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كلمة مدير المركز 

أهم  واحداً من  الهاشمية  واالستشارات وخدمة اجملتمع في اجلامعة  الدراسات  يعتبر مركز 
الهاشمية  اجلامعة  سياسة  تطبيق  في  مهمة  أولى  وصل  حلقة  ل  ّ يشكِ حيث  اجلامعة  روافد 
الصناعية  وخاصة  اخملتلفة  احمللي  اجملتمع  قطاعات  كافة  إلى  الوصول  في  رؤاها  وتنفيذ 
والتجارية والشباب والتعليم، وغير ذلك الكثير هادفة من وراء ذلك كله إلى حتقيق شرط 
مهم من شروط رسالة اجلامعة ودورها في توفير الظروف املالئمة إعداداً وتطبيقاً ومبنهجية 
قادرة على التغلب على العديد من مشاكل القطاعات الفاعلة في اجملتمع احمللي خدمة له من 
احللول  إيجاد  على  واخلبرة  بالعلم  والقادرة  املتميزة  واإلدارية  األكادميية  الهيئات  خالل 
الشاملة واالستشرافية وتطوير وسائل  البرامج  العوائق واملشكالت من خالل  لتلك  املناسبة 
محافظتي  خاصة  الوطن  محافظات  خلدمة  ومؤسسات  أفراداً  للمجتمع  وصولها  وأساليب 

املفرق والزرقاء.
الدراسات  مراكز  أهم  من  واحداً  واملتميزة  الطويلة  خبرته  إلى  واستناداً  املركز  ويعتبر  كما 
واالستشارات وخدمة اجملتمع على امتداد الوطن األردني حيث ساهم وما يزال بجدارة في 
تسريع عملية النماء ومبا يتعلق بحاجة السوق األردنية العربية واإلقليمية، وضمن أسس 
املعرفة  لتقدمي  العامة واخلاصة  املؤسسات  تلك  موضوعية ذات عالقة عضوية وطيدة مع 
ة وغنية مع القطاع اخلاص للحصول على نتائج  املتطورة والقادرة على البناء بشراكة عينيّ
املركز  يطرحها  التي  والبرامج  الدورات  في  بتأهيلهم  وذلك  للشباب  فرص  وايجاد  متميزة 
كافة  مع  االتفاقيات  خالل  من  لذلك  دعماً  واملعنوية  املادية  اجلامعة  رات  مقدّ وتوظيف 
الثاني ابن  القطاعات اخملتلفة خلدمة األردن ومن خالل حتقيق رؤى جاللة امللك عبدالله 
احلسني املعظم للنهوض بالوطن وترسيخ مبادئ العطاء والبذل مبعرفة متفوقة ووعي وعلم 
بإيجابية  باألردن  النهوض  ضرورة  على  نفسه  الوقت  في  مؤكداً  وملتزمة،  شاملة  وثقافة 
الرؤى وللمساهمة في بناء جميل متميز قادر على حمل  لتلك  انسجاماً وتطبيقاً  متفوقة 
املسؤولية لرؤية جاللة امللك عبدالله الثاني بن احلسني املعظم معرفة وعطاء بوعي وعلم 

وثقافة شاملة وملتزمة.
والله املوفق.....

مدير املركز
د.أسامة املنيزل

Free Hand
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رؤيتنــا

التدريب  مجال  في  وعاملياً  وإقليمياً  محلياً  والعطاء  للتميز  نسعى   
والدراسات واالستشارات وخدمة اجملتمع وان نكون رافداً فعاالً في التنمية 

الوطنية املستدامة

 رسالتنا

خالقه  حلول  وتطوير  اجلودة  عالية  منافسة  خدمات  لتقدمي  نصبو 
االستشارات  مجال  في  تواجهه  التي  التحديات  جملابهة  وإبداعية 
واخلدمات الفنية والدراسات والتدريب بإتباع املنهجية العلمية وتوفير جو 
من  متكاملة  بشبكة  باالستعانة  اخلدمة  متلقي  توقعات  يفوق  خدمي 
اخلبرات واملعارف والكفاءات املميزة من أعضاء الهيئة  التدريسية واخلبراء 
في اجلامعة وخارجها وتعزيز التنافسية االيجابية للقطاعات اإلنتاجية 
واخلدمية اخملتلفة في األردن واملنطقة وحتقيق املشاريع التنموية الهادفة 

