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مقدمــة:
جاء تقديم خطة مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي لعام  ،2015بهذا التنوع ،وهذه الشمولية ،إيماناا م ماام المركااز ب هميااة
مواكبة كل ما هو جديد في عالم التدريب ،والذي يشهد كل يوم تحديثا م جديدام ،وتطورام في مختلف الموضوعات ،وذلك انسجاما م مع التقاادم العلمااي
والتكنولوجي وكذلك الحاجة الملحة التي تقتضيها طبيعة األعمال وتقدمها ،وحرصا م ماام المركااز علااة تلبيااة حاجااة المجتمااع األر نااي والمجتمااع
المحلي وأسرة الجامعة طلبة وعامليم لمختلف الموضوعات التي قد يحتاجها العاملون في مؤسسات القطاعيم العام والخاص.
وال بد مم اإلشارة هنا إلة أن هذه ال خطة عامة ،إال أن المركز علة استعدا لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية خاصة ،قد تحتاجها أي مؤسسة
في هذا الوطم الغالي مستثمريم مم الكفاءات األكا يمية واإل ارية والفنية المؤهلة في الجامعة ،مع اإلشارة إلة إمكانية االستفا ة مم أي كفاااءات
خارج الجامعة.
كما أن المركز وبحكم مهامه الوار ة فااي األنةمااة والتعليمااات ،فىنااه علااة اسااتعدا إلعاادا الدراسااات واالستشااارات التااي تحتاجهااا أي
مؤسسة ،وخاصة الشركات والمؤسسات في إقليم الجنوب التي يمكم أن تواجههااا بعااق القضااايا الفنيااة واإل اريااة ،وماام هنااا فىننااا ناادعو جميااع
المؤسسات عدم التر باالتصال م ع المركز للدخول في مشروع شراكة وتعاون حقيقييم سواء في مجال التدريب أو مجال االستشارات وإعاادا
الدراسات.
وهللا ولي التوفيق،،،
مدير المركـــــز
محمد احمد الصرايرة
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مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
ت سس مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي بتاريخ  2014/11/19ليكون الخلف القانوني لمركز الجناوب للتادريب واالستشاارات،
في الجوانب التدريبية واالستشارية ،وجاء إنشاؤه ترجمة حقيقية لفلسفة الجامعة الها فة إلة تنمية المجتماع المحلاي وتطاوير قادرات أبنا اه ،حيا أخاذت
الجامعة علة عاتقها النهوض بالوطم ،وت هيل قدرات العامليم في مختلف القطاعات الرسمية واألهلية بشكل ا م ،وتسعة الجامعة مم خالل هذا المركاز
إلة استثمار إمكاناتها المتاحة أفضل استثمار ،واستغاللها في تطوير وتنمية قدرات أبنا ه ،علة اعتبار أن المركز أحد أذرع الجامعة في مالمساة حاجاات
المجتمع ،والبح عم مواطم الضعف ،والخلل للعمل مع المسؤوليم في مختلف القطاعات علة راستها وإيجا الحلول المناسبة لها ،وتقديم االستشاارات
في شتة المجاالت ،وفتح برامج تدريبية للمساهمة في تطوير وإعا ة ت هيل الكوا ر اإل ارية.
أهداف المركز:
يهدف المركز إلة تحقيق الهدف العام المتمثل في استثمار إمكانات الجامعة العلمية والبشرية ،لخدمة المجتمع األر ني بشكل عاام والمحلاي بشاكل
خاص ،وتنمية مصا ر الدخل للجامعة والعامليم فيها وذلك مم خالل المهام التالية-:
 .1إعدا وتنفيذ البرامج وورش العمل التدريبية للعامليم في مختلف الوزارات والمؤسسات في القطاعيم العام والخااص ،وطلباة الجامعاة والعاامليم
فيها.
 .2إعدا االستشارات والدراسات الفنية واإل ارية لمختلف القطاعات والهيئات األهلية والرسمية.
 .3استثمار اإلمكانات التكنولوجية في الجامعة ،والعمل علة تسويق البرمجيات والخدمات الفنية وفق أسس خاصة تحد آلياة عملهاا ،باالشاترا ماع
مركز الحاسوب.
دوائر المركز:
يضم المركز الدائرتين التاليتين-:
 دائرة التدريب -دائرة االستشارات واالتصال المجتمعي
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االتصال بالمركز:
 يمكن االتصال بالمركز من خالل هاتف الجامعة (.)0096232372380األرقام الفرعية:
 مدير المركز (.)6154 ، 6153 تلفاكس (.)0096232375702 دائرة التدريب (.)4021 ، 3325 ، 4558 دائرة االستشارات (.)4985 ، 4245 ص  .ب ( )7الرمز البريدي (.)61710 البريد االلكتروني.cen_south@mutah.edu.Jo :مالحظات عامة:
 سيتم عقد أي برنامج تدريبي عند اكتمال العد المطلوب. المركز علة استعدا لعقد ورات تعاقدية متخصصة للعامليم في أي مؤسسة يتم التعاون معها في هذا المجال. يوفر المركز الما ة العلمية للبرامج التدريبية المتخصصة التي يعقدها. يوفر المركز خبرات تدريبية متميزة.آلية التسجيل في الدورات:
يتم التسجيل في الدورات مم خالل-:
 .1إذا كان المشاركون مرشحون مم قبل الوزارات والمؤسسات يكون اشتراكهم بموجب كتااب رسامي مام المؤسساة المعنياة ،ماع االلتازام بتغطياة
رسوم المشاركة في الدورة ،علة أن يوجه الكتاب إلة مدير المركز.
 .2المشاركون بصفة شخصية ،يكون التسجيل لدى المركز ،ويتم تسديد رسوم االشترا في أي برنامج تادريبي لادى محاساب صاندوم المركاز فاي
وحدة الشؤون المالية.
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جـامعـة م ــؤتـة
مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
دورات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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البرامج التي يطرحها المركز في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات خالل عام 2015
عنوان البرنامج التدريبي

