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 مقدمــة:

ن مل ال ركز بيه  ة 2021ل ام  مركز  التدريب واالستتتتاتتتاراص واالتمتتتاي ال  ت   جاء تقديم خطة  ، بهذا التنوع، وهذه الاتتت ول ة، اي ا ا

ن  يوممواكبة كل ما هو جديد ف  عالم التدريب، والذي ياتتهد كل  ن مت التقدم ال ل    تحديثا جديدان، وتطوران ف  مختلف ال وضتتوعاص، وكلا ا اتت اما

ن مل ال ركز عل  تلب ة ماجة ال  ت ت اور    وال  ت ت  والتكنولوج  وكذلا الحاجة ال لحة الت  تقتضتتتتتت ها اب  ة اوع اي وتقدمها، ومر تتتتتتا

 لت  قد يحتاجها ال املون ف  مؤسااص القطاع ل ال ام والخاص.ال حل  وأسرة ال ام ة البة وعامل ل ل ختلف ال وضوعاص ا

خطة عامة، اال أن ال ركز عل  است دا  لتم  م وتنف ذ برامج تدريب ة خا ة، قد تحتاجها أي مؤساة الوال بد مل اإلشارة هنا ال  أن هذه 

هلة ف  ال ام ة، مت اإلشتتارة ال  امكا  ة االستتتفا ة مل أي كفاءاص مل الكفاءاص اوكا ي  ة واإل ارية والفن ة ال ؤ تث ريلف  هذا الوال الغال  ماتت

 خارج ال ام ة.

ف  او ظ ة والت ل  اص، فإ ه عل  استتتتتتت دا  إلعدا  الدراستتتتتتاص واالستتتتتتتاتتتتتتاراص الت   تحتاجها أي  الوار ةك ا أن ال ركز وبحكم مهامه 

واجهها ب ض القضتتتايا الفن ة واإل ارية، ومل هنا فإ نا  دعو ج  ت مؤستتتاتتتة، وخا تتتة الاتتتركاص وال ؤستتتاتتتاص ف  اقل م ال نو  الت  ي كل أن ت

ال ؤسااص عدم التر   باالتماي مت ال ركز للدخوي ف  ماروع شراكة وت اون مق ق  ل سواء ف  م اي التدريب أو م اي االستااراص واعدا  

 الدراساص.

 وهللا ول  التوف ق،،،
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 المجتمعيمركز  التدريب واالستشارات واالتصال  
 

ااراص واالتماي ال  ت   مركز  التدريتيسس  افة ال ام ة الها فة ال  تن  ة ال  ت ت ال حل  وتطوير ب واالست ااؤه ترج ة مق ق ة لفل ، وجاء ا 

كل  ائم، وتاتتتتت   قدراص أبنائه، م ث أخذص ال ام ة عل  عاتقها النهوض بالوال، وتيه ل قدراص ال امل ل ف  مختلف القطاعاص الرستتتتت  ة واوهل ة باتتتتت

ال ركز أمد أكرع  ال ام ة مل خالي هذا ال ركز ال  استث ار امكا اتها ال تامة أفضل استث ار، واستغاللها ف  تطوير وتن  ة قدراص أبنائه، عل  اعتبار أن

ي ا  الحلوي اعل   راستتتتتها و ال ام ة ف  مالماتتتتة ماجاص ال  ت ت، والبحث عل مواال الضتتتت ف، والخلل لل  ل مت ال اتتتتؤول ل ف  مختلف القطاعاص

 ال ناسبة لها، وتقديم االستااراص ف  شت  ال  االص، وفتح برامج تدريب ة لل ااه ة ف  تطوير واعا ة تيه ل الكوا ر اإل ارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالتماي واالستااراص التدريب مركز يكون أن  تطلت : لرؤياا

 وتيه لها الكوا ر البارية م اي ف  مت  زاان مركز ال  ت   

 ال حل  وال  ت ت عام باكل للوال الااملة التن  ة ف  لل ااه ة

 .يقدمها الت  ال تنوعة خالي خدماته مل خاص، باكل
 

 م ال  ف  ال ال ة ب و تها تت  ز منافاة خدماص تقديم عل  ال  ل  :الرسالة

 التحدياص، ومواجهة ال مر مواكبة قا رةعل  لتكون واالستااراص التدريب

 مل الكفاءاص ماتف ديل ال ل  ة ال نه  ة ت ت د مدروسة برامج اعدا  خالي مل

 الوال  اخل البارية الكوا ر لتيه ل ال ام ة ف  والفن ة واإل ارية ال ل  ة

 .وخارجه
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عقد دورات متخصصة في : التدريب المهني
، المجاالت المهنية كدورات التدفئة والتكييف