على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي.
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 أهداف المركز 

اجملتمع  خدمة  في  الهاشمية  اجلامعة  أهداف  حتقيق  إلى  املركز  يهدف 
من  وذلك  عامة،  بصورة  العاملي  و  العربي  واجملتمع  خاصة  بصورة  األردني 

خالل: 

•  تنمية املعرفة واملهارات للمشاركني في البرامج التدريبية التي يعقدها 
من  لتمكينهم  أدائهم  مستوى  على  إيجابياً  تنعكس  بصورة  املركز 
اجملاالت  في  والفعالية  اإلنتاج  وزيادة  اجملتمع،  تنمية  في  املساهمة 

اإلدارية واملالية والفنية وتكنولوجيا املعلومات وغيرها. 
اجلامعة  في  والبشرية  املادية  واملوارد  واإلمكانات  القدرات  توظيف   •

خلدمة التنمية في األردن والوطن العربي. 
العاملني  والفنيني  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  أعضاء  خبرات  تنمية   •
واجملتمع  األردني  اجملتمع  خدمة  في  اإلسهام  خالل  من  اجلامعة  في 

العربي و العاملي.
في   للمؤسسات  والفنية  العلمية  والدراسات  االستشارات  تقدمي   •
القطاعني العام واخلاص داخل األردن وخارجه، واإلشراف على تنظيم 

هذه اخلدمات وإدارتها ومتابعة تنفيذها. 
الوطني  املستوى  على  متخصصة  تدريب  مراكز  إنشاء  في  املساهمة   •

واإلقليمي. 
• تنظيم ندوات، ودورات تدريبية، وورش عمل، في مجاالت االحتياجات 
العملية  واملهارات  واخلبرات  القدرات  تنمية  بهدف  للمجتمع  الفعلية 

واملهنية للمشاركني فيها.
• اإلشراف على نوعية وجودة الدورات التدريبية. 

 أهداف المركز 

 ويسعى املركز لتحقيق أهدافه من خالل :
• توفير اخلبرات والكفاءات البشرية األردنية والعربية على مستوى عال 

من التأهيل العلمي واخلبرات املتخصصة. 
• تنوع األنشطة املتكاملة والتي تلبي كافة احتياجات املؤسسات الوطنية 
والعربية اخلاصة والعامة في مجاالت الدراسات واالستشارات الفنية 

والبرامج التدريبية .
• توفير خبرات أعضاء هيئة التدريس والعاملني في اجلامعة الهاشمية 

واجلامعات األخرى، وكذلك اخلبراء املمارسني في اململكة. 
الوسائل  بكافة  اجملهزة  احلاسوب  ومختبرات  التدريب  قاعات  توفير   •

التعليمية والتقنية التي تخدم أهداف التدريب.
• وجود ثالثة مواقع تدريبية للمركز في قاعات اجلامعة الهاشمية، وفي 
إلى  إضافة  الزرقاء،  مبدينة  املركز  فرع  وفي  عمان،  في  املركز  فرع 
الفنادق واملراكز املتعاقد معها في عمان وغيرها من مدن اململكة، كما 
اململكة  في  واإلنتاج  العمل  مواقع  في  برامجه  املركز  يعقد  أن  ميكن 

وخارجها .