الرقم

عدد الساعات

1

الرخصة الدولية لقيا ة الحاسوب)(ICDL

80

2
3

)Introduction to Oracle(sq1
OracleP1/sq1/units

50
20

4
5

) (CCNAالسيسكو
صيانة أجهزة الحاسوب

120
30

6
7
8

الحاسوب الخاصة للت هيل الوظيفي
الحاسوب الت سيسية للمبتد يم
الرزمة اإلحصا ية للعلوم االجتماعية)) SPSS

40
40
40

9

الجداول اإللكترونية MS Excel

20

10

VB.net

30

11

ASp.net

30

السعر
الفئة المستهدفة
اإلفرادي
طلبة الجامعة وأبنااء المجتماع المحلاي الرانباون فاي التقادم 60
المتحان ).(ICDL
75
طلبة تخصص الحاسوب في الجامعات ،والمبرمجون.
المبرمجون ،المهندسون ،مستخدمو أجهزة الحاسوب ،وطلبة 85
الجامعات.
مهندسو النةم وذوو االهتمام ،وطلبة كلية الهندسة و)300 .)IT
طلبااة الجامعااة ،والرانبااون فااي العماال فااي مجااال صاايانة 45
الحاسوب.
60
المؤسسات العامة والخاصة الرانبة في ت هيل موظفيها.
60
المؤسسات العامة والخاصة الرانبة في ت هيل موظفيها.
طلباااة الجامعاااة والدراساااات العلياااا ،والمهتماااون بكافاااة 50
التخصصات.
المهتماااون شاااريطة اإللماااام ب ساسااايات الحاساااوب ،طلباااة 75
الجامعات ،والسكرتيرات.
المهندسااون ،الخريجااون ،وطلبااة كليااة الهندسااة والعلااوم75 /
الحاسوب.
المهندسااون ،الخريجااون ،وطلبااة كليااة الهندسااة والعلااوم75 /
الحاسوب.
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الرقم

عنوان البرنامج التدريبي

عدد الساعات

12

)Word processing (Microsoft office

20

13

تصميم صفحات الويب باستخدام Front Page

20

14

مهاااااارات عااااارض وتقاااااديم المحاضااااارات
باستخدامPower point

20

15

E-learning using web CT

20

16

Photoshop course syllabus

40

السعر
الفئة المستهدفة
اإلفرادي
طلبة الجامعات ،السكرتيرات ،والمهتمون بتطوير مهااراتهم 40
الحاسوبية.
األساتذة فاي الجامعاات والمادارا ،الطلباة فاي الجامعاات60 ،
والسكرتيرات.
األساااتذة فااي الجامعااات والماادارا ،الطلبااة ،السااكرتيرات40 ،
مندوبو المبيعات والترويج ،ومعدو الملخصات األسبوعية أو
الشهرية أو السنوية.
المهتمااون فااي التعلاايم اإللكترونااي ،األساااتذة فااي الجامعااات 75
والمدارا.
مستخدمو الحاسوب وخاصاة فاي مجاال التصاوير واإلنتااج 100
واإلخراج ،طلبة الجامعات ،والرانباون المهتماون فاي هاذا
المجال.

