
 

 

 ، رسالتنا، أهدافنارؤيتنا

 

 بوالتدري مركز الإستشاراتالخطة التدريبية ل    

 

                    فرع العقبة/الجامعة الأردنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيتنا

يطمححححححححححححي المركححححححححححححز أم ي ححححححححححححبي رياديححححححححححححا    قححححححححححححدي   ححححححححححححدمات التححححححححححححدريب       

والاستشححححححححارات والدراسححححححححات و اليحححححححححا التعححححححححاوم مححححححححح  الشححححححححركا   سحححححححححتجا ة     

 .للاحتياجات الحقيقية لساق العمل

http://aqaba.ju.edu.jo/centers/arcoc/Lists/Strategy/Strategies.aspx
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 رسالتنا

نشحححححححححححر المعرفحححححححححححة   كافحححححححححححة التخ  حححححححححححات مححححححححححح   لحححححححححححا   حححححححححححاف  الححححححححححح ام  

التدريبيححححححححححححة والشححححححححححححدادات الاحسافيححححححححححححة و قححححححححححححدي   ححححححححححححدمات الدراسححححححححححححات    

 . والاستشارات

 

 أهدافنا

    عميحححححححححا الحححححححححألر التحححححححححدريبت والعا حححححححححد مححححححححح  الاسحححححححححت مار   التحححححححححدريب 

 .لدى المؤسسات والشركات

       السكحححححححححخ الحححححححححر اسحححححححححتخداة و طبيحححححححححا  حححححححححرق التحححححححححدريب الحدي حححححححححة

 .وفا المعاي  الدولية

     عزيحححححححححححححححز اسحححححححححححححححتخداة الاسحححححححححححححححا ل الت نالاجيحححححححححححححححة والتدريبيحححححححححححححححة 

 .التدريبية طبيا العملية 

   ا تيححححححححححار المححححححححححدر ي  محححححححححح   و  المسححححححححححتايات العلميححححححححححة المتقدمححححححححححة

 .والخ ات والممارسات المدنية المتمخة

     حححححححححححاف  البيةحححححححححححة التدريبيحححححححححححة الملا محححححححححححة والتسحححححححححححديلات اللاجسحححححححححححتية 

 .اللازمة لنجاح ال ام  التدريبية
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 Courses Languagesالدورات اللغاية 

 السااات ادد أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 30 جلخيةن نت للغة الإالامتحام إللالإاداد 

 سااة  دريبية 45 تفل الدولتامتحام الإالإاداد ل

 سااة  دريبية IELTS 45 متحامإالإاداد ل

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تامبتدئ، م)ى تامس جلخيةإناللغة ال

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تاممبتدئ، )ى تامس لخيةجنإمحادلة  اللغة اللا

 سااة  دريبية 45  دا ي النا ق  اللغة العر ية لغ

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تامبتدئ، م)ى تامساللغة الفرنسية 

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تامبتدئ، م)ى تامس (رية اية، النينية، اليا ال ا) سيايةاللغات الآ

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تامبتدئ، م)ى تامسمانية لاللغة الأ

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تامبتدئ، م)ى تامساللغة الإسبانية 

 سااة  دريبية 30 (متقدة سط،تامبتدئ، م)ى تامساللغة الإيطالية 

 سااة  دريبية 25 العر ية  لرجلخية نجمة العامة م  الإالس

 سااة  دريبية 25 ا  الأاما جم  جلخية إناللغة ال

 سااة  دريبية 25 لخيةجالعر ية والإنتي  ت  اللغاسلوالمراكتا ة التقارير 

 سااة  دريبية 25 لخيةجنإ نمية مدارات القرا ة وال تا ة  اللغة ال

 سااة  دريبية 25 جمة التحريريةالس

 سااة  دريبية 25 مدارات ال تا ة  اللغة الإنجلخية

 

 

 



 

 

  والتطاير الإدار القيادة دورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 للمنظمات والمالت الإدار  الأدا  لقياس صرةالمعا سسا يجياتالإ

