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اقت�صاد  وبناء  ال�صاملة  التنمية  حتقيق  “اإن 
قوي يعتمدان على املوارد الب�رشية املت�صلحة 

جتاوز  من  �صتتمكن  التي  والتدريب  بالتعلم 

والعمل  وعزمية  بهمة  والعقبات  التحديات 

اجلاد املخل�ص لتحقيق الطموحات”

جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم
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ح�شرة �شاحب اجلاللة الها�شمية

 امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعّظم



-4-



-5-

 من نحن:
انطالقا من اإميان اجلامعة الأردنية باأهمية التدريب والتط�ير على ال�سعيد الفردي وامل�ؤ�س�سي واملجتمعي لالنتقال 

اإىل مرحلة جديدة من املعرفة وزيادة ال�عي والإملام يف املجالت املختلفة مت تاأ�سي�س مركز ال�ست�سارات والتدريب 

يف اجلامعة الأردنية/ فرع العقبة ، بهدف عقد برامج ودورات تدريبية لتط�ير الك�ادر الب�رشية مل�ظفي الدوائر 

احلك�مية ومن�ساآت القطاع اخلا�س من م�ؤ�س�سات و�رشكات واأفراد.  

ر�ؤيتنا:
ي�سعى املركز جاهدا ليك�ن رائدا يف جمال تقدمي اأف�سل اخلدمات التدريبية وال�ست�سارية مبعايري عالية على م�ست�ى 

حمافظة العقبة واإقليم اجلن�ب.

ر�سالتنا:
على  بالعتماد  وذلك  املجتمع،  وخدمة  وال�ست�سارات  والدرا�سات  التدريب  جمال  يف  اجل�دة  عالية  خدمات  تقدمي 

العملية يف  العلمية واخلربات  باملعرفة  يتمتع�ن  والذين  الأردنية ومن خارجها  التدري�س يف اجلامعة  اأع�ساء هيئة 

املجالت املختلفة.

اأهدافنا:
امل�ساركني  تزويد  من خالل  عالية  ومعايري  فائقة اجل�دة مبقايي�س  تدريبية  ودورات  بتقدمي خدمات  •اللتزام  	
امل�اطن  ال�طني يف تط�ير و متكني  للنهج  اأف�سل دعمًا  مبعارف ومهارات ت�فر لهم فر�س عمل ومن� مهني 

الردين . 

•الإعداد والرتتيب لكافة ور�س العمل والندوات العلمية والدبل�مات املختلفة. 	
•الإ�رشاف على ن�عية وج�دة الدورات التدريبية. 	

•رفع كفاءة اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية من خالل تقدمي دورات تدريبية متخ�س�سة لهم. 	
•تقدمي ال�ســت�سارات والدرا�ســات الفنية وتلبية الحتياجات املجتمعية والإ�سهام يف تاأدية اخلدمات للم�ؤ�سـ�ســـات  	

يف القطاعني الـعــام واخلـا�س.

اجلهة  مع  يعقدها  اتفاقيات  مب�جب  الأبحاث  اأو  الدرا�سات  ويجري  الفنية  ا�ست�ساراته  خدمات  املركز  •يقدم  	
امل�ستفيدة ح�سب �رشوط حمددة يف ن�س��س التفاقية.
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فر�عنا
√ الفرع الأول: اجلامعة الأردنية/ فرع العقبة

√ الفرع الثاين: �سيتم افتتاح الفرع الثاين قريبًا يف املنطقة ال�سابعة )فيال مك�نة من ثالثة ط�ابق(
 

�سركا�ؤنا اال�سرتاتيجيون
 

√ اجلامعة الردنية/ عمان - مركز ال�ست�سارات والتدريب
 √ �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة

 اأكادميية الرواد للتدريب وال�ست�سارات

√ حمطة العل�م البحرية
√ اأكادميية براف� للتدريب وال�ست�سارات
√  بيت القمة الأردين للتدريب والتط�ير
√ �رشكة العب�ر للتدريب وال�ست�سارات

√ مركز طالل اأب� غزالة للمعرفة
√ جمعية فنادق العقبة.

√ م�رشوع مر�سى زايد )�رشكة املعرب/الأردن(. 
 √ م�رشوع تال بي.

√ �رشكة اأيال.
√ م�رشوع �رشايا العقبة.

√ فندقالأنرتك�نتينتال 
√ وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

√ وزارة ال�سياحة والآثار واأذرعها احلك�مية )هيئة تن�سيط ال�سياحة ودائرة الآثار العامة(.
√ ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( من خالل برامج تط�ير ال�سياحة.