مالحظة :في حال الرنبة في إجراء ورة تعاقدية فىن المركز يقدم أسعارا م تنافسية
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جـامعـة م ــؤتـة

مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
دورات في مجال العلوم اإلدارية والمحاسبة
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البرامج التي يطرحها المركز في مجال العلوم اإلدارية والمحاسبة خالل عام 2015
السعر
الفئة المستهدفة
عدد الساعات
عنوان البرنامج التدريبي
الرقم
اإلفرادي
مدراء الموار البشارية وشاؤون األفارا  ،المشارفون الاذيم 100
20
إ ارة الموار البشرية
1
يقومون باختيار ومقابلة المرشحيم للعمل.
100
رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والعاملون فيها.
15
توظياااف تكنولوجياااا والناااانوو وتكنولوجيااااا إ ارة
2
المعرفة في تطوير البلديات.
مااديرو الاادوا ر فااي القطاااعيم العااام والخاااص ،موظفااو 100
20
األ اء النموذجي في التعامل مع اآلخريم.
3
الجامعات ،والمهتمون في هذا المجال.
مااديرو الاادوا ر فااي القطاااعيم العااام والخاااص ،موظفااو 75
12
كتابة الرسا ل الرسمية والتقارير والمذكرات.
4
الجامعات ،والمهتمون في هذا المجال.
مااديرو الاادوا ر فااي القطاااعيم العااام والخاااص ،موظفااو 150
20
Writing English Business Letters
5
الجامعات ،والمهتمون في هذا المجال.
المحاسبون ،المدققون ،وكتبة الحسابات في الدوا ر واألقساام 75
20
تطبيقات الحاسوب في المحاسبة
6
المالية.
الماادراء ورؤساااء األقسااام ،وموظفااو المؤسسااات الحكوميااة 100
30
اإل ارة العامة
7
والخاصة.
الماادراء الماااليون ،رؤساااء األقسااام الماليااة ،المحاساابون100 ،
30
اإل ارة المالية
8
والمدققون.
100
شانلو الوظا ف اإل ارية العليا ،ومديرو البرامج.
30
التخطيط التنموي
9
شاااانلو الوظاااا ف اإل ارياااة العلياااا ،وماااديرو التخطااايط100 ،
20
 10التخطيط االستراتيجي
والدراسات ،ومديرو البرامج.
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السعر
الفئة المستهدفة
عدد الساعات
عنوان البرنامج التدريبي
الرقم
اإلفرادي
قيا ات إ ارية في الوزارات والمؤسسات العامة والجامعاات 75
15
 11التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي
والشركات.
العاملون في أقسام المحاسبة والمالية والمشاريع والتخطيط100 .
30
 12المحاسبة المالية
الممارسون للعمل المحاسابي ون تاوفر شاها ات أكا يمياة100 ،
30
 13المحاسبة المالية لغير المحاسبيم
الرانبون في العمل في مجال المحاسبة مم نبر المحاسبيم،
وذوو االهتمام في مجال المحاسبة.
مدراء اإل ارات المالية ،ورؤساء أقساام المحاسابة ،ومادراء 100
30
 14إ ارة وتبا ل المعرفة
التدريب وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
100
المدراء الماليون ،ورؤساء األقسام المالية ،والمحاسبون.
30
 15الرقابة والتدقيق المالي
75
المحللون الماليون ،المدققون ،والمحاسبون.
20
 16التحليل المالي
100
العاملون في المؤسسات االقتصا ية العامة والخاصة.
30
 17مهارات إعدا الجدوى االقتصا ية للمشاريع الناجحة
أصحاب المشاريع الصغيرة ،مسؤولو التسهيالت في البناو 75
20
 18تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة
ومؤسسااات التموياال الصااغيرة ،والعاااملون فااي مؤسسااات
الضمان والتمويل.
رؤساء األقسام والشاعب ،المادراء فاي األجهازة الحكومياة200 ،
30
 19تنمية المهارات القيا ية لإل ارة الوسطة
الجامعات ،والمؤسسات العامة والشركات.
طلبااة الجامعااات ،والعاااملون فااي مجااال خدمااة الزبااا م فااي 75
15
 20خدمة العمالء ورضا الزبا م
القطاعيم العام والخاص.
جميااع العااامليم بالوحاادات اإل اريااة فااي الجامعااات ،طلبااة 75
15
 21نةام األيزو( )9001ألنةمة الجو ة
الهندسة الصناعية ،والمهتمون في هذا المجال.
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الفئة المستهدفة
عدد الساعات
عنوان البرنامج التدريبي
الرقم
جميع المختصايم فاي مجاال المحاسابة والتادقيق ،والمادراء 500
100
 22المحاسب القانوني األر ني
الماااالييم ،وجمياااع المحاسااابيم والمااادققيم علاااة اخاااتالف
JCPA
مسااااتوياتهم ،وطلبااااة المحاساااابة ،وكاااال المهتماااايم فااااي
الموضوعات المحاسبية.
جميع المختصايم فاي مجاال المحاسابة والتادقيق ،والمادراء 75
15
 23إعدا الموازنات باستخدام الحاسب اآللي
الماااالييم ،وجمياااع المحاسااابيم والمااادققيم علاااة اخاااتالف
مستوياتهم.
القيا ات اإل ارياة فاي الاوزارات والجامعاات والمستشافيات 75
15
 24األسااااليب المدنياااة فاااي تنةااايم وتخطااايط وإ ارة
والمؤسسات العامة.
االجتماعات والندوات والمؤتمرات
15
 25بناء فريق العمل
المااادراء ورؤسااااء األقساااام ،المشااارفون فاااي القطااااعيم العاااام 75
والخاص ،طلبة الجامعة ،والرانبون في زيا ة معارفتهم فاي هاذا
المجال.

