
  عدد المشاركين  تاريخ االنعقاد
  مشاركين  ٨  ٣١/١/٢٠١٣- ٢٠١٢

  مشارك ١٢  ٢/١/٢٠١٣- ٢٠١٢/
  مشاركين  ٣  ٣٠/١/٢٠١٣- ٢٠١٣

  مشاركين  ١٠  ٢/١/٢٠١٣- ٢٠١٢/
  مشارك  ١٤  ٢٣/٢/٢٠١٣- ٢٠١٣

  مشارك ١١  ٢٢/٣/٢٠١٣
  مشارك  ١٥  ١٣/٣/٢٠١٣- ٢٠١٣

  مشارك   ١١  ٥/٥/٢٠١٣- ٢٠١٣
  مشارك  ١١  ٣١/٣/٢٠١٣

  مشارك ٢٢  ١٣/٥/٢٠١٣ - ٢٠١٣
  مشارك  ٢٠  ١٦/٥/٢٠١٣- ٢٠١٣
  مشارك  ١٧  ٢٠/٥/٢٠١٣- ٢٠١٣

   

تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الدورات المنعقدة
٢٥/١١/٢٠١٢  مركز التدريب  

/٣٠/١٢  العقبة/ مركز تدريب
٢٨/١/٢٠١٣  مركز التدريب  انجليزية متخصصة لسائق قطار

/٣١/١٢  مركز التدريب
٨/١/٢٠١٣  مركز التدريب
٢٢  مركز التدريب
١١/٣/٢٠١٣  مركز التدريب
١٩/٣/٢٠١٣  مركز التدريب
٣١  مركز التدريب

١٢/٥/٢٠١٣  مركز التدريب  محاضرة في مفاهيم قانون الضمان االجتماعي
١٥/٥/٢٠١٣  مركز التدريب
١٩/٥/٢٠١٣  مركز التدريب

  

  
  
  

الدورات المنعقدة  رقم
  دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ١
  دورة لغة انجليزية مستوى أول  ٢
انجليزية متخصصة لسائق قطاردورة اللغة   ٣
  دورة سالمه عامة  ٤
  )الرسم الهندسي ( دورة اتوكاد   ٥
  دورة شبكات حاسوب  ٦
  دورة مهارات إعداد كتابة التقارير  ٧
  دورة صيانة حاسوب  ٨
  )pic( دورة االلكترونيات   ٩

محاضرة في مفاهيم قانون الضمان االجتماعي  ١٠
  دورة إدارة الجودة الشاملة  ١١
  دورة في ألسالمه والصحة المهنية  ١٢



  المشاركينعدد   تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الدورات المنعقدة  رقم
  مشارك ١٥  ٢٣/٥/٢٠١٣- ٢٢/٥/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة في المشتريات الخارجية والتعامل مع العطاءات  ١٣
ً / دورة مهارات إعداد كتابة التقارير   ١٤   مشارك  ١٥  ٢٧/٥/٢٠١٣- ٢٦/٥/٢٠١٣  العقبة/مركز التدريب   صباحا
  مشارك  ١٦  ٢٧/٥/٢٠١٣- ٢٦/٥/٢٠١٣  العقبة/ التدريبمركز   مساءً / دورة مهارات إعداد كتابة التقارير  ١٥
١٦   َ   مشارك  ١٦  ٢٩/٥/٢٠١٣- ٢٨/٥/٢٠١٣  العقبة/ مركز التدريب  دورة إدارة الجودة الشاملة صباحا
  مشارك  ١٧  ٢٩/٥/٢٠١٣- ٢٨/٥/٢٠١٣  العقبة/ مركز التدريب  دورة إدارة الجودة الشاملة مساءَ   ١٧
  مشارك ١٣  ٤/٧/٢٠١٣- ٣٠/٦/٢٠١٣  التدريبمركز   دورة في مبادئ االتصاالت   ١٨
  مشارك  ١٦  ٢٠/٨/٢٠١٣- ١٨/٨/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة في ألسالمه والصحة ألعامه  ١٩
  مشارك  ١٤  ٢٦/٨/٢٠١٣- ٢٥/٨/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة في الجودة الشاملة  ٢٠
  مشارك  ٢٢  ٣/٩/٢٠١٣- ١/٩/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة مهارات االتصال الفعال  ٢١
  مشارك  ٢٤  ١١/٩/٢٠١٣- ٨/٩/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة إدارة المكاتب والسكرتاريا التنفيذية  ٢٢
  مشاركين  ٥  ٢٤/١٠/٢٠١٣- ٢١/١٠/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة في مبادئ أساسيات الحاسوب   ٢٣
  مشاركين ٤  ٢٩/١٠/٢٠١٣- ٢٦/١٠/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة في مبادئ أساسيات الحاسوب  ٢٤
  مشارك ٢١  ٣٠/١٠/٢٠١٣- ٢٧/١٠/٢٠١٣  مركز التدريب  أدارة المكاتب والسكرتاريا التنفيذيةدورة   ٢٥
  مشاركين ٧    ٥/١١/٢٠١٣- ٢/١١/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة في مبادئ أساسيات الحاسوب   ٢٦