تخدام أنظمة الطاقة الشمسية، السباحة، الرسم باس
.الحاسوب، الزراعة الحيوية، وغيرها

عقد دورات متخصصة في : التدريب العلمي
ألداء الرقابي، المحافظ االتحليل المالي ، 

ميات، االستثمارية، الوقاية من األوبئة، حساب الك
.إدارة المشاريع

جهزة اللغات، الترجمة، صيانة أ: التدريب الهجين
الحاسوب، صيانة أجهزة المحمول، البرمجة 

.وغيرها
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  ة:مالحظات عام

 س تم عقد أي بر امج تدريب  عند اكت اي ال د  ال طلو . -

 مؤساة يتم الت اون م ها ف  هذا ال  اي. ل قد  وراص ت اقدية متخممة لل امل ل ف  أيال ركز عل  است دا   -

 يوفر ال ركز ال ا ة ال ل  ة للبرامج التدريب ة ال تخممة الت  ي قدها. -

 يوفر ال ركز خبراص تدريب ة مت  زة.  -

 

  :آلية التسجيل في الدورات

 -يتم التا  ل ف  الدوراص مل خالي:

لتزام بتغط ة رسوم ال، مت اةال ااركون مرشحون مل قبل الوزاراص وال ؤسااص يكون اشتراكهم ب وجب كتا  رس   مل ال ؤساة ال  ن اكا كان  .1

 ال ااركة ف  الدورة، عل  أن يوجه الكتا  ال  مدير ال ركز. 

بر امج تدريب  لدو محاستتب  تتندوم ال ركز ف  ال اتتاركون بمتتفة شتتخمتت ة، يكون التاتت  ل لدو ال ركز، ويتم تاتتديد رستتوم االشتتترا  ف  أي  .2

  ة.ومدة الاؤون ال ال
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 جـامعـة مـــؤتـة

 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                  

 دورات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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 البرامج التي يطرحها المركز في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 
 الفئة المستهدفة عدد الساعات التدريبيعنوان البرنامج  الرقم

قدم  80 (ICDL)الرخمة الدول ة لق ا ة الحاسو  1 ناء المجتمع المحلي الراغبون في الت بة الجامعة وأب طل

 .(ICDL)المتحان 

2 Introduction to Oracle(sq1)  50 .طلبة تخصص الحاسوب في الجامعات، والمبرمجون 

3 OracleP1/sq1/units 20  ،المبرمجون، المهندسوووووون، مسوووووتخدمو أجهز  الحاسووووووب

 وطلبة الجامعات.

4 (CCNA) مهندسو النظم وذوو االهتمام، وطلبة كلية الهندسة و 120 الا اكوIT).) 

طلبووة الجووامعووة، والراغبون في العموول في مجووال  وووووويووانووة  30   ا ة أجهزة الحاسو  5

 الحاسوب.

 المؤسسات العامة والخا ة الراغبة في تأهيل موظفيها. 40 للتيه ل الوظ ف  خا ةالحاسو  ال 6

 المؤسسات العامة والخا ة الراغبة في تأهيل موظفيها. 40 لل بتدئ ل  الحاسو  التيس ا ة 7

طلبووة الجووامعووة والوودراسووووووووات العليووا، والمهتمون بكووافووة  SPSS)) 40 الرزمة اإلممائ ة لل لوم االجت اع ة 8

 التخصصات.

المهتمون شوووووريطة ا لمام بأسووووواسووووويات الحاسووووووب، طلبة  MS Excel 20ال داوي اإللكترو  ة  9

 الجامعات، والسكرتيرات.

10 VB.net 30   المهندسووووووون، الخريجون، وطلبة كلية الهندسووووووة والعلوم

 الحاسوب. 

11 ASp.net 30   المهندسووووووون، الخريجون، وطلبة كلية الهندسووووووة والعلوم

 الحاسوب.
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12 Word processing (Microsoft office) 20  طلبة الجامعات، السكرتيرات، والمهتمون بتطوير مهاراتهم

 الحاسوبية.

