
 المحلية التي وقعتها الجامعةاالتفاقيات 

 ري مزروعات المشاريع البحثية سلطة وادي األردن

 

 تدريب الطالب شركة الرام للصناعات الدوائية

 

 Technical Education شركة حسيب الصباغ

 

 االستفادة من مصادر المياة جامعة الحسين بن طالل

 

 مخبريةتزويد أجهزة  شركة الكرك الدولية

 



 التعاون في المجاالت البحثية واألكاديمية جامعة مؤتة

 

الشركة األردنية لخدمات الهواتف 

Zain 

 تجهيز مختبر ودعم مالي

 

 دعم وتطوير الكوادر والخدمات صندوق الملك عبداللة للتنمية

 

 تدريب طالب الجامعة شركة ماغما للصناعات الهندسية

 

 تدريب طالب الجامعة الصناعيةمجموعة العمالق 

 

االئتالف االستشاري )فينيقيا لخدمات 

 النقل البحري

 والكابتن الستشارات النقل البحري (

 دبلوم الهندسة البحرية

 



 

 تدريب طالب الجامعة مؤسسة سكة الحديد

 

 توريد كتب اللغة االنجليزية شركة الرواد للنشر والتوزيع

 

 تدريب طالب غرفة صناعة عمان

 

شركة زين الدولية لالستشارات 

 والتدريب

برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 

 بها

 

 تدريب طالب المهن الميكانيكية  نقابة أصحاب

 



من  تدريب الطالب )كلية العقبة الجامعية( سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

خالل عقد دورات ودبلومات تدريبية في 

 ادارة الطعام والشراب وادارة قسم الغرف

 

منظمة النهضة العربية للديمقراطية 

 والتنمية

 

تدريس طلبة الدرجة الجامعية المتوسطة أو طلبة 

 الدبلوم الفني

 

تدريب طالب الجامعة - للهواتف الخلوية Orang شركة   

انشاء حديقة أورانج  -  

انشاء حاضنة األعمال  -  

 

الملكية الصناعية مديرية حماية 

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية/ 

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 انشاء مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات

تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت  -

 وتكنولوجيا المعلومات

 



في ماحص لغايات عقد ايجار لقطعة أرض  وزارة المياه والري

استخدامها في مجال األبحاث والتجارب 

 العلمية

 

 عمادة شؤون الطلبة  مؤسسة ولي العهد

 

 تدريب طلبة الجامعة  النقابة اللوجستيه األردنية

 

إجراء الصيانة الالزمة للبرامج  غرفة تجارة السلط

المحوسبة التالية ))برنامج التجار، 

برنامج برنامج شهادات المنشأ، 

 شهادات الموحد
 

جمعية المجمع العربي للمحاسبين  

 القانونين

برنامج تأهيل في مجال المحاسبة  -

 والتدقيق

برنامج تأهيل في مجال المحاسبة  -

 االدارية 

 برنامج تأهيا خبير المعايير الدولية -
 



 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج تأهيل خبير في معايير  -

 المحاسبة الدوليه

لمصدري ومنتجي الجمعية االردنية 

 الخضار والفواكه

تدريب الطلبة واعداد الدراسات 

 واألبحاث وتقديم الخدمات اللوجستية

 

دعم نشاطات البحث العلمي وتطوير  المركز الوطني للبحث والتطوير

قدرات الباحثين والتعاون في النشاطات 

 البحثية

 

 مبادرات مؤسسة ولي العهد شركة نوى للتنمية المستدامة

 