.)JICA(  ال�كالة اليابانية لالإمناء الدويل √
√ جمعية الفنادق الأردنية.

√ جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر.
√ الإحتاد الأوروبي.

√ ال�كالة الأملانية.
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االتفاقيات �مذكرات التفاهم
 

√ جامعة  �سرتا�سب�رغ/فرن�سا 
√ جامعة تب�ك/ ال�سع�دية

√ جامعة جن�ا /اإيطاليا
√ كلية عم�ن للفندقة/ عمان
√ جمعية الأدلء ال�سياحيني
√ املعهد الربيطاين / عمان

 √فندق النرتك�نتننتال
√ �رشكة �سيرب حلج�زات التذاكر

√ �رشكة �سما لتكن�ل�جيا حج�زات الفنادق
√ فندق ك�رال بيه

√ م�ؤ�س�سة التدريب املهني/ كلية ال�سياحة
√ م�ؤ�س�سة امل�انئ

 √ مديرية زراعة العقبة

√ �رشكة تط�ير العقبة 
√ �رشكة ميناء حاويات العقبة

√ �رشكة مناجم الف��سفات
 √�رشكة الأ�سمدة اليابانية

 √�رشكة الأ�سمدة والكيماويات العربية )كيمابك�(
 √مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة العقبة

 √�رشكة كهرباء العقبة
 √�رشكة العقبة الل�ج�ستية
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دليل الربامج التدريبية:

 2015-2020

Languages Courses الدورات اللغوية 

الإعداد لالمتحان ال�طني للغة الإجنليزية

الإعداد لمتحان الت�فل الدويل

IELTS  الإعداد لمتحان  

اللغة الجنليزية/ )م�ست�ى مبتدئ، م�ست�ى مت��سط، م�ست�ى متقدم(

املحادثة باللغة الجنليزية/ )م�ست�ى مبتدئ، م�ست�ى مت��سط، م�ست�ى متقدم(

حمادثة واإتقان اللغة الجنليزية

اللغة العربية لغري الناطقني بها

اللغة الفرن�سية/ )م�ست�ى مبتدئ، م�ست�ى مت��سط، م�ست�ى متقدم(

اللغات الآ�سي�ية )ال�سينية ، اليابانية، الك�رية(

اللغة الأملانية )م�ست�ى مبتدئ، م�ست�ى مت��سط، م�ست�ى متقدم(

اللغة الإ�سبانية )م�ست�ى مبتدئ، م�ست�ى مت��سط، م�ست�ى متقدم(

اللغة الإيطالية )م�ست�ى مبتدئ، م�ست�ى مت��سط، م�ست�ى متقدم(

الرتجمة العامة  من الإجنليزية اإىل العربية

اللغة الجنليزية يف جمال الأعمال

كتابة التقارير واملرا�سالت باللغتني العربية والإجنليزية

تنمية مهارات القراءة والكتابة باللغة الجنليزية

الرتجمة التحريرية

Written Communication
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 دورات الإدارة:

دورات القيادة والتطوير الإداري

ال�سرتاتيجيات املعا�رشة لقيا�س الأداء الإداري   واملايل للمنظمات

تنظيم وتن�سيق العالقات الداخلية بني الإدارات امل�ؤ�س�سية

 ا�سرتاتيجيات تط�ير اخلدمات احلك�مية

حتليل الأعمال الحرتافية

BSC ا�سرتاتيجيات تقييم الأداء با�ستخدام بطاقات الأداء املت�ازن

املهارات الإدارية والإ�رشافية

القيادة الإدارية واملعايري احلديثة يف التط�ير الإداري

اإدارة �سال�سل الإمداد

تقنيات اإدارة التجارة الإلكرتونية املعا�رشة

مهارات الت�سال وفن�ن التفاو�س والقناع

مهارات درا�سات اجلدوى مل�ساريع ال�ستثمار احلديثة

الجتاهات احلديثة يف اإدارة وتنظيم امل�ست�سفيات

الرقابة الإدارية الفعالة يف حتقيق الكفاءة والإنتاجية

اإدارة العق�د الإدارية واملناق�سات العامة

اإعداد وبناء اخلطط التدريبية وقيا�س العائد منها

اإدارة املخازن ومعاجلة املخزون الراكد ومقايي�س الرقابة احلديثة

Time Management
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دورات الإعالم والعالقات العامة

