معهد الادارة العامت

اسم البرنامج

برامج اللغت
الاهجليزيت
(املستوياث
املختلفت )
+
املحادثت
+
املراسالث باللغت
الاهجليزيت

كائمت مراكزالتدريب التي حللت معاييرالتأهيل والتدريب املعتمدة في املعهد والتي تلدم برامج تدريبيت لصالح اللطاع العام
ً
"سندا الحكام املادة /4ب 7/من نظام معهد الادارة العامت ركم  102لسنت " 2012
ً
اوال :برامج اللغت الانجليزيت ضمن خطت التدريب املستمرملوظفي اللطاع العام
ضابط الارتباط
املوكع الالكتروني
النطاق الجغرافي
اسم املركز /الجهت
لالنعلاد
صباح عويس
www.mlc.edu.jo
شمال ،وسط جنوب
مركز اللغاث الحديث
مركز امللكت راهيا للدراساث
اعتدال بني عيس ى
http://qrc.yc.edu.jo
شمال
الاردهيت وخدمت املجتمع (جامعت
اليرموك )
د .هاجي قبيالث
www.bau.edu.jo/ctsc
شمال  ،وسط  ،جنوب
جامعت البلقاء
د .خسن عواملت
مفيد داوود
www.pioneers-academy.com
وسط
اكاديميت الرواد
ايمن اللحام
د .دمحم معاقبت
Centers.ju.edu.jo/ar/coc/home.aspx
مركز الاستشاراث الجامعت
وسط
دمحم املومني
coc@ju.edu.jo
الاردهيت
مركز الاستشاراث والتدريب
الجامعت الاردهيت /العقبت

العقبت

AmidEast

شمال ،وسط  ،جنوب

S_alfalah@ju.edu.jo

www.amideast.org/jordan

د .ابراهيم بظاظو
سفيان العبادي
David lazaro
عمار قشحت

ركم الهاتف
0777890587
0779640644
0772150805
0795123465
0799954855
0797551355
0798500025
0772073810
0796494405
0785863826
0797025546
0777775554

معهد الادارة العامت
اسم البرنامج
برامج اللغت
الاهجليزيت
(املستوياث
املختلفت )
+
املحادثت
+
املراسالث باللغت
الاهجليزيت

اسم املركز /الجهت

النطاق الجغرافي
لالنعلاد

املوكع الالكتروني

ضابط الارتباط

ركم الهاتف
0798452211

British Council
مركز الدراساث والاستشاراث
وخدمت املجتمع الجامعت
الهاشميت
املركز الاستشاري للعلوم
والتكنولوجيا
جامعت العلوم والتكنولوجيا

وسط

www.british council.org.jo

Tom Byrne
دمحم مروان ابو غزالت

0789930176

جميع املحافظاث

sccs@hu.edu.jo

دمحم داللعت

0796379594

الشمال

Consult@just.edu.jo
bnzghool@just.edu.jo

السيدة بثينت الزغول
مساعد مدير املركز

0798380949

معهد الادارة العامت
كائمت مراكزالتدريب التي حللت معاييرالتأهيل والتدريب املعتمدة في املعهد والتي تلدم برامج تدريبيت لصالح اللطاع العام
"سندأ ألحكام املادة /4ب 7/من نظام معهد الادارة العامت ركم  102لسنت " 2012
ً
ثانيا :برامج الحاسوب ضمن خطت التدريب املستمرملوظفي اللطاع العام
ضابط الارتباط
املوكع الالكتروني
النطاق الجغرافي
اسم املركز /الجهت
اسم البرنامج
لالنعلاد
شمال ،وسط
صباح عويس
www.mlc.edu.jo
مركز اللغاث الحديث
جنوب
مركز امللكت راهيا
للدراساث الاردهيت
اعتدال بني عيس ى
http://qrc.yc.edu.jo
شمال
وخدمت املجتمع
(جامعت اليرموك )
مركز الاستشاراث
برامج الحاسوب الشامل
د .هاجي قبيالث
شمال  ،وسط ،
www.bau.edu.jo/ctsc
والدراساث والتدريب
بمستوياتها املختلفت
د .خسن عواملت
جنوب
جامعت البلقاء
مفيد داوود
www.pioneers-academy.com
وسط
اكاديميت الرواد
ايمن اللحام

اسم البرنامج

مركز الاستشاراث
الجامعت الاردهيت

وسط

اسم املركز /الجهت

النطاق الجغرافي

Centers.ju.edu.jo/ar/coc/home.aspx
coc@ju.edu.jo
املوكع الالكتروني

د .دمحم معاقبت
دمحم املومني
ضابط الارتباط

ركم الهاتف
0777890587

0779640644

0772150805
0795123465
0799954855
0797551355
0798500025
0772073810
ركم الهاتف

معهد الادارة العامت
لالنعلاد

برامج الحاسوب الشامل
بمستوياتها املختلفت

مركز الاستشاراث
العقبت
والتدريب الجامعت
الاردهيت /العقبت
مركز الدراساث
والاستشاراث وخدمت
جميع املحافظاث
املجتمع الجامعت
الهاشميت
املركز الاستشاري للعلوم
والتكنولوجيا
الشمال
جامعت العلوم
والتكنولوجيا الاردهيت

0796494405

S_alfalah@ju.edu.jo

د .ابراهيم بظاظو
سفيان العبادي

sccs@hu.edu.jo

دمحم داللعت

0796379594

Consult@just.edu.jo
bnzghool@just.edu.jo

السيدة بثينت الزغول
مساعد مدير املركز

0798380949

0785863826