مكاتبنا 

• حرصاً من اجلامعة على تيسير عملية االتصال مبختلف شرائح اجملتمع 
إلى مكتب  للمركز مكتب في عمان، باإلضافة  افتتح  وقطاعاته، فقد 
اجلامعة، حيث متّ تزويدهما بجميع مستلزمات العملية التدريبية من 

قاعات محاضرات، ومختبرات حاسوب وورش صيانة. 
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دوائر المركز:

• دائرة التدريب
• دائرة الدراسات واالستشارات

• دائرة التسويق واالعالم
• مكتب خدمة اجملتمع

خدماتنا 

يوفر املركز عدة خدمات وتتمثل في:
وتكنولوجيا  احلاسوب   : منها  كافة  اجملاالت  في  تدريبية  دورات  تقدمي   -١
واملصرفية،  املالية  العلوم  اإلدارية،  االقتصادية  العلوم  اللغات،  املعلومات، 
والبيئة،  الطبيعية  املوارد  التربوية،  العلوم  البيئة،  والصيانة،  الهندسة 

العلوم الطبية، التمريض، اإلحصاء وتطوير الذات.
٢- يقوم املركز باجراء الدراسات وتقدمي االستشارات وحتديد االحتياجات 

التدريبية ووضع الدورات التدريبية الالزمة ملواجهة هذه االحتياجات.
٣- يوفر مجموعة من التحاليل وباسعار وخصومات تشجيعية منها: التحليل 
الكيميائية، التحاليل الهندسية، حتاليل التربة، حتاليل املياة، التحاليل 

الطبية ...الخ.

العلوم االقتصادية واإلدارية 
والمحاسبة والمالية والمصرفية 

وتطوير الذات
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اسم الدورةالرقم

اعداد وتدريب المحاسبين1

2CPA تأهيل المحاسب المحترف المعتمد

3CMA تأهيل المحاسب اإلداري المعتمد

4CIA تأهيل شهادة المدقق الداخلي المعتمد

استراتيجيات التسويق الحديثة5

التميز في خدمة العمالء6

استراتيجيات البيع ومهاراته7

اعداد مندوب المبيعات8

اعداد وكتابة التقارير والمراسالت اإلدارية9

10PMP إدارة المشاريع االحترافية

اللغة اإلنجليزية إلدارة األعمال11

السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب12

دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع13

اعداد الموازنات المالية14

التخطيط االستراتيجي15

األساليب الفنية الحديثة لمهارات العرض والتقديم16

التميز في إدارة االعمال17

فن التعامل مع الجمهور18

مهارات االتصال والتأثير في اآلخرين19

كيف أكون قائًدا في عملي20

فن استثمار الوقت والتوزان في الحياة العملية21

تقييم دراسات الجدوى االقتصادية22

تقييم االداء باستخدام بطاقة االداء المتوازنة23

إدارة العطاءات واللوازم والمشتريات24

اسم الدورةالرقم

إدارة التغيير1

تحليل وتوصيف الوظائف واعداد الهياكل التنظيمية2

تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية3

تنمية مهارات موظفي التسويق والمبيعات4

مهارات التسويق االلكتروني5

االتجاهات الحديثة الدارة الجودة الشاملة6

اعداد وتحليل القوائم المالية7

إدارة المخاطر المحاسبية8

مهارات كشف التزييف والتزوير9

المهـارات المتميـزة فـي خـدمـة العمالء والمـراجعيـن10

فنـون البيـع وأسـرار المحـافظـة علـى العميـل11

االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية12

االتصاالت التسويقية الفعالة13

برتوكوالت الزيارات الرسمية14

15spss مهارات قياس الرأي العام احصائًيا باستخدام

االعداد للمؤتمرات واعمال المراسم واالحتفاالت16

استراتيجيات العالقات العامة واالعالم17

مهارات التفكير االبداعي18

التخطيط االستراتيجي الشخصي19

حل المشكالت وفن اتخاذ القرارات20

إدارة العمل الجماعي وبناء الفريق الناجح21

تخطيط المسار الوظيفي وتقييم أداء العاملين22

التدقيق اإلداري وتطبيقاته23

الربع الثانيالربع األول
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اسم الدورةالرقم

