
 
 

 

 

عدد  تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد الدورات المنعقدة رقم
 المشاركین

١٣/١/٢٠١٦ -١١/١/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة في  السالمة العامة  ١  ١٧  
٢٠/١/٢٠١٦-١٧/١/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة في أدرة ألجوده   ٢  ٢٥  

٢٧/١/٢٠١٦-٢٤/١/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة صیانة حاسوب   ٣  ٩ 

٩/٢/٢٠١٦- ٧/٢/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة في السالمة والصحة المھنیة   ٤  ١٠  
١٢/٢/٢٠١٦-١٠/٢/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة صیانة حاسوب   ٥  ٩ 
١٦/٢/٢٠١٦-١٤/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  ٢٠٠٧دورة في برمجیة اكسل   ٦  ١٦ 
٢٧/٢/٢٠١٦-٢١/٢/٢٠١٦ مركز التدریب    AutoCADدورة اتوكاد   ٧  ١٤ 
٢٩/٣/٢٠١٦-٢٧/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إدارة المكاتب والسكرتاریا   ٨  ٢٥ 

٢٢/٣/٢٠١٦-٢٠/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة مھارات حاسوب   ٩  ٥  

١٦/٥/٢٠١٦-١٥/٥/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة اإلسعافات األولیة وكیفیة استخدام طفایات الحریق   ١٠  ١٥ 

٢٦/٥/٢٠١٦-٢٣/٥/٢٠١٦ مركز التدریب   إدارة واألزمات و المخاطردورة   ١١  ١١ 

١٧/٨/٢٠١٦-١٥/٨/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إدارة المكاتب والسكرتاریا التنفیذیة   ١٢  ٢١ 
٢٤/٨/٢٠١٦-٢٢/٨/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة إدارة األزمات و المخاطر   ١٣  ١٠ 

 ٢ ٢٠١٦/٨/٢٩-٢٠١٦/٨/٣٠ مركز التدریب العقبة  قطار دورة لغة انجلیزیة متخصصة لمساعد سائق ١٤

٢٨/٩/٢٠١٦-٢٦/٩/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة في برمجیة اكسل ١٥  ٨ 

١٢/١٠/٢٠١٦- ١٠/١٠/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة في أدارة ألجوده ١٦  ٢٤ 

٢/١١/٢٠١٦-١/١١/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة في الضمان االجتماعي ١٧  ٢٧ 

٢٨/١١/٢٠١٦- ١٣/١١/٢٠١٦ مركز التدریب plcدورة في برمجیة  ١٨  ٩ 

 ١٥  ٢١/١٢/٢٠١٦-  ١١/١٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة  تأسیسیة صیانة حاسوب ١٩
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١٩/١/٢٠١٦-١٧/١/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار  بتعلیمات الحركة ١  ٤ 
١٩/١/٢٠١٦-١٧/١/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء  ٢  ٤  
١٩/١/٢٠١٦-١٧/١/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٣  ٤ 
٢٦/١/٢٠١٦-٢٤/١/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار  بتعلیمات الحركة ٤  ٤  
٢٦/١/٢٠١٦-٢٤/١/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء  ٥  ٤ 
٢٦/١/٢٠١٦-٢٤/١/٢٠١٦ مركز التدریب   دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٦  ٤  
٢/٢/٢٠١٦-٣١/١/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار  بتعلیمات الحركة ٧  ٤ 
٣/٢/٢٠١٦- ١/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  الھواءدورة إنعاش لسائق قطار بنظام  ٨  ٤  
٣/٢/٢٠١٦- ١/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات  ٩  ٤ 