األسووووووواتل  في الجامعات والمدارب، الطلبة في الجامعات،  Front Page 20ب باستخدام يتم  م  فحاص الو 13

 والسكرتيرات.

متتهتتتاراص عتترض وتتتقتتتديتتم التت تتحتتتاضتتتتتتتتراص  14

 Power pointباستخدام

األسووووواتل  في الجامعات والمدارب، الطلبة، السوووووكرتيرات،  20

مندوبو المبيعات والترويج، ومعدو الملخصوووات األسوووبوعية 

 أو الشهرية أو السنوية.

15 E-learning using web CT 20  تل  في الجامعات المهتمون في التعليم ا لكتروني، األسوووووووا

 والمدارب.

16 Photoshop course syllabus 40   مسووتخدمو الحاسوووب و ا ووة في مجال التصوووير وا نتا

وا  را ، طلبووة الجووامعووات، والراغبون المهتمون في هوولا 

 المجال.
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 جـامعـة مـــؤتـة
 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 

 

 

 

 
 

 

 دورات في مجال العلوم ا دارية والمحاسبة
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 البرامج التي يطرحها المركز في مجال العلوم ا دارية والمحاسبة 
 الفئة المستهدفة عدد الساعات عنوان البرنامج التدريبي الرقم

مدراء ال وار  الباتترية وشتتؤون اوفرا ، ال اتترفون الذيل يقومون باخت ار  20  ا ارة ال وار  البارية 1

 ومقابلة ال رشح ل لل  ل.

تكنولوج تتتا نالنتتتا ون وتكنولوج تتتا ا ارة توظ ف  2

 ال  رفة ف  تطوير البلدياص.

 رؤساء البلدياص وأعضاء ال  الس البلدية وال املون ف ها. 15

مديرو الدوائر ف  القطاع ل ال ام والخاص، موظفو ال ام اص، وال هت ون  20 او اء الن وكج  ف  الت امل مت اآلخريل. 3

 ف  هذا ال  اي.

مديرو الدوائر ف  القطاع ل ال ام والخاص، موظفو ال ام اص، وال هت ون  12 الرسائل الرس  ة والتقارير وال ذكراص.كتابة  4

 ف  هذا ال  اي.

5 Writing English Business Letters 20  مديرو الدوائر ف  القطاع ل ال ام والخاص، موظفو ال ام اص، وال هت ون

 ف  هذا ال  اي.

 ال حاسبون، ال دققون، وكتبة الحااباص ف  الدوائر واوقاام ال ال ة. 20 الحاسو  ف  ال حاسبةتطب قاص  6

 ال دراء ورؤساء اوقاام، وموظفو ال ؤسااص الحكوم ة والخا ة. 30 اإل ارة ال امة 7

 اإل ارة ال ال ة 8

 

 ال دراء ال ال ون، رؤساء اوقاام ال ال ة، ال حاسبون، وال دققون. 30

 شاغلو الوظائف اإل ارية ال ل ا، ومديرو البرامج. 30 التخط ط التن وي 9

شتتتتاغلو الوظائف اإل ارية ال ل ا، ومديرو التخط ط، والدراستتتتاص، ومديرو  20 التخط ط االسترات    10

 البرامج.

 

 وال ام اص والاركاص.اص ال امة اق ا اص ا ارية ف  الوزاراص وال ؤس 15 التخط ط االسترات    والتفك ر اإلبداع  11

 ال املون ف  أقاام ال حاسبة وال ال ة وال ااريت والتخط ط. 30 ال حاسبة ال ال ة 12
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ال  ارستتتون لل  ل ال حاستتتب   ون توفر شتتتها اص أكا ي  ة، الراغبون ف   30 ال حاسبة ال ال ة لغ ر ال حاسب ل 13

ف  م اي  ال  ل ف  م اي ال حاستتتتبة مل غبر ال حاستتتتب ل، وكوو االهت ام

 ال حاسبة.

مدراء اإل اراص ال ال ة، ورؤساء أقاام ال حاسبة، ومدراء التدريب وقطاع  30 ا ارة وتبا ي ال  رفة 14

 تكنولوج ا ال  لوماص.