 العالقات العامة

 املرا�سم والربوت�ك�ل والإيتيكيت

 املهارات الأ�سا�سية للقيادات الإعالمية

 اإعداد الن�رشات والبيانات ال�سحفية

 اخلرب ال�سحفي املتخ�س�س يف الق�سايا الأكادميية

 اأ�سا�سيات يف الكتابة ال�سحفية

 فن الت�سال ومهارات الت�ا�سل مع و�سائل الإعالم

 دورة كتابة تقارير �سحفية

دورة اإعالم اإلكرتوين
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دورات ال�سكرتاريا واإدارة املكاتب

 اإدارة الدواوين واأر�سفة امللفات

 التميز باأعمال ال�سكرتاريا

 الأر�سفة الإلكرتونية وحفظ امللفات 

 ال�سكرتاريا التنفيذية

 مهارات اإعداد وكتابة التقارير الفنية والإدارية

 دورة اإعداد وتنظيم امل�ؤمترات 

 مهارات اإعداد وكتابة التقارير الإدارية وحما�رش الجتماعات

اإدارة املكاتب وال�سكرتاريا التنفيذية
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دورات املالية واملحا�سبية

التدقيق يف بيئة احلا�س�ب 

SPSS التحليل الح�سائي با�ستخدام برجمية 

 تقنيات الك�سف عن اخلطاأ والغ�س يف البيانات املالية وم�س�ؤولية املدقق 

IFRS &IAS التطبيقات العملية ملعايري املحا�سبة والبالغ املايل الدولية 

اعداد وحتليل قائمة التدفقات النقدية 

 اإعداد وحتليل الق�ائم املالية وفقا ملعايري املحا�سبة والبالغ املايل الدولية 

التحليل املايل با�ستخدام احلا�س�ب 

اعداد امل�ازنات املالية التقديرية با�ستخدام احلا�س�ب 

 املحا�سب الإداري املعتمد 

  درا�سة اجلدوى القت�سادية للم�ساريع املت��سطة وال�سغرية 

 املالية لغري املاليني 

تقنيات املحا�سبة احلك�مية وفق معايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام 

ISA الجتاهات احلديثة يف التدقيق والرقابة الداخلية وفقا ملعايري التدقيق الدولية

ح�كمة ال�رشكات وا�سرتاتيجيات التدقيق الداخلي 

 تقنيات حما�سبة التكاليف لغرا�س الرقابة واتخاذ القرارات 

 اعداد تقارير التدقيق وفق املعايري الدولية 

 الرقابة على امل�ازنات وحتليل التكاليف 

معايري املحا�سبة الدولية 

 تقييم الأداء املايل يف امل�ؤ�س�سات 
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دورات الت�سويق واملبيعات

 الت�س�يق ال�سرتاتيجي 

 العالمة التجارية 

 مهارات البيع املتقدمة 

 اإعداد اخلطط الت�س�يقية 

اأدوات الت�ا�سل الجتماعي 

 مبادىء الت�س�يق واملبيعات 

 مبادىء ج�دة اخلدمة 

قيا�س وحتقيق ر�سى العمالء 

درا�سة الأ�س�اق وحتليل املناف�سة 

 مهارات الت�س�يق والبيع عرب الهاتف 

مفاتيح اإدارة ح�ساب املبيعات 

  التعامل مع ال�سكاوى واعرتا�سات العمالء 

 اجل�دة والأداء املتميز ملندوبي املبيعات 

 الت�س�يق ملبيعات ال�رشكات و اإدارة فرق البيع 

 تنمية مهارات الت�قع والتحليل والتعامل مع احتياجات البيع 

 الإدارة ال�سرتاتيجية للربامج الت�س�يقية 

 اأ�س�س اإدارة املبيعات ملديري املبيعات 

 مهارات بناء عالقات متميزة مع العمالء 

 الطرق احلديثة يف اإدارة مبيعات ال�رشكات 



-14-

دورات احلا�سوب وتقنية املعلومات 

+Network 
ICDL Advanced الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�س�ب   

Server Side Programming Using PHP 

Auto CADالر�سم الهند�سي ب�ا�سطة احلا�س�ب  
+Security  

SPSSالتحليل الح�سائي با�ستخدام احلا�س�ب 
A+ Hardware �سيانة وتركيب اجهزة احلا�س�ب  