 سااة  دريبية 20 الح امية الخدمات  طاير سسا يجياتا

 سااة  دريبية 30 الاحسافية الأاما   حليل

 سااة  دريبية 30  المتاازم الأدا   طاقات ستخداة إ الأدا   قيي  سسا يجياتا

 سااة  دريبية 20 والإشرافية الإدارية المدارات

 سااة  دريبية 20 الإدار  التطاير   الحدي ة والمعاي  الإدارية القيادة

 سااة  دريبية 30 الإمداد سلاسل  دارة

 سااة  دريبية 20 المعاصرة الإل سونية التجارة  دارة يات قن

 سااة  دريبية 20 والإقناع التفاوض وفنام   ا الإ مدارات

 سااة  دريبية 20 الحدي ة ست مارالإ لمشاري  الجدوى دراسات مدارات

 سااة  دريبية 20 ستشفياتالم و نظي   دارة   الحدي ة  جاهاتالإ

 سااة  دريبية 20 والإنتاجية ال فا ة  حقيا   الفعالة الإدارية الرقا ة

 سااة  دريبية 20 العامة والمناق ات الإدارية العقاد  دارة

 سااة  دريبية 20 مندا العا د وقياس التدريبية الخطط و نا  اداد 

 سااة  دريبية 20 الحدي ة الرقا ة ومقاييس المخزوم ومعالجة المخازم  دارة

 سااة  دريبية 20  دارة الاقت

 سااة  دريبية PMP 60 دارة المشاري  

 سااة  دريبية 30  دارة وضبط الجادة

 سااة  دريبية 30  دارة المعرفة

 سااة  دريبية 25  دارة الماارد البشريةأساسيات 

 



 

 

 

 

 العامة والعلاقات الإالاة دورات

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 25 العامة العلاقات

 سااة  دريبية 20 والإيتي يت وال و اكا  المراس 

 سااة  دريبية 20 الإالامية للقيادات الأساسية المدارات

 سااة  دريبية 20 ال حفية والبيانات النشرات اداد 

 سااة  دريبية 20 الأكاديمية القضايا    صالمتخ ال حفت الخ 

 سااة  دريبية 20 ال حفية ال تا ة   ياتاسسأ

 سااة  دريبية 20 الإالاة وسا ل م  التااصل ومدارات   ا الإ ف 

 سااة  دريبية 20 صحفية  قارير كتا ة

 سااة  دريبية 20 إل سونتال إالاةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الم ا ب و دارة الس ر اريا دورات

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 الملفات وأرشفة الدواوي   دارة

 سااة  دريبية 20 الملفات وحفظ الإل سونية الأرشفة

 سااة  دريبية 25 التنفيذية الس ر اريا

 سااة  دريبية 20  الفنية التقارير وكتا ة  اداد مدارات

 سااة  دريبية 20 المؤ مرات و نظي   اداد

 سااة  دريبية 20 الاجتمااات ومحاضر الإدارية التقارير وكتا ة  اداد

 سااة  دريبية 20  الم ا ب  دارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والمحاسبية الماليةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 25 المالت والمحاسبت تدقياال

 سااة  دريبية SPSS  30  رمجية   استخداة الاح ا ت التحليل

 سااة  دريبية IFRS,IAS 25  الدولية المالت  لاغوالإ المحاسبة لمعاي  العملية التطبيقات

 سااة  دريبية 25 أساسيات المحاسبة المالية

 سااة  دريبية 25 النقدية التدفقات قا مة و حليل ااداد

 سااة  دريبية 25 الدولية المالت  لاغوالإ المحاسبة لمعاي  وفقا المالية القاا   و حليل  اداد