 ال دراء ال ال ون، ورؤساء اوقاام ال ال ة، وال حاسبون. 30 الرقابة والتدق ق ال ال  15

 ال ال ون، ال دققون، وال حاسبون.ال حللون  20 التحل ل ال ال  16

مهاراص اعدا  ال دوو االقتمتتتتتتا ية لل اتتتتتتاريت  17

 الناجحة

 قتما ية ال امة والخا ة.ال املون ف  ال ؤسااص اال 30

التاتته الص ف  البنو  ومؤستتاتتاص  وأ تتحا  ال اتتاريت المتتغ رة، ماتتؤول 20 ت ويل وتن  ة ال ااريت المغ رة 18

 الت ويل المغ رة، وال املون ف  مؤسااص الض ان والت ويل.

رؤستتتتتتاء اوقاتتتتتتام والاتتتتتت ب، ال دراء ف  اوجهزة الحكوم ة، ال ام اص،  30 تن  ة ال هاراص الق ا ية لإل ارة الوسط  19

 وال ؤسااص ال امة والاركاص.

بة  15 ورضا الزبائل خدمة ال  الء 20 طاع ل ال ام ال ال ام اص، وال املون ف  م اي خدمة الزبائل ف  الق

 والخاص.

ج  ت ال امل ل بالومداص اإل ارية ف  ال ام اص، البة الهندستتة المتتناع ة،  15 ( و ظ ة ال و ة9001 ظام اويزو) 21

 وال هت ون ف  هذا ال  اي.

 

 ال حاسب القا و   اور    22

JCPA 

م اي ال حاستتبة والتدق ق، وال دراء ال ال  ل، وج  ت ج  ت ال ختمتت ل ف   100

ال حاستتتتتب ل وال دقق ل عل  اختالو ماتتتتتتوياتهم، والبة ال حاستتتتتبة، وكل 

 ال هت  ل ف  ال وضوعاص ال حاسب ة.

ج  ت ال ختمتت ل ف  م اي ال حاستتبة والتدق ق، وال دراء ال ال  ل، وج  ت  15 اعدا  ال واز اص باستخدام الحاسب اآلل  23

 ل حاسب ل وال دقق ل عل  اختالو ماتوياتهم.ا
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اوستتتتتتتتال تتب ال تتد  تتة ف  تنظ م وتخط ط وا ارة  24

 االجت اعاص والندواص وال ؤت راص

الق ا اص اإل ارية ف  الوزاراص وال ام اص وال اتتتتاتتتف اص وال ؤستتتاتتتاص  15

 ال امة.

ال ام والخاص، البة  ال دراء ورؤستتتتتتتاء اوقاتتتتتتتام، ال اتتتتتترفون ف  القطاع ل 15 بناء فريق ال  ل 25

 ال ام ة، والراغبون ف  زيا ة م رفتهم ف  هذا ال  اي.

تطب قاص قا ون الضتتتتتت ان االجت اع : الت ل  اص  26

 واوهداو

رؤستتتاء الدواويل ، مدراء ال كاتب، ورؤستتتاء مكاتب اوقاتتتام واإل اريون  12

 وضباا االرتباا.

 الراغبون ف  تطوير كاتهم. 15 تيك د الذاص 27

 شاغلو ال نا ب اإل ارية ال ختلفة الحال ون، وال رشحون لها ماتقبالن. 20 تبا ط اإلجراءاص اإل ارية 28

 ال دراء، مااعدو ال دراء، ورؤساء الدواويل. 20 ا ارة الوقت للق ا ي ل وال دراء 29

 مديرو التطوير وال و ة والتخط ط. 20 ا ارة التغ  ر 30

فاوض وابرام موظفو  20 مهاراص االتماي 31 خاص، وم ثلو ال نظ اص ف  الت طاع ل ال ام وال الق

 تفاق اص.اال

ال دراء، ماتتاعدو ال دراء، رؤستتاء اوقاتتام الحال ون، والذيل ستتوو ياتتغلو ها  20 ا ارة ال و ة الااملة 32

 ماتقبالن. 

ورؤستتتتتاء اوقاتتتتتام البة كل ة ا ارة اوع اي والدراستتتتتاص ال ل ا، ال دراء،  30 ا ارة االستث ار 33

 الحال ون.