تقنية ا�ستخدام احلا�س�ب ومنهجة املناهج 

3D MAX 

ASP. Net  
CCNA Cisco Routers 

Certified Management Accountant CMA 

PHP 

MCTS :  windows Vista configuration 

MCTS SQL server 2005 

Microsoft   Project 2010 
  Web design using  Dreamweaver 

 Oracle developer log 

 MCSE 2003 full track 

MCTS : share point server 2007، configuration 

مهارات �رشعة الطباعة )عربي + اجنليزي (

MCDST 

MS project 2007 
C++ programming 

Web Design using HTML5، CSS and JavaScript 
E- Commerceالتجارة اللكرتونية 

Information Security Managementاإدارة واأمن املعل�مات  
تط�ير وهند�سة الربجميات الآمنة

Certified Secure Software Lifecycle Professional )  CSSLP(

 اأمن ال�سبكات واملعل�مات

Certified Information Systems Security Professional ) CISSP ( Preparation Course 
Advanced Microsoft Excel 2010 

Advanced Microsoft   Visio 2010 
قر�سنة ال�سبكات والإجراءات امل�سادة
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دورات يف الهند�سة والتكنولوجيا

Statistical Analysis التحليل الإح�سائي

نظام املعل�مات اجلغرافية GIS التاأ�سي�سية 

نظام املعل�مات اجلغرافية GIS املتقدمة

امل�ساحة التاأ�سي�سية 

امل�ساحة املتقدمة 

امل�ساحة يف ت�قيع الأبنية والطرق واخلدمات 

 Total Station جهاز املحطة املتكاملة

GPS نظام الت�قيع العاملي

قراءة اخلريطة وتف�سري ال�س�ر اجل�ية 

حتديد اجتاه القبلة 

الر�سم اخلرائطي 

الت�س�ير والطباعة للخرائط اجلغرافية 

امل�سح اجل�ي 

امل�ساحة العقارية 

ح�ساب امل�ساحات والكميات 

كتابة فنية للمهند�سني

الأ�سماء اجلغرافية 

)PMP( اإدارة امل�ساريع 

)RMP( حمرتف اإدارة خماطر امل�ساريع

ال�قاية من احلرائق والنفجارات  يف امل�سانع

متطلبات ال�سالمة العامة والبيئة والأمن يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية

حتاليل ف�سل الأجزاء امليكانيكية ومنعها

تكن�ل�جيا حلام الف�لذ املقاوم لل�سداأ

تكن�ل�جيا م�اد الرتبينات

ميتال�روجيا اللحام التطبيقية

هند�سة املعادن لغري املخت�سني

اأعطال الأجزاء امليكانيكية وكيفية منعها

OSHA معايري

تخطيط وتنظيم امل�ست�دعات وامل�سرتيات واجراءات التخزين

اإدارة و�سبط اجل�دة

تطبيقات اجل�دة

Primavera

الطاقة ال�سم�سية وا�ستخداماتها يف العقبة
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دورات يف املكتبات الرقمية

 اإدارة املكتبات املدر�سية

  اأمناء املكتبات با�ستخدام احلا�س�ب

  اإن�ساء وبناء املكتبات الإلكرتونية والرقمية

  اإن�ساء وت�سميم ق�اعد البيانات الرقمية

  ت�سميم امل�اقع الإلكرتونية

  ادارة مراكز ال�ثائق الإلكرتونية

  املعاجلة التقليدية واللكرتونية لل�ثائق

  علم الفهر�سة والت�سنيف ال�ساملة
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دورات يف الأمن وال�سالمة املهنية

ادارة اأنظمة ال�سالمة وال�سحة املهنية واعداد اخلطط التنفيذية 

 ال�سرتاتيجيات احلديثة للتدقيق على �سيا�سات واجراءات ال�سحة وال�سالمة املهنية 

 تقنيات الر�سد والقيا�س مع امل�اد اخلطرة والتخل�س من النفايات اخلطرة 

 تط�ير ورفع كفاءة انظمة الأمن وال�سالمة وتنفيذ معايري اجل�دة 

 ال�قاية وال�سيطرة ور�سد املخاطر وحتليل احل�ادث 

 التخطيط البيئي وتقييم الآثار البيئية وق�انني حماية البيئة 

 ادارة الأزمات الأمنية والتفاو�س الأمني 

 اإعداد الخ�سائي الجتماعي 

 النظم املتقدمة لالأمن ال�سناعي ومعايري ال�سالمة العامة يف امل�سانع 

 معايري ال�سالمة العامة يف امل�ست�سفيات 

 عمليات املخـازن وامل�ست�دعات

 اإدارة املخـازن ورقـابة املخـزون

 مناولـة وتخـزين املـ�اد اخلـطـرة

 اإ�سرتاطات الأمن وال�سالمة يف املخازن وامل�ست�دعات
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دورات يف العلوم الرتبوية