26

تطبيقااات قااانون الضاامان االجتماااعي :التعليمااات
واألهداف
ت كيد الذات
تبسيط اإلجراءات اإل ارية

15
20

29
30
31

إ ارة الوقت للقيا ييم والمدراء
إ ارة التغيير
مهارات االتصال

20
20
20

32

إ ارة الجو ة الشاملة

20

27
28

12

رؤساء الدواويم  ،مدراء المكاتب ،ورؤساء مكاتاب األقساام 75
واإل اريون وضباط االرتباط.
50
الرانبون في تطوير ذاتهم.
شانلو المناصب اإل ارياة المختلفاة الحااليون ،والمرشاحون 50
لها مستقبالم.
100
المدراء ،مساعدو المدراء ،ورؤساء الدواويم.
50
مديرو التطوير والجو ة والتخطيط.
موظفااو القطاااعيم العااام والخاااص ،وممثلااو المنةمااات فااي 50
التفاوض وإبرام االتفاقيات.
الماادراء ،مساااعدو الماادراء ،رؤساااء األقسااام الحاااليون ،والااذيم 75
سوف يشغلونها مستقبالم.
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عنوان البرنامج التدريبي
الرقم
 33إ ارة االستثمار
34

إ ارة األزمات األمنية

35
36

إ ارة الوقت والسيطرة علة ضغوط العمل
تدريب المدربيم

الفئة المستهدفة
عدد الساعات
طلبااة كلياااة إ ارة األعماااال والدراساااات العلياااا ،المااادراء،
30
ورؤساء األقسام الحاليون.
رؤساء األقسام والشاعب ،المادراء فاي األجهازة الحكومياة،
20
الجامعات ،والمؤسسات العامة والشركات.
موظفو القطاعيم العام والخاص.
30
مدراء التدريب وقطاع تكنولوجيا المعلومات والرانبيم .
20

12

75
30
30
75

جـامعـة م ــؤتـة

مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
دورات في مجال الهندسة
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البرامج التي يطرحها المركز في مجال الهندسة خالل عام 2015
الرقم

عنوان البرنامج التدريبي

الفئة المستهدفة

عدد الساعات

السعر
اإلفرادي

1
2
3
4

AutoCAD 20
AutoCAD 3D
Mat lab
Primavera

50
30
30
50

5
6
7

M.S Project
Mechanical disktop4
صيانة الطرم

30
30
30

100
طلبة كلية الهندسة ،والمهندسون مم جميع التخصصات.
100
طلبة كلية الهندسة ،والمهندسون مم جميع التخصصات.
50
طلبة كلية الهندسة ،ومهندسو الكهرباء والميكانيك.
طلبااة كليااة الهندسااة ،الماادراء ،المهندسااون والمسااؤولون عاام 100
تخطيط وإ ارة المشاريع.
المدراء ،المهندسون ،والمسؤولون عم تخطيط وإ ارة المشاريع.
100
75
طلبة كلية الهندسة/الميكانيك.
المهندسون المدنيون المختصاون فاي مجاال الطارم ،والفنياون فاي 85