رؤستتتتتتاء اوقاتتتتتتام والاتتتتتت ب، ال دراء ف  اوجهزة الحكوم ة، ال ام اص،  20 ا ارة اوزماص اومن ة 34

 وال ؤسااص ال امة والاركاص.

 .موظفو القطاع ل ال ام والخاص 30 ا ارة الوقت والا طرة عل  ضغوا ال  ل 35

 .والراغب ل  تكنولوج ا ال  لوماصمدراء التدريب وقطاع  20 تدريب ال درب ل 36
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 جـامعـة مـــؤتـة
 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 
 

 

 

                                                                                                                   

                                                                
 

 دورات في مجال الهندسة
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 البرامج التي يطرحها المركز في مجال الهندسة 
 الفئة المستهدفة عدد الساعات عنوان البرنامج التدريبي الرقم

1 AutoCAD 20 50  .طلبة كلية الهندسة، والمهندسون من جميع التخصصات 

2 AutoCAD 3D 30 .طلبة كلية الهندسة، والمهندسون من جميع التخصصات 

3 Mat lab 30 .طلبة كلية الهندسة، ومهندسو الكهرباء والميكانيك 

4 Primavera  50  الهندسووووة، المدراء، المهندسووووون والمسووووؤولون عن تخطي  و دار  طلبة كلية

 المشاريع.

5                M.S Project 30 .المدراء، المهندسون، والمسؤولون عن تخطي  و دار  المشاريع 

6 Mechanical disktop4 30 .طلبة كلية الهندسة الميكانيك 

 في مجال الطرق، والفنيون في نفس المجال.المهندسون المدنيون المختصون  30   ا ة الطرم 7

 المهندسون المدنيون، والمساحون. 20 تم  م ر فاص الطرم 8

 المهندسون المدنيون، المساحون، مساعدو المساحين، ومنفلو المشاريع ا نشائية. 20 هندسة ال اامة )مبا ئها وتطب قاتها( 9

العاملون في مجال التكييف والتبريد، مشووووورفو مختبرات والهندسوووووي، الفنيون  20 تكنولوج ا التك  ف والتبريد 10

 طلبة كلية الهندسة في الجامعات، والمهندسون حديثو التخر .

المهندسوووووون، المسووووواحون، طلبة كلية الهندسوووووة في الجامعات، والمهتمون في هلا  24 هندسة ال اامة ال تقدمة 11

 المجال.

عاملون في  30 مراقب ا ااءاص 12 عاملون في القوات ال ية، وال لد مة والشووووووؤون الب عا عال ال وزار  األشوووووو

 المسلحة األردنية.

عاملون في القوات  30 مراقب ارم 13 ية، وال لد مة والشووووووؤون الب عا عال ال عاملون في وزار  األشوووووو ال

 المسلحة األردنية.

14 MAT LAB  طلبة كلية الهندسة، ومهندسو الكهرباء والميكانيك 15 متقدمة 

 طلبة كلية الهندسة، ومهندسو الكهرباء والميكانيك 30 اردينو  15
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 جـامعـة مـــؤتـة

 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 

 

 

 

 الدورات والبرامج التربوية والنفسية
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 مجال البرامج التربوية والنفسية البرامج التي يطرحها المركز في 

عدد  عنوان البرنامج التدريبي الرقم

 الساعات

 الفئة المستهدفة

طلبة تخصوووص التربية الخا وووة، والمرشووودون التربويون في  120 الق اس والتاخ ص ف  الترب ة الخا ة 1

 المدارب.

طلبة تخصووووص التربية الخا ووووة، المرشوووودون التربويون في  120 عيوب ومشكالت النطق والكالم 2

عاملون في مراكز  ا وووووووة بلوت  ووووووعوبات  مدارب، وال ال

 النطق.

 المرشدون التربويون في المدارب. 30 مهارات اإلرشاد النفسي 3

 .في المداربالمرشدون التربويون  30 تاخ ص   وباص الت لم وعالجها 4
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طلبة العاملون في مراكز التربية الخا ووووة، ومراكز الصووووم، و 30 لغة اإلشارة للمم/مبتدئة  5

 .تخصص التربية الخا ة

طلبة العاملون في مراكز التربية الخا ووووة، ومراكز الصووووم، و 30 لغة اإلشارة للمم/متقدمة 6