٩/٢/٢٠١٦- ٧/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء  ١٠  ٤  
٩/٢/٢٠١٦- ٧/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة  ١١  ٤ 
٩/٢/٢٠١٦- ٧/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ١٢  ٤  
١٦/٢/٢٠١٦-١٤/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة ١٣  ٤ 
١٦/٢/٢٠١٦-١٤/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ١٣  ٤  
١٦/٢/٢٠١٦-١٤/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ١٤  ٤ 
٢٤/٢/٢٠١٦-٢٢/٢/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ١٥  ٤  
٢٤/٢/٢٠١٦-٢٢/٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ١٦  ٤ 
٨/٣/٢٠١٦- ٦/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  الحركةدورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات  ١٧  ٤  
٩/٣/٢٠١٦- ٧/٣/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ١٨  ٤ 
٩/٣/٢٠١٦- ٧/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ١٩  ٤  
١٥/٣/٢٠١٦-١٣/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة ٢٠  ٣ 
١٥/٣/٢٠١٦-١٣/٣/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٢١  ٣ 

١٥/٣/٢٠١٦-١٣/٣/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ٢٢  ٣ 
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لسائق قطار بتعلیمات الحركةدورة إنعاش  ٢٣ ٢٢/٣/٢٠١٦-٢٠/٣/٢٠١٦ مركز التدریب    ٤  

٢٢/٣/٢٠١٦-٢٠/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٢٤  ٤  

٢٢/٣/٢٠١٦-٢٠/٣/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ٢٥  ٤  

مشاغل معان / مركز التدریب  دورة شاحنات لفاحصي الشاحنات ٢٦  ٢٢/٣/٢٠١٦-٢٠/٣/٢٠١٦  ٤  

مشاغل العقبة /مركز التدریب  دورة میكانیكي قاطرات لفنیي المیكانیك ٢٧  ٧/٤/٢٠١٦- ٣/٤/٢٠١٦  ٣  

العقبة / مركز التدریب  دورة حركة لمآمیر حركة قطارات ٢٨  ١٢/٤/٢٠١٦-١٠/٤/٢٠١٦  ٧  
العقبة /مركز التدریب  دورة حركة لمآمیر حركة قطارات ٢٩  ١٩/٤/٢٠١٦-١٧/٤/٢٠١٦  ٨  
١٨/٥/٢٠١٦- ٧/٥/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة شاحنات متقدمة  لفاحصي الشاحنات ٣٠  ٤  
١٧/٥/٢٠١٦-١٥/٥/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش مراقبین قطارات ٣١  ٧  

٢٣/٥/٢٠١٦-٢٢/٥/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة ٣٢  ٥ 

٢٣/٥/٢٠١٦-٢٢/٥/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٣٣  ٥ 

٣٠/٥/٢٠١٦-٢٩/٥/٢٠١٦ مركز التدریب دورة حركة لمآمیر حركة قطارات ٣٤  ٥  

لسائق قطار بنظام الشاحنات إنعاشدورة  ٣٥ ٢٠/٧/٢٠١٦-١٨/٧/٢٠١٦ مركز التدریب    ٥  

إنعاش لسائق قطار بنظام الھواءدورة  ٣٦ ٢٠/٧/٢٠١٦-١٨/٧/٢٠١٦ مركز التدریب    ٥  

٢٠/٧/٢٠١٦-١٨/٧/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة ٣٧  ٥  

٢٦/٧/٢٠١٦-٢٤/٧/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة صیانة معدات ثقیلة ٣٨  ١٢  

٢٦/٧/٢٠١٦-٢٤/٧/٢٠١٦ مركز التدریب العقبة  دورة مساعد سائق قطار بنظام المیكانیك ٣٩  ٣  

٢٦/٧/٢٠١٦-٢٤/٧/٢٠١٦ مركز التدریب العقبة  دورة مساعد سائق قطار بنظام الكھرباء ٤٠  ٣  

مشاغل معان /مركز التدریب  دورة شاحنات متقدمة لفاحصي الشاحنات  ٤١  ٩/٨/٢٠١٦- ٧/٨/٢٠١٦  ٥  

٩/٨/٢٠١٦- ٧/٨/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة  ٤٢  ٥  

٩/٨/٢٠١٦- ٧/٨/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ٤٣  ٥  

٩/٨/٢٠١٦- ٧/٨/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٤٤  ٥  

١٨/٨/٢٠١٦-١٦/٨/٢٠١٦ مركز التدریب العقبة  دورة لغة انجلیزیة للمصطلحات الفنیة الخاصة بالقاطرات لمساعد سائق قطار  ٤٥  ٢  

