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ييديكم مركز الدراسات واالستشارات والتعميم المستمر في الجامعة الياشمية أطيب تحياتو ويسره أن يعممكم أنو 
 2013 شباطبصدد عقد الدورات التدريبية التالية خالل شير 

 
 

عنوان البرنامج  الرقم
مكان 
االنعقاد
** 

عدد 
 الساعات

الرسوم *** تاريخ االنعقاد التوقيت 

السبت  3-9 36عمان   IVFنابيب أطفال األ  .1
 400 19/2/2013-2ث /ح 3-6

 4-1 20عمان  SPSSالتحميل اإلحصائي باستخدام   .2
 150 21/2/2013-10خ / ث / ح 

 ICDLالرخصة الدولية الستخدام الحاسوب   .3
الجامعة 

80 
9-12  
 18/3/2013-10/2 3-12أو 

 يومياً 
100 

  6-3عمان 

 120 23/3/2013-16/2 3-9 36عمان المساج الصحي والرياضي   .4

 برمجة وتشغيل المخارط والفرايز المحوسبة  .5
 CNC Training Advanced المتقدمة

28/2/2013-17 4-2 20الجامعة   150 

 مبادئ تحميل حركة اإلنسان باستخدام  .6
OptiTrack System  175 28/2/2013-17 4-2 20الجامعة 

 الرسم اليندسي ثالثي األبعاد  .7
 Pro/Engineerدام برنامج باستخ 

 100 28/2/2013-17 4-1 30الجامعة 

اإلعداد الجتياز االمتحان الوطني   .8
( بديل التوفل المحمي ) 

الجامعة 
الزرقاء 
عمان 

30 
9-12  
  3-12أو 
 6-3أو

10-21/2/2013 
 100يوميًا 

9.  PIC Micro Controller  100 28/2/2013-17 4-1 30الجامعة 

10.  TAE & BO  4-2 24الجامعة 
 100 14/3/2013-17/2خ / ث / ح 
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عنوان البرنامج  الرقم
مكان 
االنعقاد
** 

عدد 
الرسوم *** تاريخ االنعقاد التوقيت  الساعات

مبتدئ  -التقوية بالفرنسية  .11
French Language - Level 1 

الجامعة 
 الزرقاء

30 12-3 24/2-7/3/2013 80 

12.  
المحادثة بالمغة اإلنجميزية  

متوسط  / مستوى مبتدئ 
الجامعة 
الزرقاء 

30 
 80 7/3/2013-17/2 4-2 لكل مستوى

ية التقوية بالمغة اإلنجميز  .13
متوسط / مستوى مبتدئ 

الجامعة 
الزرقاء 

30 
 80 28/2/2013-10 1-11 لكل مستوى

 100 7/3/2013-24/2 2-12 20الجامعة ايروبكس   –إعداد مدربين   .14
 195 4/3/2013-24/2 12-9 20الجامعة  التخطيط االستراتيجي في االدارة العميا  .15
 195 4/3/2013-24/2 12-9 20الجامعة  االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية  .16

وحسب الطمب أعاله مستعدون لعقد برامج تدريبية غير مذكورة بالجدول 
 
 

%  : 25خصم 
ات التي توفد اكثر من مشارك سلممؤس*لطمبة وخريجي الجامعة الياشمية   * بنائيم  ألموظفي الجامعة و* 

. دادىميحدد مكان انعقاد الدورة حسب رغبة المشاركين وأع** 
. موعد االنعقاد قابل لمتأجيل لحين استكمال التسجيل وتحصيل الرسوم*** 

  
: لمتسجيل واالستفسار يرجى االتصال عمى

 

(  4377/4163/ 4715/4717)ىاتف فرعي   3903333ىاتف : مكتب الجامعة
   0796104649/  0795583378/  0799058446: خموي 

 0795327457خموي   05/  3857243ىاتف :  مكتب الزرقاء
 0799050735 خموي( 200/204)فرعي  06/  5345761ىاتف : مكتب عمان  

 

. وتفضموا بقبول فائق االحترام
 

 مدير المركز 
 

 جمال النابمسي .د                                                    
 
 دائرة التدريب مدير -