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد المشاركين  تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الدورات المنعقدة  رقم
  مشارك ٢١  ١٣/١١/٢٠١٣ - ١٢/١١/٢٠١٣  العقبة/ مركز التدريب   والصحة ألعامهدورة في ألسالمه المهنية   ٢٧
  مشاركين ٦  ١/١٢/٢٠١٣  مركز التدريب  دوره في شبكات الحاسوب   ٢٨
  مشارك  ١٢  ١١/١٢/٢٠١٣- ٩/١٢/٢٠١٣  مركز التدريب  ميكروسوفت إكسل  دورة في برمجية  ٢٩
  مشارك ٢٥  ١٩/١٢/٢٠١٣- ١٦/١٢/٢٠١٣  العقبة/ مركز التدريب   دورة مهارات الحاسوب صباحا  ٣٠
  مشارك١٣  ١٩/١٢/٢٠١٣- ١٦/١٢/٢٠١٣  مركز التدريب العقبة  دورة مهارات الحاسوب مساء  ٣١



  
  
  

  
  
  

  عدد المشاركين  تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الدورات المنعقدة  رقم
  مشاركين ٦  ٣١/١/٢٠١٣- ٢٨/١/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطراتبواجي الخاصة بالقال  إنعاشدورة   ١
  مشاركين  ٣  ٦/٢/٢٠١٣- ٣/٢/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطراتلقياسات البواجي الخاصة بالق دورة بأجهزة القياس  ٢
  مشاركين  ٣  ٦/٢/٢٠١٣- ٣/٢/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطراتالبواجي الخاصة بالق إنعاشدورة   ٣
  مشاركين  ٥  ١١/٢/٢٠١٣ - ٤/٢/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطرات بواجي الخاصة بالقال في  دورة  ٤
  مشاركين ٥  ١١/٢/٢٠١٣ - ٤/٢/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطراتبواجي الخصة بالقالالقياس للقياس  أجهزةدورة   ٥
  مشاركا   ١٣/٢/٢٠١٣- ١١/٢/٢٠١٣  مشاغل معان/ مركز التدريب   دورة حركة لسائق عربة  ٦
  مشاركين ا٥  ١٤/٢/٢٠١٣- ١١/٢/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطراتبواجي الخاصة بالقالالقياس للقياسات  أجهزةدورة   ٧
  مشاركين  ٤  ١٤/٢/٢٠١٣- ١١/٢/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   اطراتبواجي الخاصة بالقال  إنعاشدورة   ٨
  مشاركين ٤  ٩/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   القطاردورة بأجزاء   ٩

  مشاركين ٤  ١٠/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   دورة على محرك الديزل  ١٠
  مشاركين ٤  ١٢/٣/٢٠١٣- ١١/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة/ مركز التدريب   دورة بدائرة الوقود  ١١



  