 سااة  دريبية 25 الحاساب ستخداة إ المالت التحليل

 سااة  دريبية 25 الحاساب ستخداة إ التقديرية المالية الماازنات ااداد

 سااة  دريبية cma 90 المعتمد الإدار  المحاسب

 سااة  دريبية 25 وال غ ة المتاسطة للمشاري  قت اديةالإ الجدوى دراسة

 سااة  دريبية 25 حاسبي الم لغ  المحاسبة

 سااة  دريبية JCPA 90 المحاسب القانانت الاردنت   

 سااة  دريبية ISA  20 الدولية  التدقيا لمعاي  وفقا والرقا ة التدقيا   الحدي ة الا جاهات

 سااة  دريبية 20 الدا لت التدقيا واسسا يجيات الشركات حاكمة

 سااة  دريبية 20 القرارات  خا  و الرقا ة غراضلأ الت اليف محاسبة  قنيات

 سااة  دريبية 20 الدولية المعاي  وفا التدقيا  قارير اداد 

 سااة  دريبية 25 الت اليف و حليل الماازنات الر الرقا ة

 سااة  دريبية 25 الدولية المحاسبة معاي 

 سااة  دريبية 25 المؤسسات   المالت الأدا   قيي 

 



 

 

 

 والمبيعات التسايادورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 سسا يجتإال التسايا

 سااة  دريبية 20 التجارية العلامة

 سااة  دريبية 20 المتقدمة البي  مدارات

 سااة  دريبية 20 التسايقية الخطط  اداد

 سااة  دريبية 20 الاجتماات التااصل دواتأ

 سااة  دريبية 20 والمبيعات التسايا مبادى 

 سااة  دريبية 20 الخدمة جادة مبادى 

 سااة  دريبية 20 العملا  ضرر و حقيا قياس

 سااة  دريبية 20 المنافسة و حليل الأسااق سةدرا

 سااة  دريبية 20 الدا ف ا  والبي  التسايا مدارات

 سااة  دريبية 20 العملا  وااساضات الش اوى م  التعامل

 سااة  دريبية 20 المبيعات لمندو ت المتمخ والأدا  الجادة

 سااة  دريبية 20 البي  فرق و دارة الشركات لمبيعات التسايا

 سااة  دريبية 20 البي  احتياجات م  والتعامل والتحليل التاق  مدارات  نمية

 سااة  دريبية 20 التسايقية لل ام  سسا يجيةالإ الإدارة

 سااة  دريبية 20 المبيعات لمدير  المبيعات  دارة سسأ

 سااة  دريبية 20 العملا  م  متمخة الاقات  نا  مدارات

 سااة  دريبية 20 الشركات مبيعات  دارة   الحدي ة الطرق

 



 

 

 

 الحاساب و  نالاجيا المعلاماتدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

+Network 30 سااة  دريبية 

 سااة  دريبية 36 (الر  ة الدولية لقيادة الحاساب دورة  حض ية لإمتحام) مدارات الحاساب

CAD  Autoسااة  دريبية 30 الرس  الدندست 

+Security 30 سااة  دريبية 

 SPSSسااة  دريبية 30 لإح ا تالتحليل ا 

Hardware A+ سااة  دريبية 30 باساحليانة و ركيب اجدزة اص 

3D MAX 30 سااة  دريبية 

ASP. Net (Level 1,Level 2,Level 3) 40 سااة  دريبية 

CCNA Cisco Routers 30 سااة  دريبية 

PHP (Level 1,Level 2,Level 3) 40 سااة  دريبية 

windows configuration 30 سااة  دريبية 

SQL server  30 سااة  دريبية 

Web design using Dreamweaver 30 سااة  دريبية 

Oracle developer log 30 سااة  دريبية 

 سااة  دريبية 20 مدارات الطبااة 

MS project  30 سااة  دريبية 

C++ programming 30 سااة  دريبية 

Web Design using HTML5، CSS and JavaScript 30 سااة  دريبية 

Commerce E- سااة  دريبية 20 التجارة الل ر انية 



 

 

