricula in line with the approved international standards. These curricula take into 
account the reality of our environment and community with the addition of e-learning 
facilities to support the educational process and transform it from the stage of                    
indoctrination to the stage of creativity, interaction and skill development.

     Al Bushra Group for Education and Sciences owns Academy High School in Lebanon. 
Al Bushra Group for Education and Sciences is the exclusive agent in Iraq for 
AdvancED/Cognia, the largest community of education in the world.

    When contracting with any school, Al Bushra Group provides the curricula for each 
student in addition to a free account on the WORLD’S KEY application that contains 
customized educational content, videos and PDFs in addition to the exercises and their 
solutions, Lesson plans and detailed tutorials.

For more information, contact:
Mrs. May Matar, the director of operations and development in Al- Bushra Group 
for Education and Sciences.

Tel:        0096170977891
Email:  info@al-bushra.net
Time:   Monday to Friday - from 8 am till 4 pm