  تنمية مهارات التفكري البداعي 

 التدخل املبكر ملا قبل �سن املدر�سة 

 تنمية مهارات واأ�ساليب التق�مي والقيا�س 

 الرتبية اخلا�سة املعا�رشة 

 تنمية مهارات امل�رشفني الرتب�يني 

 القبعات ال�ست 

 برامج تط�ير اداء املعلمني 

 تنمية مهارات املعلمني يف ريا�س الطفال 

 اأ�ساليب البحث العلمي 

 اأ�ساليب ومناهج التدري�س احلديث 
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دورات يف علوم التاأهيل

 ا�سطرابات النطق واللغة 

 لغة ال�سارة )تاأ�سي�سية(

 لغة ال�سارة )متقدمة (

 التاأهيل ال�سمعي عند �سعاف ال�سمع 

 ال�ساملة يف الت�حد 

 ا�سطرابات النطق واللغة يف �سن املدر�سة ،الك�سف عنها وكيفية التعامل معها 

 نظام بك�س لأطفال الت�حد 

 الإعاقة ال�سمعية )اخل�سائ�س والتاأهل (

 الت�حد )خ�سائ�سه و�سفاته وطرق عالجه نطقيًا ولغ�يًا (
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دورات يف الطب وال�سحة

  ال�سعافات الولية 

 اعطاء احلقن 

 انعا�س القلب الأ�سا�سية 

 انعا�س القلب املتقدمة 

 تخطيط القلب ال�سا�سية 

 �سبط العدوى 

 العناية باجلروح والتقرحات والقدم ال�سكرية 

 التعامل مع مر�سى ال�رشطان 

 التعامل مع مر�سى  المرا�س املزمنة والمل 

 التعامل مع ال�سغط والت�تر النف�سي 

 التعامل مع املر�سى النف�سيني ومر�سى الت�حد 

 ال�ساليب الح�سائية يف البحث ال�سحي 

  التثقيف ال�سحي ملر�سى ال�سكري 

 املعاجلة التقنية والتعامل مع مر�سى الرب� ال�سعبي 

 ال�سالمة العامة للمر�سى يف امل�ست�سفيات 

 �سالمة املري�س يف ق�سم العناية املكثفة 

 اأ�سا�سيات التمري�س 

IVF الخ�ساب خارج اجل�سم 

PCR مبادىء وتطبيقات 

 اأ�سا�سيات زراعة اخلاليا 
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دورات يف املياه والبيئة

  Water Policy Analysis and Strategic Planning  حتليل ال�سيا�سات املائية والتخطيط ال�سترياتيجي 

 Public Media Relations National Awareness  العالقات بني العالم واجلمه�ر يف جمال الت�عية املائية 

 Water Resources Management modeling ، planning  ادارة م�سادر املياه )التخطيط والنمذجة ( 

 Surface Water Modeling Course  منذجة املياه ال�سطحية 

 Hydrologic Responses  مباديء الهيدرول�جيا 

 Addressing Hydrologic Impacts  التاثريات الهيدرول�جية 

 Risk Management and Planning التخطيط وادارة املخاطر

 Drought Management  ادارة اجلفاف 

 Technical Report Writing   كتابة التقارير الفنية 

 Climatic Changes   التغريات املناخية 

 Clean Development Mechanism   اآلية التنمية النظيفة 

  Advanced Hydrology   الهيدرول�جيا املتقدمة 

 Water Governance   حاكمية املياه 

 Sustainable Water Resources Environment    ا�ستدامة بيئة املياه 

Impact of Climatic Changes on Water Resources  تاأثري التغريات املناخية على م�ارد املياه 

Compacting Desertification  مكافحة الت�سحر 

 )Environmental Impact Assessment )EIA   تقييم الأثر البيئي 
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دورات يف ال�سياحة والفندقة