٢٣/٨/٢٠١٦-٢١/٨/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٤٦  ٤  

٢٣/٨/٢٠١٦-٢١/٨/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ٤٧  ٤  

٢٣/٨/٢٠١٦-٢١/٨/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة ٤٨  ٤  

٣٠/٨/٢٠١٦-٢٨/٨/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء ٤٩  ٤ 

٣٠/٨/٢٠١٦-٢٨/٨/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات ٥٠  ٤ 

٣٠/٨/٢٠١٦-٢٨/٨/٢٠١٦ مركز التدریب دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة ٥١  ٤ 

٩/٢٠١٦/ ٣-٣١/٨/٢٠١٦ مركز التدریب العقبة دورة مساعد سائق قطار بنظام الكھرباء لغایات الترفیع إلى سائق  ٥٢  ٢ 

سائق دورة حركة لمساعد سائق قطار  لغایات الترفیع إلى ٥٣ ٩/٢٠١٦/ ٣-٣١/٨/٢٠١٦ مركز التدریب العقبة   ٢ 
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٦/٩/٢٠١٦- ٤/٩/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بتعلیمات الحركة  ٥٤  ٤ 

٦/٩/٢٠١٦- ٤/٩/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الھواء  ٥٥  ٤ 

٦/٩/٢٠١٦- ٤/٩/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الشاحنات  ٥٦  ٤ 

العقبة/ مركز التدریب   دورة میكانیكي كھرباء قاطرات   ٥٧  ١٨/٩/٢٠١٦-١٦/٩/٢٠١٦  ٥ 

مشاغل معان/ مركز التدریب  صیانة بیل الفنیي البیل  إنعاشدورة   ٥٨  ٢٨/٩/٢٠١٦-٢٦/٩/٢٠١٦  ٣ 

١٨/١٠/٢٠١٦- ١٦/١٠/٢٠١٦ مركز التدریب  سائق   إلىدورة لمساعد لسائق قطار بتعلیمات القیادة لغایات الترفیع   ٥٩  ٥ 
مشاغل معان/ مركز التدریب   سائق  إلىدورة لمساعد سائق قطار بنظام الشاحنات لغایات الترفیع   ٦٠  ١٨/١٠/٢٠١٦- ١٦/١٠/٢٠١٦  ٥ 
١٨/١٠/٢٠١٦- ١٦/١٠/٢٠١٦ مركز التدریب سائق  إلىدورة لمساعد سائق قطار بنظام الھواء لغایات الترفیع   ٦١  ٢ 
٢٥/١٠/٢٠١٦- ٢٣/١٠/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان دورة شاحنات لفاحصي الشاحنات لغایات التسكین   ٦٢  ٤ 

٧/١١/٢٠١٦-٥/١١/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة شاحنات متقدمة    ٦٣  ٣ 

٨/١١/٢٠١٦-٦/١١/٢٠١٦ مركز التدریب دورة بنظام االتصاالت لمآمیر حركة   ٦٤  ٣ 

١١/١١/٢٠١٦-٩/١١/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة بنظام اإلشارات لمآمیر حركة  ٦٥  ٣ 

١٥/١١/٢٠١٦- ١٣/١١/٢٠١٦ مركز التدریب مشاغل معان  دورة إنعاش شاحنات لفاحصي الشاحنات  ٦٦  ٣ 

٦/١٢/٢٠١٦-٤/١٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة بنظام الخطوط لمآمیر حركة  ٦٧  ٤ 

٢٠/١٢/٢٠١٦- ١٨/١٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام المیكانیك  ٦٨  ٤ 

٢٠/١٢/٢٠١٦- ١٨/١٢/٢٠١٦ مركز التدریب  دورة إنعاش لسائق قطار بنظام الكھرباء  ٦٩  ٤ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       