8
9

تصميم رصفات الطرم
هندسة المساحة (مبا ها وتطبيقاتها)

20
20

100
المهندسون المدنيون ،والمساحون.
المهندسااون الماادنيون ،المساااحون ،مساااعدو المساااحيم ،ومنفااذو 75

10

تكنولوجيا التكييف والتبريد

20

11

هندسة المساحة المتقدمة

24

الفنيون العاملون في مجال التكييف والتبريد ،مشرفو مختبرات 75
والهندسااي ،طلبااة كليااة الهندسااة فااي الجامعااات ،والمهندسااون
حديثو التخرج.
المهندساااون ،المسااااحون ،طلباااة كلياااة الهندساااة فاااي الجامعاااات100 ،

12

مراقب إنشاءات

30

نفس المجال.

المشاريع اإلنشا ية.

والمهتمون في هذا المجال.
العاملون في وزارة األشغال العامة والشؤون البلدية ،والعاملون فاي 100
القوات المسلحة األر نية.
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عنوان البرنامج التدريبي

الرقم

الفئة المستهدفة

عدد الساعات

13

مراقب طرم

30

14
15

 MAT LABمتقدمة
ار ينو

15
30

السعر
اإلفرادي

العاملون في وزارة األشغال العامة والشؤون البلدية ،والعاملون فاي 100

القوات المسلحة األر نية.

طلبة كلية الهندسة ،ومهندسو الكهرباء والميكانيك
طلبة كلية الهندسة ،ومهندسو الكهرباء والميكانيك

15

30
50

جـامعـة م ــؤتـة

مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
الدورات والبرامج التربوية والنفسية

16

البرامج التي يطرحها المركز في مجال البرامج التربوية والنفسية خالل عام 2015
الرقم

عنوان البرنامج التدريبي

عدد
الساعات
120

1

القياا والتشخيص في التربية الخاصة

2

عيوب ومشكالت النطق والكالم

120

3
4
5

مهارات اإلرشاد النفسي
تشخيص صعوبات التعلم وعالجها
لغة اإلشارة للصم/مبتد ة

30
30
30

6

لغة اإلشارة للصم/متقدمة

30

7

التدخل المبكر

20

8

التوحد التشخيصي والعالجي

20

9

تنمياااااة الاااااذات وإ ارة العقل(البرمجاااااة اللغوياااااة
العصبية)NLP
مهارات التفكير اإلبداعي
تصميم وإنتاج الوسا ل التعليمية

20

10
11

20
20

الفئة المستهدفة

السعر
اإلفرادي

طلبة تخصص التربياة الخاصاة ،والمرشادون التربوياون فاي 250
المدارا.
طلبااة تخصااص التربيااة الخاصااة ،المرشاادون التربويااون فااي 250
الماادارا ،والعاااملون فااي مراكااز خاصااة بااذوي صااعوبات
النطق.
75
المرشدون التربويون في المدارا.
75
المرشدون التربويون في المدارا.
العاملون في مراكز التربية الخاصاة ،ومراكاز الصام ،وطلباة 75
تخصص التربية الخاصة.
العاملون في مراكز التربية الخاصاة ،ومراكاز الصام ،وطلباة 75
تخصص التربية الخاصة.
العاملون في مراكز التربية الخاصاة ،ومراكاز الصام ،وطلباة 100
تخصص التربية الخاصة.
العاملون في مراكز التربية الخاصاة ،ومراكاز الصام ،وطلباة 100
تخصص التربية الخاصة.
50
الرانبون المهتمون بالموضوع مم المجتمع المحلي.
طلبة كلية العلوم التربوية ،المعلمون والمرشدون في المدارا40 .
40
طلبة كلية العلوم التربوية ،المعلمون.
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جـامعـة م ــؤتـة

مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
دورات في مجال اللغات
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البرامج التي يطرحها المركز في مجال اللغات خالل عام 2015
الرقم

عنوان البرنامج التدريبي

عدد
الساعات
40

1

المحا ثة باللغة اإلنجليزية(للمبتد يم)

2

المحا ثة باللغة اإلنجليزية(متقدمة)