  مقدمة يف ال�سناعة ال�سياحية

 اأنظمة حجز وا�سدار التذاكر

 نظام احلج�زات يف الفنادق

 خدمة العمالء

 الت�س�يق  و الرتويج ال�سياحي

 ت�سميم الربامج ال�سياحية

 مبادئ اإدارة الفنادق

 اإدارة املكاتب المامية

 اإدارة التدبري الفندقي

 مهارات الإت�سال بالفنادق

 فن تقدمي اخلدمة يف الفنادق

 التغذية يف الطعام وال�رشاب

 تخطيط وتن�سيق ق�ائم الطعام

 طرق خدمة الطعام وال�رشاب

 طرق اعداد وحت�سري الطعام )ال�ساخن والبارد(

 مقدمة يف اإدارة الفعاليات واملنا�سبات

  تخطيط وتن�سيق املنا�سبات والفعاليات

 ت�س�يق املنا�سبات والفعاليات

 تخطيط ق�ائم الطعام وال�رشاب اخلا�س باملنا�سبات

 �سحة و�سالمة الأغذية

  املطبخ املتقدم- املطبخ البارد واإعداد الب�فيه

 املطبخ الدويل

 اإدارة املطابخ

 اإجراءات خدمة املطاعم

 اإدارة الفنادق واملطاعم

 متيز الزب�ن

 اإدارة الإيرادات

 فيديلي�

 الوبرا

 امادي��س

 جاليلي�
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دورات يف املوانئ والنقل البحري

ادارة امل�انئ البحرية

 اإدارة ت�سغيل امل�انئ

 اإدارة حمطة �سفن الركاب وال�سفن ال�سياحية

 ادارة وت�سغيل حمطة احلاويات

 مكافحة تل�ث البحار وال�س�اطئ بالزيت

 الت�عية الأمنية جلميع العاملني باملرفق املينائى

 تداول الب�سائع اخلطرة بامل�انئ

 عملية �سحن وتفريغ �سفن احلاويات

 الإ�رشاف على �سحن وتفريغ احلاويات

 الإ�رشاف على عمليات النقل من خالل الر�سيف

 تعبئة الب�سائع يف احلاويات

 حمطة احلاويات والتجارة الدولية

GPS نظام املعل�مات اجلغرايف ونظام حتديد امل�قع 

 اإ�سالح و�سيانة املحركات البحرية ) الق�ارب وال�سفن(

 اللحام حتت املاء
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دورات مهنية خمتلفة

 �سيانة الجهزه اخلل�ية

 �سياغة الذهب و اجل�هرات

 الفنادق و املطاعم ال�سياحية

 تعبئة الرمل

 ق�س وخيزران

 �سناعة الب�سط و الن�سيج

 دورة يف الرتيك�

 مهارات ا�ستخدام احلا�س�ب )للن�ساء(

 دورة ا�سعافات اولية

 م�ساعد حل�اين
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دورات يف اجلمارك والتخلي�س

  اأ�س�س اإدارة املناطق احلرة 

 الإجراءات اجلمركية ال�ساملة يف املناطق احلرة

 اإدارة املناف�سة والتخزين يف املناطق احلرة والقت�سادية

 اإدارة العالقات العامه لرتويج وجذب ال�ستثمار يف املناطق حلرة وامل�ؤ�س�سات ال�ستثمارية

 اإدارة العق�د ال�ستثمارية يف املناطق احلرة.

 اقت�ساديات ال�ستثمار يف املناطق احلرة

 التجارة اخلارجية يف ظل الع�ملة واتفاقيات التجاره احلرة

 الرقابة الداخلية وتق�مي الأداء املايل والإداري مل�ؤ�س�سات املناطق احلرة.

 اإدارة خمازن وم�ست�دعات املناطق احلرة العامة واخلا�سة والب�ندد.

 اإجراءات ال�سترياد والت�سدير والتخلي�س اجلمركي عرب املناطق احلرة

 الأنظمة املالية واملحا�سبية وم�سك الدفاتر يف الهيئات ال�ستثمارية للمناطق احلرة

 اإدارة الأزمات واملخاطر يف املناطق احلرة.

 اإدارة �رشكات املناطق احلرة واخلا�سة

 حتليل وتقييم الت�رشيعات الناظمة للمناطق احلرة العربية

 املبيعات الدولية والت�سدير واإعادة الت�سدير
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دورات يف الزراعة و�سالمة الغذاء

  اإدارة و �سالمة الأغذية

 الت�سممات الغذائية

الربامج الأولية لتطبيق اله�سب)ممار�سة الت�سنيع اجليد(

HASSP نظام حتليل املخاطر و�سبط النقاط احلرجة 

 ت�سنيع التم�ر

ت�سميم وتن�سيق حدائق منزلية

 مقدمة يف هند�سة امل�اقع واحلديقة املنزلية

 املكافحة املتكاملكة  لالآفات الزراعية

 املبيدات الزراعية ت�سجيل ومراقبة

 تدابري ال�سحة النباتية يف الأردن

اآفات النخيل يف الأردن وطرق مكافحتها

 تدابري ال�سحة احلي�انية يف الأردن

 ت�سجيل ومراقبة الأدوية  البيطرية يف الأردن

  اأمرا�س الإبل

 اآفات امل�اد املخزونة وطرق تخزينها

 زراعة الفطر 

 زراعة ب�ساتني النخيل

 اإعداد درا�سات اجلدوى للم�ساريع ال�سغرية

 طرق اأخذ العينة وفح�سها
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الدبلومات التدريبية يف كافة القطاعات