  عدد المشاركين  االنعقادتاريخ   مكان االنعقاد  الدورات المنعقدة  رقم
  مشاركين ٤  ١٤/٣/٢٠١٣-١٣/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة  دورة بدائرة الزيت  ١٢
  مشاركين ٤  ١٧/٣/٢٠١٣-١٦/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة  دورة بدائرة الماء   ١٣
  مشاركين ٤  ١٨/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة  )المحرك ( دورة بدائرة الهواء  ١٤
  مشاركين ٤  ١٩/٣/٢٠١٣  العقبةمشاغل   دورة بالكمبورسر وااللجمة  ١٥
  مشاركين ٤  ٢٠/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة   اطراتبواجي الخاصة بالقالدورة اجهزة القياس للقياسات   ١٦
  مشاركين ٤  ٢١/٣/٢٠١٣  مشاغل العقبة  طراتالخاصة بالقا البواجي في دورة   ١٧
  مشارك١  ١٢/٦/٢٠١٣  معان/ مشاغل الجر   ندريب طالب الهندسة المدنية  من جامعة الحسين   ١٨
  مشارك٢٤   ٢٦/٦/٢٠١٣-٢٤/٦/٢٠١٣  العقبة/ مركز التدريب CU24MMIدورة التحكم االلكتروني في القاطرات نوع   ١٩
  مشاركين ٤  ١١/٧/٢٠١٣-٧/٧/٢٠١٣  المشاغل/ مركز التدريب  دورة في صيانة البيل للفنيين البيل   ٢٠
  مشاركين ٤  ٢٢/٨/٢٠١٣-٢٠/٨/٢٠١٣  التدريبمركز   دورة انعاش سائق قطار بتعليمات القيادة   ٢١
  مشاركين  ٤  ٢٢/٨/٢٠١٣-٢٠/٨/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة انعاش سائق قطار بتعليمات الحركة   ٢٢
  مشاركين  ٤  ٢٦/٨/٢٠١٣-٢٤/٨/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة انعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٢٣
  اشخاص ٤  ٢٦/٨/٢٠١٣-٢٤/٨/٢٠١٣  التدريبمركز   دورة انعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٢٤
  مشاركين ٥  ٣/٩/٢٠١٣-٢٩/٨/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة القياس وتجهيز العجالت لقسم المخارط  ٢٥



  
  
     

  عدد المشاركين  تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الدورات المنعقدة  رقم
  مشاركين ١٠  ٢/٩/٢٠١٣ -٣١/٨/٢٠١٣  مركز التدريب   دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٢٦
  مشاركين  ١٠  ٢/٩/٢٠١٣-٣١/٨/٢٠١٣  مركز التدريب   دورة انعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٢٧
  مشاركين   ٧  ٥/٩/٢٠١٣ -٣/٩/٢٠١٣   مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٢٨
  مشاركين   ٧  ٥/٩/٢٠١٣ -٢٠١٣/ ٣/٩  مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٢٩
  مشاركين  ١٠  ٩/٩/٢٠١٣-٧/٩/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٣٠
  مشاركين  ١٠  ٩/٩/٢٠١٣-٢٠١٣/ ٧/٩   مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٣١
  مشاركين  ١٠  ١٢/٩/٢٠١٣-١٠/٩/٢٠١٣ مركز التدريب  دورة انعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٣٢
  مشاركين  ١٠  ١٢/٩/٢٠١٣-١٠/٩/٢٠١٣ مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٣٣
  مشاركين ٨  ١٦/٩/٢٠١٣-١٤/٩/٢٠١٣  مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٣٤
  مشاركين ٥  ١٩/٩/٢٠١٣-١٥/٩/٢٠١٣ عمان/ الحجازي الخط   دورة مساعد سائق قطار لموظفي الخط الحجازي  ٣٥
  مشاركين ١٢  ١٩/٩/٢٠١٣-١٥/٩/٢٠١٣ عمان/ الخط الحجازي   دورة إنعاش سائق قطار لموظفي الخط الحجازي  ٣٦
  مشاركين ٥  ٢٣/٩/٢٠١٣-٢١/٩/٢٠١٣ مركز التدريب  دورة انعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٣٧
  مشاركين  ٥  ٢٣/٩/٢٠١٣-٢١/٩/٢٠١٣ مركز التدريب  بتعليمات القيادةدورة إنعاش سائق قطار   ٣٨
  مشاركين ٤  ٢٥/٩/٢٠١٣-٢٣/٩/٢٠١٣ مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات القيادة  ٣٩
  مشاركين ٤  ٢٥/٩/٢٠١٣-٢٣/٩/٢٠١٣ مركز التدريب  دورة إنعاش سائق قطار بتعليمات الحركة  ٤٠