Management Security  Informationسااة  دريبية 25 ماتالعمل دارة وأم  ا 

 سااة  دريبية 25 يات الآمنةجم سة الير وهندا ط

 سااة  دريبية 20 ماتلاعمب ات والشأم  ال

Microsoft Excel- Advanced level  30 سااة  دريبية 

Microsoft Visio- Advanced level 30 سااة  دريبية 

Geographic information system- level 1 25 سااة  دريبية 

Geographic information system- level 2 25 سااة  دريبية 

 cybersecurity  سااة  دريبية 25 الأم  السي انت 

 Artificial intelligence   سااة  دريبية 25 الذكا  الإصطناات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 م تباتالدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 الم تبات  دارة

 سااة  دريبية 30 الرقمية الم تبات  نا 

 سااة  دريبية 25 الإل سونية و  نيف الالا ا ادارة

 سااة  دريبية 20 للالا ا والال سونية التقليدية المعالجة

 سااة  دريبية 20 والت نيف الفدرسة ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 المدنية السلامةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20  المدنية وال حة السلامةأساسيات 

 سااة  دريبية 20 الخطرة النفايات م  والتخلص الخطرة المااد م  والقياس الرصد  قنيات

 سااة  دريبية 20 الجادة معاي  و نفيذ والسلامة الأم  انظمة كفا ة ورف   طاير

 سااة  دريبية 20 الحاادث و حليل المخا ر ورصد والسيطرة الاقاية

 سااة  دريبية 20 البيةة حماية وقااني  البيةية الآلار و قيي  البيةت التخطيط

 سااة  دريبية 20 الاولية الإسعافات

 سااة  دريبية 20 العدوى ضبط

 سااة  دريبية cpr 20 الر ا  القلب انعاش

 سااة  دريبية 20 الم ان    العامة السلامة معاي 

 سااة  دريبية 20 المستشفيات   العامة السلامة معاي 

 سااة  دريبية 20 المخزوم ورقا ة المخازم  دارة

 سااة  دريبية 20 الخطرة المااد و خزي  مناولة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والفندقة السياحةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 السياحية ال نااة   مقدمة

 سااة  دريبية 30 التذاكر صدارو  حجز ظمةنأ

 سااة  دريبية 25 الفنادق   الحجازات نظاة

 سااة  دريبية 20 العملا   دمة

 سااة  دريبية 20 السياحت السوي  و التسايا

 سااة  دريبية 25 السياحية ال ام    مي 

 سااة  دريبية 20 الفنادق  دارة مبادئ

 سااة  دريبية 20 الامامية الم ا ب  دارة

 سااة  دريبية 20 الفندقت التد    دارة

 سااة  دريبية 20  الفنادق الإ  ا  مدارات

 سااة  دريبية 20 الفنادق   الخدمة  قدي  ف 

 سااة  دريبية 20 والشراب الطعاة   التغذية

 سااة  دريبية 20 الطعاة قاا   و نسيا  خطيط

 سااة  دريبية 20 والشراب الطعاة  دمة  رق

 سااة  دريبية 25 )والبارد السا  ( الطعاة و حض  ااداد  رق

 سااة  دريبية 20 والمناسبات الفعاليات  دارة   مقدمة

 سااة  دريبية 20 والفعاليات المناسبات و نسيا  خطيط

 سااة  دريبية 20 والفعاليات المناسبات  سايا

 سااة  دريبية 20  المناسبات الخاص والشراب الطعاة قاا    خطيط

 سااة  دريبية 20 الأغذية وسلامة صحة



 

 

 سااة  دريبية 30 البافيه  اداد و البارد المطبخ -المتقدة المطبخ

 سااة  دريبية 25 الدولت المطبخ

 سااة  دريبية 25 المطا خ  دارة

 سااة  دريبية 20 المطاا   دمة  جرا ات

 سااة  دريبية 20 والمطاا  الفنادق  دارة

 سااة  دريبية 20 الز ام  مخ

FIDELIO system 30 سااة  دريبية 

Amadeus system 30 سااة  دريبية 

Galileo system 30 سااة  دريبية 
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Train 

Develop 

Grow 



 

