معهد االدارة العامة

اسم البرنامج

برامج اللغة
االنجليزية
(املستويات
املختلفة )
+
املحادثة
+
املراسالت باللغة
االنجليزية

قائمة مراكز التدريب التي حققت معايير التأهيل والتدريب املعتمدة في املعهد والتي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام
ً
"سندا الحكام املادة /4ب 7/من نظام معهد االدارة العامة رقم  102لسنة " 2019
ً
اوال :برامج اللغة االنجليزية ضمن خطة التدريب املستمر ملوظفي القطاع العام
ضابط االرتباط
املوقع االلكتروني
النطاق الجغرافي
اسم املركز /الجهة
لالنعقاد
صباح عويس
www.mlc.edu.jo
شمال ،وسط جنوب
مركز اللغات الحديث
مركز امللكة رانيا للدراسات
اعتدال بني عيس ى
http://qrc.yc.edu.jo
شمال
االردنية وخدمة املجتمع (جامعة
اليرموك )
د .ناجي قبيالت
www.bau.edu.jo/ctsc
شمال  ،وسط  ،جنوب
جامعة البلقاء
د .حسن عواملة
مفيد داوود
www.pioneers-academy.com
وسط
اكاديمية الرواد
ايمن اللحام
د .محمد معاقبة
Centers.ju.edu.jo/ar/coc/home.aspx
مركز االستشارات الجامعة
وسط
محمد املومني
coc@ju.edu.jo
االردنية
مركز االستشارات والتدريب
الجامعة االردنية /العقبة

العقبة

AmidEast

شمال ،وسط  ،جنوب

S_alfalah@ju.edu.jo

www.amideast.org/jordan

د .ابراهيم بظاظو
سفيان العبادي
David lazaro
عمار قشحة

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

معهد االدارة العامة
اسم البرنامج
برامج اللغة
االنجليزية
(املستويات
املختلفة )
+
املحادثة
+
املراسالت باللغة
االنجليزية

اسم املركز /الجهة

النطاق الجغرافي
لالنعقاد

املوقع االلكتروني

ضابط االرتباط

رقم الهاتف
0798452211

British Council
مركز الدراسات واالستشارات
وخدمة املجتمع الجامعة
الهاشمية
املركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
شركة الرجاء الدولية للتدريب

وسط

www.british council.org.jo

Tom Byrne
محمد مروان ابو غزالة

0789930176

جميع املحافظات

sccs@hu.edu.jo

محمد داللعة

0796379594

الشمال

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

السيدة بثينة الزغول
مساعد مدير املركز

0798380949

جميع املحافظات

www.thehope-tech.com
z.alabyad@thehope-tech.com

زينة االبيض

0795781134

معهد االدارة العامة
قائمة مراكز التدريب التي حققت معايير التأهيل والتدريب املعتمدة في املعهد والتي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام
"سندأ ألحكام املادة /4ب 7/من نظام معهد االدارة العامة رقم  102لسنة " 2019
ً
ثانيا :برامج الحاسوب ضمن خطة التدريب املستمر ملوظفي القطاع العام
ضابط االرتباط
املوقع االلكتروني
النطاق الجغرافي
اسم املركز /الجهة
اسم البرنامج
لالنعقاد
شمال ،وسط
صباح عويس
www.mlc.edu.jo
مركز اللغات الحديث
جنوب
مركز امللكة رانيا
للدراسات االردنية
اعتدال بني عيس ى
http://qrc.yc.edu.jo
شمال
وخدمة املجتمع
(جامعة اليرموك )
مركز االستشارات
برامج الحاسوب الشامل
د .ناجي قبيالت
شمال  ،وسط ،
www.bau.edu.jo/ctsc
والدراسات والتدريب
بمستوياتها املختلفة
د .حسن عواملة
جنوب
جامعة البلقاء
مفيد داوود
www.pioneers-academy.com
وسط
اكاديمية الرواد
ايمن اللحام

اسم البرنامج

مركز االستشارات
الجامعة االردنية

وسط

اسم املركز /الجهة

النطاق الجغرافي

Centers.ju.edu.jo/ar/coc/home.aspx
coc@ju.edu.jo
املوقع االلكتروني

د .محمد معاقبة
محمد املومني
ضابط االرتباط

رقم الهاتف
0777890587

0779640644

0772150805
0795123465
0799954855
0797551355
0798500025
0772073810
رقم الهاتف

معهد االدارة العامة
لالنعقاد

برامج الحاسوب الشامل
بمستوياتها املختلفة

مركز االستشارات
العقبة
والتدريب الجامعة
االردنية /العقبة
مركز الدراسات
واالستشارات وخدمة
جميع املحافظات
املجتمع الجامعة
الهاشمية
املركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا
الشمال
جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
شركة الرجاء الدولية
جميع املحافظات
للتدريب

0796494405

S_alfalah@ju.edu.jo

د .ابراهيم بظاظو
سفيان العبادي

sccs@hu.edu.jo

محمد داللعة

0796379594

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

السيدة بثينة الزغول
مساعد مدير املركز

0798380949

www.thehope-tech.com
z.alabyad@thehope-tech.com

زينة االبيض

0795781134

0785863826