الدبل�م التدريبي يف اإعداد الخ�سائي الجتماعي 

الدبل�م التدريبي يف البحث الجتماعي التطبيقي

الدبل�م التدريبي يف مكافحة املخدرات 

الدبل�م التدريبي يف مكافحة التطرف والرهاب 

الدبل�م التدريبي يف اإعداد معلم متميز مدى احلياة 

اإعداد مدرب النطق واللغة

اإدارة وتاأهيل املعلمني يف جمال �سع�بات التعلم

اإعداد مدر�سي الظل

الدبل�م التدريبي الرخ�سة الدولية لأ�ساليب ومناهج التدري�س 

الدبل�م التدريبي الدرا�سة التح�سريية للماج�ستري 

الدبل�م التدريبي الدرا�سة التح�سريية للدكت�راه

الدبل�م التدريبي يف اإدارة املطارات وعل�م الطريان ال�ساملة 

الدبل�م التدريبي يف تاأهيل امل�سيفني وامل�سيفات اجل�يني 

IATA - الدبل�م التدريبي يف اأ�سا�سيات ال�سياحة وال�سفر

IATA -الدبل�م التدريبي يف ال�سحن اجل�ي

 - IATA الدبل�م التدريبي يف اعداد وتاهيل امل�سفني وامل�سيفات اجل�يني

اإدارة الطعام وال�رشاب 

اإدارة الفعاليات الفندقية 

حج�زات الطريان وتنظيم الربامج ال�سياحية 

الإ�ستقبال الفندقي 

الدبل�م التدريبي يف اإدارة ال�سياحه وال�سفر واخلدمات واجل�ية 

اإدارة ال�سياحة واخلدمات الفندقية

الدبل�م التدريبي يف العناية احلثيثة 

الدبل�م التدريبي يف ال�سعاف والط�ارىء 

اإدارة �س�ؤون املر�سى

التمري�س

 الت�س�يق ال�سيدلين  والدوائي

ال�سحة  و ال�سالمة املهنية 

الدبل�م التدريبي يف ادارة وانتاج الأغذية وامل�رشوبات  

الدبل�م التدريبي يف ادارة امل�ست�سفيات وال�سجالت الطبية 
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الدبل�م التدريبي لجتياز المتحان المريكي ملزاولة مهنة التمري�س

الدبل�م التدريبي يف املعاجلة التنف�سية 

دبل�م املتطلبات القان�نية لت�سجيل الأدوية وامل�ستح�رشات الطبية 

ال�سناعات الدوائية

العالج الطبيعي

تقنيات الب�رشيات وجتهيز النظارات الطبية

التغذية الريا�سية والتدريب ال�سخ�سي

التدريب والتاأهيل الريا�سي

الدبل�م التدريبي يف زراعة الأ�سنان

م�ساعد طبيب اأ�سنان

الدبل�م التدريبي يف غ�سيل الكلى

الدبل�م التدريبي يف التم�يل ال�سالمي 

 الدبل�م التدريبي يف اإدارة الأعمال والتجارة الإلكرتونية 

الدبل�م التدريبي يف ادارة املحا�سبة 

الدبل�م التدريبي يف ادارة امل�ارد الب�رشية 

الدبل�م التدريبي يف اإدارة املكاتب وال�سكرتاريا التنفيذية 

 Oracle Database الدبل�م التدريبي يف ق�اعد البيانات

الدبل�م التدريبي يف الت�سميم اجلرافيكي  

الدبل�م التدريبي يف الت�سميم الداخلي والديك�ر 

الدبل�م التدريبي يف التطبيقات القان�نية )رهن ،تاأمني ،تخمني عقاري (

الدبل�م التدريبي يف حتكيم عق�د املقاولت 

CQM الدبل�م التدريبي يف اإدارة اجل�دة والتميز

الدبل�م التدريبي يف الدارة الهند�سية 

الدبل�م التدريبي يف المن الق�مي 

الدبل�م التدريبي يف تطبيقات اله�اتف الذكية وه�اتف نظام الندرويد

 الدبل�م التدريبي يف امل�رشيف التطبيقي ال�سامل 

 هند�سة الربجميات

هند�سة امل�ساحة

اإدارة ال�سحن والتخلي�س اجلمركي

الرتجمة

SEO الت�س�يق الإلكرتوين
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تطبيقات امل�اقع الإلكرتونية