 

 الس اية العلاةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 الا داات التف   مدارات  نمية

 سااة  دريبية 20 التنمية البشرية

 سااة  دريبية 20 والقياس التقاي  وأساليب مدارات  نمية

 سااة  دريبية 20 المعاصرة الخاصة الس ية

 سااة  دريبية 20 الس ايي  المشرفي  مدارات  نمية

 سااة  دريبية 20 الست القبعات

 سااة  دريبية 20 المعلمي  ادا   طاير  رام 

 سااة  دريبية 20 الا فا  رياض   المعلمي  مدارات  نمية

 سااة  دريبية 20 العلمت البحث أساليب

 سااة  دريبية 20 الحديث التدريس ومناه  أساليب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أهيلالت الاةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 واللغة النطا اضطرا ات

 سااة  دريبية 20 ) أسيسية( الإشارة لغة

 سااة  دريبية 20 ) متقدمة( الإشارة لغة

 سااة  دريبية 20 السم  ضعاف اند السمعت التأهيل

 سااة  دريبية 20 التاحد   الشاملة

 سااة  دريبية 20 معدا التعامل وكيفية اندا ال شف, المدرسة س    واللغة النطا  ضطرا ات

 سااة  دريبية 20 التاحد لأ فا    س نظاة

 سااة  دريبية 20 ) والتأهل الخ ا ص( السمعية الإااقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ةالبحري الماانئدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 25 البحرية الماانئ  دارة و شغيل

 سااة  دريبية 25 والمخلفات تاالزيم   ا ئشاوال البحار  لاث م افحة

 سااة  دريبية 25 البحرية فاا المر العاملي  لجمي  الأمنية التااية

 سااة  دريبية 25  الماانئ الخطرة البضا    داو 

 سااة  دريبية 25 الحاويات سف  و فريغ شح  املية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الزرااةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20  الأالاف الجافة والخضرا 

 سااة  دريبية 20 ساسة النخيل

 سااة  دريبية 20 التمار   ني 

 سااة  دريبية 20 مزنلية حدا ا و نسيا   مي 

 سااة  دريبية 20 المزنلية والحديقة المااق  هندسة   مقدمة

 سااة  دريبية 20 الزرااية للآفات المت املة الم افحة

 سااة  دريبية 20  الزرااية المبيدات

 سااة  دريبية 20  والحياانية النبا ية ال حة  دا  

 سااة  دريبية 20  البيطرية الأدوية

 سااة  دريبية 20 الإ ل أمراض

 سااة  دريبية 20  خزيندا و رق المخزونة المااد آفات

 سااة  دريبية 20 الفطر زرااة

 سااة  دريبية 20 النخيل  سا ي  زرااة

 سااة  دريبية 20 ال غ ة الزرااية للمشاري  الجدوى دراسات  اداد

 سااة  دريبية 20  نسيا الزهار

 سااة  دريبية 20 وفح دا اتالعين أ ذ  رق

 

 

 

 



 

 

 

 والتخليص الجماركدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا  دارةأسس 

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا   الشاملة الجمركية الإجرا ات

 سااة  دريبية 20 قت اديةوالإ الحرة المنا ا   والتخزي  المنافسة  دارة

 سااة  دريبية 20  لحرة المنا ا   ست ماريةالإ المؤسسات وجذب لسوي  العامه العلاقات  دارة

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا   ست ماريةالإ العقاد  دارة

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا   ست مارالإ اقت اديات

 سااة  دريبية 20 الحرة التجاره وا فاقيات العالمة ظل   الخارجية التجارة

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا لمؤسسات والإدار  المالت الأدا  و قاي  الدا لية الرقا ة

 سااة  دريبية 20 والخاصة العامة الحرة المنا ا ومستاداات مخازم  دارة

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا ا  الجمركت والتخليص والت دير ست ادالإ  جرا ات

 سااة  دريبية 20 الحرة للمنا ا الاست مارية الديةات   الدفا ر ومسك والمحاسبية المالية الأنظمة