تحليل هيكل السوق والتنافسية24

25.)IFRS ( المعايير الدولية العداد التقارير المالية

الدورة التأسيسية في المحاسبة المالية العملية26

الدورة المهنية في محاسبة التكاليف الصناعية.27

إدارة صناديق منافع وتعويضات الموظفين28

إدارة المشتريات وتخطيط المخازن29

اسم الدورةالرقم

مهارات جرد المستودعات والعهد15

تأهيل أخصائي الموارد البشرية والتدريب16

التخطيط المالي واعداد الموازنات17

إدارة المعرفة18

أخالقيات األعمال19

فنون التجارة االلكترونية20

إدارة المشتريات والتخرين21

إدارة األزمات المالية واإلدارية22

تثمين العقار )بيع وشراء(23

اعداد وتأهيل الموظفين الجدد24

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الثالث

الربع الرابع

اسم الدورةالرقم

إدارة المشروعات الصغيرة1

إدارة المناسبات2

التسويق والترويج الفندقي3

تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب4

محاسبة المنشآت المالية5

محاسبة ضريبية وضريبة المبيعات6

معايير المحاسبة الدولية7

أساليب البحث العلمي في االقتصاد والعلوم االادارية8

إدارة المحافظ االستثمارية9

تقييم المشاريع االستثمارية10

أساليب التحليل الكمي في التمويل والتأمين11

مكافحة غسيل األموال12

تنمية مهارات رجال األمن والسالمة13

ابرام وصياغة العقود14

اسم الدورةالرقم

إدارة األصول الفكرية - نماذج عملية1

تنمية القوي العاملة وسياسات النمو الوظيفي2

دراسات الوصف الوظيفي3

4Advanced excel اكسل متقدم

إدارة الجودة والحوكمة5

تدريب الموظفين على االبتكار6

التخطيط االستراتيجي اإلبداعي7

مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين8

االبداع في تبسيط إجراءات العمل9

الرقابة اإلدارية وجودة األداء10
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العلوم الطبية

الربع الرابع

اسم الدورةالرقم

التخطيط المالي والرقابة المالية11

النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين12

تقييم األداء المالي واالداري للمشروعات13

إدارة النزاعات وحل الصراعات14

إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل15

16TOT تدريب مدربين

تنمية المهارات القيادية لدى الموظفين17

االتصال اإلداري الفعال18

فن إدارة أولويات العمل19

فن إدارة وتنظيم االجتماعات20

مهارات السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب21

المعامالت في التمويل االسالمي22

إدارة عطاءات المستشفيات والقطاع الصحي وإدارة اللوازم23

24Sigma 6 تقييم األداء باستخدام
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اسم الدورةالرقم

اإلسعافات األولية1

إعطاء الحقن2

التعامل مع مرضى السرطان3

التعامل مع الضغط والتوتر النفسي4

فن التعامل مع المرضى5

اسم الدورةالرقم

1I.V.F أطفال االنابيب
2)CPR اإلنعاش القلبي الرئوي )التنفس االصطناعي

استخدام برنامج ESHA Food Processor  لتحليل وتخطيط الوجبات 3
الغذائية

مستجدات التغذية في أمراض الكلى4

المساج5

اإلنعاش القلبي الرئوي المتقدم6

طوارئ الوالدة7

8Advanced in modified and therapeutic diets
9ESHA تحليل األغذية باستخدام برنامج

10ISO 2200 food safety management system
11)Orthopedic manual therapy certificate (OMTC
12)Medical kinesiology taping courses 2018 (MTC1 & MTC2
13Mulligan Mobilization
14NE urodynamic
15PCR & Electrophoresis

الربع األول

الربع الثاني

اسم الدورةالرقم

إعطاء الحقن1

2I.V.F أطفال االنابيب

3)CPR اإلنعاش القلبي الرئوي )التنفس االصطناعي

الجديد في مجال التغذية4

 تطبيقات اإلحصاء في العلوم الطبية5

6Lab skills and safety 
7SPSS in medical sciences
8Molecular diagnosis infectious diseases
الحماية والوقاية االشعاعية.9