هند�سة التكييف والتربيد

هند�سة �سيانة امل�ساعد

هند�سة الكهرباء

هند�سة الطاقة املتجددة

هند�سة الطرق واجل�س�ر

هند�سة العمارة

 الدبل�م التدريبي  يف العالم اللكرتوين 

دبل�مي الإعالمي من جامعتي الأردنية
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ور�ش عمل يف جمال تغيري ال�سلوك وامل�ساكل الجتماعية

تغيري ال�سل�ك لدى الأطفال

الت�حد

تعديل ال�سل�ك لذوى الحتياجات اخلا�سة

تنمية التعلم لدي الأطفال امل�سابني بالت�حد

مكافحة املخدرات - م�س�ؤولية اجلميع

البطالة ومبادرات الت�سغيل

عمالة الأطفال

التعامل مع كبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة

دور اخلدمة الجتماعية يف احلد من امل�سكالت التي يعانيها الطالب

الإر�ساد الأ�رشي

مناه�سة العنف �سد املراأة

الهجرة وق�سايا اللج�ء

التفكك الأ�رشي

اإعادة تاأهيل امل�ساجني ودجمهم يف املجتمع

اأخطار م�اقع الت�ا�سل الجتماعي

 التجربة الأردنية يف التعامل مع املغرتبني وزوار العقبة 

مكافحة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب للم�ؤ�س�سات املالية

جناح املراأة العقباوية يف احل�س�ل على التم�يل امل�رشيف واإقامة امل�ساريع ال�سغرية.

مناه�سة العنف �سد الأطفال

تطبيقات قان�ن العمل يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات 

اللتزام بالأنظمة والتعليمات/ منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة 

املراأة واملاأك�لت ال�سعبية 

دور املراأة يف جناح اجلمعيات التعاونية : جمعية الدي�سة اأمن�ذجًا
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مزاولة املهنة من وزارة العمل للدورات التالية:

الت�سميم اجلرافيكي 

تكن�ل�جيا املعل�مات

هند�سة العمارة

الطريان وال�سياحة وال�سفر

ال�يب 

ال�سكرتاريا التنفيذية 

 

Summer School/The University Of Jordan-Aqaba Branch
 
UJ/ Aqaba Summer School offers one program Arabic for Speakers of Other Languages 
(ASOL) designed to bring together high school, undergraduate and graduate students of various 
academic backgrounds as well as people interested in Arabic from all over the world to learn 
and enjoy their holidays in a unique academic and cultural environment.
The aim of the program is to provide participants with an exciting opportunity to deepen 
their own expertise by enhancing their knowledge of Arabic language and its culture through 
exchanging ideas with academics, local people and students from different cultural environments. 
The program combines intensive academic courses with cultural, social, and recreational 
opportunities. The 2015 Summer School is intended for absolute beginners or students with 
some knowledge in Arabic, This summer school offers level (A) and level (B) in Arabic for 
beginners.               
By participating in UJ/Aqaba Summer School, participants will benefit not only from enhancing 
their intellectual resources through the classes and field visits, but also from sharing their 
experiences with other participants and UJ/ Aqaba students in various social and cultural events. 
Intercultural experience is also a key element of the program
UJ/Aqaba Summer School offers one program Arabic for Speakers of Other Languages (ASOL) 
designed to bring together high school, undergraduate and graduate students of various academic 
backgrounds as well as people interested in Arabic from all over the world to learn and enjoy 
their holidays in a unique academic and cultural environment. 

For more Information please check this link:

http://sites.ju.edu.jo/sites/aqabasummerschool/Home.aspx
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لال�ستف�سار والت�سجيل:

اجلامعة الأردنية/ فرع العقبة

مركز ال�ست�سارات والتدريب

هاتف:032090450

فرعي:  36075  /   36076 

خل�ي: 0776871780-0795804842

فاك�س: 032090460

E-MAIL :  coc.aqaba@ju.edu.jo

� �T�h�e� �U�n�i�v�e�r�s�i�t�y� �o�f� �J�o�r�d�a�n� �P�r�e�s�s
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