40

3
4

تقوية اللغة اإلنجليزية
اللغة الفرنسية للمبتد يم

40
40

5

اإلعدا الجتياز امتحان التوفل)(TOEFL

50

6

اللغة العربية لغير الناطقيم بها

120

19

السعر
الفئة المستهدفة
اإلفرادي
طلبة الجامعة والرانبون في تحسايم مساتوياتهم فاي المحا ثاة 60
باللغة اإلنجليزية.
طلبة الجامعة والرانبون في تحسايم مساتوياتهم فاي المحا ثاة 60
باللغااة اإلنجليزيااة ،والااذيم تتطلااب طبيعااة أعمااالهم مسااتوى
أفضل.
60
طلبة المدارا ،وأبناء المجتمع المحلي.
طلبااة الجامعااة قساام اللغااات ،العاااملون فااي وزارة السااياحة 75
واآلثار ،والمهتمون في مجال اللغات.
طلباااة الدراساااات العلياااا الرانباااون فاااي اجتيااااز االمتحاااان100 ،
والعاملون في المؤسسات العامة والخاصة.
200
الطلبة الوافديم

جـامعـة م ــؤتـة

مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
دورات في مجال العلوم الزراعية والجغرافية
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البرامج التي يطرحها المركز في مجال العلوم الزراعية والجغرافية خالل عام 2015م
الرقم

عنوان البرنامج التدريبي

عدد الساعات

1

رسم الخرا ط الجغرافية

30

2

نةم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها)(GIS

20

3

السالمة الغذا ية وطرم المعامالت الحرارية

20

4

التقييم الحسي لألنذية)(Sensory Evaluation

20

5

مقدمة في االستشعار عم بعد وتطبيقاتها.

20

6

االرشا التمريضي والبيطري

20

7
7
9

نةام الري والتسميد
صناعة الكمبوست
المساحة الت سيسية

20
20
40

الفئة المستهدفة

السعر
اإلفرادي

طلبة الجامعة قسم الجغرافيا ،موظفو وزارة الساياحة واآلثاار100 ،
المهندسون المدنيون ،المساحون ،ومنفذو المشاريع اإلنشا ية.
طلباة الجامعااة ،موظفااو وزارة السااياحة واآلثااار ،المهندسااون 150
المدنيون ،المساحون ،ومنفذو المشاريع اإلنشا ية.
أخصاااا يو علااام الغاااذاء والتغذياااة ،ماااديرو اإلنتااااج ،ماااديرو 75
المصااانع ،فنيااو الصااناعات الغذا يااة ،أطباااء الصااحة العامااة،
العاااملون فااي مجااال المواصاافات والمقاااييس ،والعاااملون فااي
مجال الرقابة الغذا ية.
أخصاااا يو علااام الغاااذاء والتغذياااة ،ماااديرو اإلنتااااج ،ماااديرو 85
المصااانع ،فنيااو الصااناعات الغذا يااة ،أطباااء الصااحة العامااة،
العاااملون فااي مجااال المواصاافات والمقاااييس ،والعاااملون فااي
مجال الرقابة الغذا ية.
المهندساااون المااادنيون ،موظفاااو القطااااع العاااام والخااااص75 ،
المساحون ،أساتذة الجامعات ،والطلبة.
العااامليم فااي اقسااام البيطاارة فااي وزارة الزراعااة والقطاااع 75
الخاص
75
المرشديم الزراعييم والمزارعيم
75
المرشديم الزراعييم والمزارعيم
75
العامليم في مجال المساحة
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جـامعـة م ــؤتـة

مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي
دورات في مجال الرياضة
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البرامج التي يطرحها المركز في مجال الرياضة خالل عام 2015م
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عنوان البرنامج التدريبي
مدربو األيروبكس
مدرب خاص للياقة البدنية
التدليك المتقدم
العالج الطبيعي/العالج الرياضي
تعليم كرة السلة لألطفال بيم( )10-6سنوات
تعليم الجمباز لألطفال بيم ( )8-6ذكور وإناث
اللياقة البدنية لإلناث
السباحة
الحجامة
االسعافات االولية
المدرب الرياضي الشخصي

عدد الساعات
20
40
20
30
24
24
20
18
20
20
30

الفئة المستهدفة
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال.
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال.
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال.
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال.
ألبناء العامليم في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.
ألبناء العامليم في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.
أبناء المجتمع المحلي.
ألبناء العامليم في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال .
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال .
طلبة كلية علوم الرياضة ،والمهتمون بهذا المجال .
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السعر
اإلفرادي
30
50
30
40
30
30
30
45
30
30
30