10Applications of HPLC
11Applications of flow cytometry
12Molecular/ Cytogenetics
13Molecular phylogeny

الربع الرابع

الربع الثالث

اسم الدورةالرقم

المهارات المخبرية األساسية في أجهزة التحليل الكرموتوغرافي1

الجودة في المستشفيات2

ضبط العدوى3

أساسيات زراعة الخاليا4

أساسيات التمريض5



الهندسة
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اسم الدورةالرقم

1 Six sigma
2Project Management
3Quality control
4MatLab
5NEBOSH مقدمة في السالمة العامة والصحة المهنية الدولية
6 Supply chain management
7 Galilio Training
تقنيات واعمال الخرسانة8

إدارة الكواراث واألزمات والطوارئ9

حساب الكميات10

تصميم األبنية العالية باستخدام الحاسوب11

12)primavera )6 إدارة المشاريع باستخدام الحاسوب

الربع األول

اسم الدورةالرقم

تصميم األعمال الكهربائية1

استخدام األداء المتوازن في اعداد الخطة االستراتيجية2

ادارة نظم المعلومات الجغرافية3

4Autocad
5 Six sigma
6Project Management
7Quality control
8MatLab
9NEBOSH مقدمة في السالمة العامة والصحة المهنية الدولية

10 Supply chain management
11Arduino لغة البرمجة

صيانة األجهزة الطبية12

13)PLC+SCADA( أنظمة التحكم

14)PHOTOVOLTAIC SYSTEMS( أنظمة ألواح الطاقة الشمسية

15Building Management Systems )BMS(

16HAP تكييف وتبريد مع استخدام برنامج

تشغيل وصيانة المضخات والضواغط واكتشاف األعطال واصالحها17

الربع الثاني
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الربع الثالث

اسم الدورةالرقم

1 Six sigma
2Project Management
3Quality control
4MatLab
5NEBOSH مقدمة في السالمة العامة والصحة المهنية الدولية
6 Supply chain management
7 Galilio Training
تقنيات واعمال الخرسانة8

إدارة الكواراث واألزمات والطوارئ9

حساب الكميات10

تصميم األبنية العالية باستخدام الحاسوب11

12)primavera )6 إدارة المشاريع باستخدام الحاسوب

تحليل االهتزازات في المعدات الدوارة13

14Solid Works التصميم الهندسي بوساطة برنامج

15Android البرمجة بلغة

16IOS البرمجة بلغة

تصميم المنشات المعدنية17

تطبيقات الحاسوب في الهندسة االنشائية18

تصميم خرسانة مسلحة19

اسم الدورةالرقم

تصميم األعمال الكهربائية1

استخدام األداء المتوازن في اعداد الخطة االستراتيجية2

ادارة نظم المعلومات الجغرافية3

4AutoCAD
اعداد مدرب محترف في اإلنتاج والعمليات5

6 Six sigma
7Project Management
8Quality control
9)primavera )6 إدارة المشاريع باستخدام الحاسوب

10MatLab

الربع الرابع



العلوم التربوية
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اسم الدورةالرقم