 .تخصص التربية الخا ة

طلبة مراكز التربية الخا ووووة، ومراكز الصووووم، والعاملون في  20 التدخل ال بكر 7

 .تخصص التربية الخا ة

طلبة العاملون في مراكز التربية الخا ووووة، ومراكز الصووووم، و 20 التومد التاخ م  وال الج  8

 .تخصص التربية الخا ة

غويتتتة  9 ل ل برم تتتة ا ل ل قتتتل)ا ن  تتتة التتتذاص وا ارة ا ت

 NLPال مب ة(

 المجتمع المحلي.الراغبون المهتمون بالموضوع من  20

طلبوووة كليوووة العلوم التربويوووة، المعلمون والمرشووووووووودون في  20 مهاراص التفك ر اإلبداع  10

 المدارب. 

 طلبة كلية العلوم التربوية، المعلمون. 20 تصميم و نتا  الوسائل التعليمية  11
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 مـــؤتـةجـامعـة  
 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 

 

 

 

 
        

                                                              

                                                                         

 

 

 

 دورات في مجال اللعات
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 في مجال اللعات تي يطرحها المركزالبرامج ال
عدد  عنوان البرنامج التدريبي الرقم

 الساعات

 الفئة المستهدفة

1 

 

طلبة الجامعة والراغبون في تحسين مستوياتهم في المحادثة  40 )لل بتدئ ل(ال حا ثة باللغة اإل  ل زية

 باللعة ا نجليزية.

في تحسين مستوياتهم في المحادثة طلبة الجامعة والراغبون  40 )متقدمة(ال حا ثة باللغة اإل  ل زية 2

عة أعمالهم مسووووووتو   للين تتطلب طبي عة ا نجليزية، وا بالل

 أفضل.

 وأبناء المجتمع المحلي.طلبة المدارب،  40 تقوية اللغة اإل  ل زية 3

 اللغة الفر ا ة لل بتدئ ل 4

 

وزار  السووووووياحة العاملون في طلبة الجامعة قسووووووم اللعات،  40

 والمهتمون في مجال اللعات. ،واآلثار

طلبوووة الووودراسووووووووات العليوووا الراغبون في اجتيووواز االمتحوووان،  50 (TOEFL)اإلعدا  الجت از امتحان التوفل 5

 والعاملون في المؤسسات العامة والخا ة.

 الطلبة الوافدين  120 اللعة العربية لعير الناطقين بها  6
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 جـامعـة مـــؤتـة

 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 

 

 

 

 

 

                                                                       
 

 

 دورات في مجال العلوم الزراعية والجعرافية
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 البرامج التي يطرحها المركز في مجال العلوم الزراعية والجعرافية 
 

 الفئة المستهدفة عدد الساعات عنوان البرنامج التدريبي الرقم

طلبة الجامعة قسم الجعرافيا، موظفو وزار  السياحة واآلثار،  30 رسم الخرائط ال غراف ة 1

المهندسووووووون المدنيون، المسووووووواحون، ومنفلو المشووووووواريع 

 ا نشائية.

طلبة الجامعة، موظفو وزار  السووووياحة واآلثار، المهندسووووون  20 (GIS) ظم ال  لوماص ال غراف ة وتطب قاتها 2

 المدنيون، المساحون، ومنفلو المشاريع ا نشائية.

أ صووووووووائيو علم العوولاء والتعووليووة، مووديرو ا نتووا ، مووديرو  20 الاالمة الغذائ ة وارم ال  امالص الحرارية 3

المصووووانع، فنيو الصووووناعات العلائية، أطباء الصووووحة العامة، 

العاملون في مجال الموا ووووووفات والمقاييس، والعاملون في 

 مجال الرقابة العلائية.

أ صووووووووائيو علم العوولاء والتعووليووة، مووديرو ا نتووا ، مووديرو  20 (Sensory Evaluation)التق  م الحا  لألغذية 4

العلائية، أطباء الصووووحة العامة، المصووووانع، فنيو الصووووناعات 

العاملون في مجال الموا ووووووفات والمقاييس، والعاملون في 

 مجال الرقابة العلائية.

المهنووودسووووووون المووودنيون، موظفو القطووواع العوووام والخوووا ،  20 مقدمة ف  االستا ار عل ب د وتطب قاتها. 5

 المساحون، أساتل  الجامعات، والطلبة.