 سااة  دريبية 20 الحرة المنا ا   والمخا ر الأزمات  دارة

 سااة  دريبية 20 والخاصة الحرة المنا ا شركات  دارة

 سااة  دريبية 20 العر ية الحرة للمنا ا الناظمة التشريعات و قيي   حليل

 سااة  دريبية 20 الت دير و اادة والت دير الدولية المبيعات

 

 

 

 

 



 

 

 التدريبية الد لامات

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 300 المطارات  دارة

 سااة  دريبية 300 والسفر السياحة

 سااة  دريبية 300 والشراب الطعاة  دارة

 سااة  دريبية 300 الفندقية الخدمات

 سااة  دريبية 300 الطبية والسجلات المستشفيات ادارة

 سااة  دريبية 300 أسنام  بيب مسااد

 سااة  دريبية 300 الأاما  دارة 

 سااة  دريبية 300 المحاسبة

 سااة  دريبية 300  دارة الماارد البشرية

 سااة  دريبية 300 ال مجيات هندسة

 سااة  دريبية 300 المساحة هندسة

 سااة  دريبية 300 الجمركت والتخليص شح ال  دارة

 سااة  دريبية 300 ال در ا  هندسة

 سااة  دريبية 300 المتجددة الطاقة هندسة

 سااة  دريبية 300 العمارة هندسة

 سااة  دريبية 300 والت يد الت ييف هندسة

 سااة  دريبية 300 الإل سونت التسايا

 سااة  دريبية 300 الجرافي ت  مي الت

 سااة  دريبية 300 الداي د سيارات صيانة

 سااة  دريبية 300 فنام الطدت

 



 

 

 العمل ورش

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

  دريبية اتساا 10 الأ فا  لدى السلاك  غي 

  دريبية اتساا 10 التاحد

  دريبية اتساا 10 الخاصة الاحتياجات لذوى السلاك  عديل

  دريبية اتساا 10  التاحد الم ا ي  الأ فا  لد  التعل   نمية

  دريبية اتساا 10 الجمي  مسؤولية - المخدرات م افحة

  دريبية اتساا 10 التشغيل ومبادرات البطالة

  دريبية اتساا 10 الأ فا  امالة

  دريبية اتساا 10 الخاصة الاحتياجات و و  الس  كبار م  التعامل

  دريبية اتساا 10 الأسر  الإرشاد

  دريبية اتساا 10 المرأة ضد العنف مناهضة

  دريبية اتساا 10 اللجا  وقضايا الدجرة

  دريبية اتساا 10 الأسر  التف ك

  دريبية اتساا 10 المجتم    ودمجد  المساجي   أهيل  اادة

  دريبية اتساا 10 جتمااتالإ التااصل مااق  أ طار

  دريبية اتساا 10  الأماا  ليغس م افحة

  دريبية اتساا 10  الإرهاب م افحة

  دريبية اتساا 10 الأ فا  ضد العنف مناهضة

  دريبية اتساا 10  والعما  العمل قانام  طبيقات

  دريبية اتساا 10 الخاصة الاقت ادية العقبة طةلالخاصة  س والتعليمات الأنظمةقضايا الإست مار و

 

 



 

 

 

 مدنية مختلفةدورات 

 ادد السااات أس  ال نام  التدريبت

 سااة  دريبية 25 الت اير الفا اغرا 

 سااة  دريبية 25 الخلاية ةجدزالأ صيانة

 سااة  دريبية 20 الرمل  عبةة

 سااة  دريبية 20 النسي  و البسط صنااة

 سااة  دريبية 20 السي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها ف

    032090450       //   032012072   

 فاكس

     032090460      //    032012071 

 ال يد الإل سونت

coc.aqaba@ju.edu.jo 

 الماق  الإل سونت

http://aqaba.ju.edu.jo/centers/arcoc/Home.aspx 

mailto:coc.aqaba@ju.edu.joالإيميل
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