استراتيجيات التدريس الحديثة1

استراتيجيات التعلم النشط2

تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة3

اعداد المعلم المتميز4

استخدام برنامج التحليل االحصائي SPSS لتقييم اداء الطلبة5

اضطرابات الكالم واللغة6

الربع األول

الربع الثاني

اسم الدورةالرقم

استخدام برنامج التحليل االحصائي SPSS لتقييم اداء الطلبة1

اعداد االختبارات والمقاييس التربوية ضمن المعايير العالمية2

فن إدارة الصف3

تعديل سلوك الطلبة4

أساليب البحث العلمي5

صعوبات التعلم6

الرسم باستخدام الحاسوب7

مهارات التوافق مع االحتراق الوظيفي8

فنون التعامل مع األطفال9

القياس والتشخيص في التربية الخاصة10

اسم الدورةالرقم

تنمية المهارات القيادية1

حل النزاعات سلمًيا2

الضغوط النفسية وطرق التكيف معها3

استثمار الوقت وإدارة االولويات4

استخدام برنامج التحليل االحصائي SPSS لتقييم اداء الطلبة5

البرمجة اللغوية العصبية6

الربع الثالث

الربع الرابع

اسم الدورةالرقم

مهارات تقييم الطلبة1

أساليب البحث العلمي2

اعداد المعلم المتميز3

استخدام برنامج التحليل االحصائي SPSS لتقييم اداء الطلبة4
استراتيجيات التعلم النشط5

البرمجة اللغوية العصبية6

صعوبات التعلم7

اضطرابات الكالم واللغة8



العلوم الرياضية
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اسم الدورةالرقم

اعداد مدربين أيربيك1

اعداد مدربين لياقة بدنية2

3PT اعداد مدرب شخصي

دورة االختبارات والمقاييس في مجال الرياضة4

دورة مدرب صالة5

الربع األول

الربع الثاني

اسم الدورةالرقم

1CARDIO FIGHT FIT اعداد مدربين

سباحة2

مساج3

اعداد مدربين أيربيك4

اعداد مدربين لياقة بدنية5

الربع الثالث

الربع الرابع

اسم الدورةالرقم

1PT اعداد مدرب شخصي

اعداد مدربين أيربيك2

اعداد مدربين لياقة بدنية3

4PT اعداد مدرب شخصي

دورة االختبارات والمقاييس في مجال الرياضة5

اسم الدورةالرقم

دورة مدرب صالة1

2CARDIO FIGHT FIT اعداد مدربين

سباحة3

مساج4

اعداد مدربين أيربيك5



علم الحاسوب
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اسم الدورةالرقم

1AUTOCAD
2SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج

33D MAX
4ASP.NET
5PHP

الربع األول

الربع الثاني

اسم الدورةالرقم

1ORACLE DEVELOPER
مهارات الطباعة )عربي، انجليزي(2

3C++ PROGRAMMING
4)WEB DESIGN USING )HTML, CSS, JAVASCRIPT
5PHOTOSHOP
6Mobile application development
7Programming using python as programming language
8Ethical Hacking
اعداد وتأهيل فني صيانة حاسوب9

اسم الدورةالرقم

1INDESIGN
23D MAX
3ASP.NET
4AUTOCAD
5)WEB DESIGN USING )HTML, CSS, JAVASCRIPT

الربع الثالث

الربع الرابع

اسم الدورةالرقم

1PHOTOSHOP
2MATLAB
3INDESIGN
4ORACLE DEVELOPER
5PHP
6Advanced excel
7 Android application



الموارد الطبيعية والبيئة
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اسم الدورةالرقم

1)GIS( نظم المعلومات الجغرافية

ادارة المراعي2

النمذجة الهيدرولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية3

القياسات والتحاليل الخاصة بمعالجة المياة والمياة العادمة.4

ادارة المياه العادمة الصناعية5

الربع األول

الربع الثاني

اسم الدورةالرقم

تحلية المياه1

أنظمة العلموات الجغارفية واالستشعار عن بعد2

زراعة أسطح المنازل )األبنية الخضراء(3

4)GIS( نظم المعلومات الجغرافية

ادارة المراعي5

6RS & GIS
7Exploration Drilling
تصميم وتركيب وتقييم وإدارة شبكات الري8

تحاليل التربة والمياة9

زراعة أسطح المباني10

تقنيات حفر االبار11

إدارة المخلفات الصلبة12

تقييم خطر الفيضانات13

اسم الدورةالرقم

النمذجة الهيدرولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية1

القياسات والتحاليل الخاصة بمعالجة المياة والمياة العادمة.2

ادارة المياه العادمة الصناعية3

تحلية المياه4

أنظمة العلموات الجغارفية واالستشعار عن بعد5

الربع الثالث

الربع الرابع

اسم الدورةالرقم

زراعة أسطح المنازل )األبنية الخضراء(1

2)GIS( نظم المعلومات الجغرافية

ادارة المراعي3

النمذجة الهيدرولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية4

القياسات والتحاليل الخاصة بمعالجة المياة والمياة العادمة.5

أسس المساحة وتطبيقاتها6



دورات مكرره دورًيا
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اسم الدورةالرقم