العوواملين في اقسووووووووام البيطر  في وزار  الزراعووة والقطوواع  20 والب طرياالرشا  الت ريض   6

 الخا 

 المرشدين الزراعيين والمزارعين 20  ظام الري والتا  د 7

 المرشدين الزراعيين والمزارعين 20  ناعة الك بوست 7

 العاملين في مجال المساحة 40 المساحة التأسيسية 9
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 جـامعـة مـــؤتـة    

 مركز  التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي

 

 

 
                                                       

 

 

                                                                  
 

 

 دورات في مجال الرياضة
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 البرامج التي يطرحها المركز في مجال الرياضة 

 

 

 
 الفئة المستهدفة عدد الساعات عنوان البرنامج التدريبي الرقم

 طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون بهلا المجال. 20 مدربو اويروبكس 1

 طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون بهلا المجال. 40 مدر  خاص لل اقة البد  ة 2

 طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون بهلا المجال. 20 ال تقدم التدل ا 3

 طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون بهلا المجال. 30 ال الج الطب   /ال الج الرياض  4

 ألبناء العاملين في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي. 24 ( سنواص10-6ت ل م كرة الالة لألافاي ب ل) 5

 ألبناء العاملين في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي. 24 ( ككور وا اث8-6ال  باز لألافاي ب ل )ت ل م  6

 أبناء المجتمع المحلي. 20 الل اقة البد  ة لإل اث 7

 ألبناء العاملين في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي. 18 الابامة  8

 بهلا المجال .طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون  20 الح امة 9

 طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون بهلا المجال . 20 االس افاص االول ة 10

 طلبة كلية علوم الرياضة، والمهتمون بهلا المجال . 30 المدرب الرياضي الشخصي 11
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 2021تقرير االنشطة  
 

 مقدمة 

 

وورش ال  ل.  والدوراص التدريب ة، او اطة مل ال ديد ب قد 2021 ال ام خالي ال  ت    واالتماي واالستااراص التدريب مركز قام

 مراعاة برام ه يتيقلم ويك ّف أن ال ركز ماوي ولقد. ال رئ  االتماي تقن ة عبر كان مل ومنها وجاه ني كان مل ف نها او اطة هذه تنوعت وقد

 .كورو ا جائحة تداع اص

 تم والت Teams وتقن ة  ال رئ  االتماي استخدام وسائل ف ها تم ال  ت ت مل م  نة وشرائح فئاص الب عل  بناء البرامج ب ض تم  م تم لقد

 . ال ركز ف  ووي استخدامها 

  ارساص لل وال و ة الحظر اجراءاص ايقاو تم ال  تا ة عندما  وراته ب قد ال ركز قام وكذلا الكترو  نا يتم كان الدوراص هذه ق  التا  ل

 .وال ام ة الدولة  وائر ف  لألع اي الوجاه ة

، بهذا التنوع، وهذه الا ول ة، اي ا ا مل ال ركز بيه  ة مواكبة كل 2021جاء تقديم خطة مركز التدريب واالستااراص واالتماي ال  ت    ل ام 

أ ف  مختلف ال وضوعاص وا ا اما مت ال ات داص ف  الب ئة ال ح طة لقد  .ما هو جديد عالم التدريب، والذي ياهد كل يوم تحديثنا جديدنأ، وتطورن

 مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي                     
 

 النشاطات والدورات  التدريبية  المنعقدة
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ابة قدم ال ركز ال ديد مل او اطة التدريب ة ف  م اي الرعاية المح ة، وكلا وه  ة الت امل مت جائحة كورو ا، كذلا تم ع ل  وراص ف  الرق

ركز مت ال ال ة بناءن الب جهاص وشركاص خا ة، اومر الذي يا ر ال  مدو تفاعل ال ركز مت االمت اجاص التدريب ة لل  ت ت ال  ل . ت اون ال 

دامة، ال ديد مل ال هاص وس   ال  تكويل شراكاص فاعلة،   م عنها ورشاص ع ل هامة ومف دة ب ا ينا م مت رؤية ال ام ة ف  تحق ق التن  ة ال ات

 وتطوير  وع ة الت ل م وش وي عد  أكبر مل شرائح ال  ت ت الت  يم ب عل ها الحموي عل  الت ل م ال نتظم.
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 األنشطة المنهجية :

قدم المركز العديد من الدورات التدريبية في مجاالت الحاسوب، والهندسة، وا دار  المالية و دار  المخاطر، اللعات، العلوم 

 الزراعية  والجعرافية، الرعاية الصحية.
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 األنشطة االمنهجية :

 .وغيرها والرسم في السباحة مختلفة وفنية رياضية دورات المركز عقد

 

يكفل  العالقات الخارجية، بما المجتمع، وترسيخ والمهارات لخدمة  نتا  ونقل المعارف الجامعة فيتعزيز دور 

 وا قليمي، والعالمي. المجتمع المحلي، مع تفاعل الجامعة
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 املركز مع بالتعاون عقدت التي التدريبية األنشطة من منوذج

 

 البند النشاط الرابط
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=318 الدولية المعايير حسب الداخلية الرقابة وحدات تقييم 

1 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=328 والتقطيب الجروح خياطة 
2 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=295 األردن في اإلحيائية السالمة 
3 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=283 الصحي القطاع في النوعية األبحاث 
4 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=276 الجودة غايات 
5 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=216 الوطنية السومو روربوت وبرمجة بناء 
6 

  https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=235 لوفاس بقوائم المتعلقة التدريبية الدورة (APA)  
7 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=245 Gap Research Identifying 
8 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=269 الجغرافيه المعلوماتية مجال 
9 

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=318
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=328
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=295
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=283
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=276
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=216
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=235
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=245
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=269
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      2021التعليمية المقدمة للمجتمع المحلي    النشاطات
 

بال دارس ال حل ة تنف ذ او اطة ال ت لقة بالت ل م فيثناء ال  ل لتلب ة امت اجاتهم مل  2021قامت جام ة مؤتة خالي ال ام 

الت ل م اإلضاو ، وكلا بالت اون مت ال دارس ال حل ة وم لم ال دارس الثا وية ف ختلف منااق محافظة الكر ؛ باإلضافة ال  

ن بتخط ط أ واع مختلفة مل او اطة لل دارس ال حل ة كلا ، ولقد قامت فرم االب ة م ل مختلف كل اص ال ام ة ال ام تنا أيضا

ض ل خطة ال ام ة لتن  ة ال  ت ت ال ح ي والو وي بالبرامج الت ل   ة خارج الحرم ال ام   و منها ض ل الكل اص وال راكز 

 الت ل   ة الت  شاركت ف  هذه ال هو  الت ل  ة الخارج ة: 

 

 مركز ال لكة را  ا ال بدهللا للدراساص التربوية والنفا ة 

https://www.mutah.edu.jo/ar/qrc/Pages/Activities.aspx 

 

 كل ة اوع اي 

/https://www.facebook.com/groups/1790701774586863/posts/2927662507557445 

 

 كل ة الزراعة 

/https://www.facebook.com/groups/1790701774586863/posts/3126500577673636 

 

https://www.mutah.edu.jo/ar/qrc/Pages/Activities.aspx
https://www.facebook.com/groups/1790701774586863/posts/2927662507557445/
https://www.facebook.com/groups/1790701774586863/posts/3126500577673636/
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 مركز ريا ة اوع اي واالبتكار 

700176https://www.facebook.com/groups/1790701774586863/posts/3049568518 

 

 

محاضراص وورش ع ل وأ اطة ت ل   ة وأيام عل  ة ف  مؤت راص وب دة  ااااص ك قد  2021قامت جام ة مؤتة خالي ال ام 

 ال دارس التال ة:

 

 مدرسة خولة بل االزور اوساس ة -1

https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/AnnouncementsAndNewa/Disp_Form.aspx?ID=17 

 الطالب ةمخ م  -2

https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/AnnouncementsAndNewa/Disp_Form.aspx?ID=18 

 مدارس لواء ال زار -3

https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/AnnouncementsAndNewa/Disp_Form.aspx?ID=24 

 

 أ اطة عل  ة الكترو  ة  -4

https://www.mutah.edu.jo/ar/medicine/Lists/AnnouncementsAndNewa/Disp_Form.aspx?ID=29 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1790701774586863/posts/3049568518700176
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/AnnouncementsAndNewa/Disp_Form.aspx?ID=24
https://www.mutah.edu.jo/ar/medicine/Lists/AnnouncementsAndNewa/Disp_Form.aspx?ID=29
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