1TOEFL

2ILETS

المحادثة باللغة اإلنجليزية للمبتدئين3

محادثة باللغة اإلنجليزية متقدمة4

5ICDL

التحرير الصحفي6

اللغة اليابانية للمبتدئين7

اللغة الفرنسية8

مهارات التحرير الصحفي9

10SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج

االعراب الوظيفي لتعليم طالب المدارس11

فن التعامل مع الجمهور12

خدمة العمالء13

استراتيجيات التدريس الحديثة14

15SIX SIGMA

الخط العربي16

دورات تدريبية طويلة
)تصل الى 400 ساعة تدريبية(
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اسم الدورةالرقم

ادارة الفنادق1

التحكم بواسطة الحاسوب بماكينتي الفرز والخراطة2

التخليص الجمركي3

التسويق االلكتروني المتطور4

التصميم الجرافيكي5

التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة6

التصميم الداخلي والديكور7

السكرتارية وإدارة المكاتب8

الصحافة واإلعالم9

الصحة والسالمة المهنية10

اللغة االنجليزية11

المحاسبة ومسك الدفاتر12

الوسائط المتعددة13

إدارة األعمال االحترافية الحديثة14

إدارة األعمال المالية والمصرفية15

إدارة الطعام والشراب16

إدارة المبيعات والتسويق17

إدارة المستشفيات واألرشفة اإللكترونية18

إدارة المستشفيات والسجالت الطبية19

إدارة المطارات وعلوم الطيران20

تصميم األزياء والموضة21
تطبيقات األندورويد22

اسم الدورةالرقم

صيانة األجهزة الخلوية23

فنون التجميل24

فنون الطهي وإعداد الطعام25

هندسة االتصاالت26

هندسة البرمجيات27

هندسة التكييف والتبريد28

هندسة الرسم المعماري29

هندسة الشبكات30

هندسة المساحة31

هندسة المساحة العقارية32

هندسة المواقع اإللكترونية33

هندسة تكنولوجيا الحاسوب34

هندسة حساب الكميات35

هندسة كهرباء وميكانيك سيارات الهايبرد36
هندسة محركات البحث37
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تواصل معنا

المركز الرئيسي

اجلامعة الهاشمية
هاتف : ٣٩٠٣٣٣٣-٠٥

فرعي   ( ٤٣٧٧ - ٤٩٤٩ - ٤٣٨١- ٤٢٧٧ - ٤١٦٣ ) 
فاكس : ٣٨٢٦٨٧٠ -٠٥

Sccs@Hu.Edu.Jo بريد إلكتروني
ص ب  (١٥٠٤٥٩ ) ، الرمز البريدي ( ١٣١١٥ ) 

الزرقاء - األردن

فرع عمان 

 صويلح  –  مقابل إشارة الدوريات – طلوع هافانا
شارع عبدالله الفياض اخلضر/ بناية رقم ٣٢

هاتف : ٥٣٤٥٧٦١-٠٦
فاكس ٥٣٣٦٨٥٤-٠٦
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فهرس المحتويات

الصفحةالموضوع الرقم
9 كلمة مدير المركز1

11 رؤيتنا2

11 رسالتنا3

12اهداف المركز4

13مكاتبنا5

14دوائر المركز6

14خدماتنا7

15 العلوم االقتصادية8

21 العلوم الطبية9

25الهندسة10

31 العلوم التربوية11

35 العلوم الرياضية12

39علم الحاسوب13

43 العلوم الطبيعية والبيئية14

47 دورات مكررة15

49دورات تدريبية طويلة16

53فهرس المحتويات17


