
 المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين

 

 

 : (2019 – 2018) للعام الجامعيتي نفذها المركز النشاطات ال -

تاريخ انعقاد  عدد المشاركين اسم البرنامج الرقم
 البرنامج

 الفئة المستهدفة مكان االنعقاد

دائرة الجمارك  11/7/2019-7 مشارك 21 إدارة المشاريع .1
 العامة

  موظفي
دائرة 

 الجمارك
  اإلداريين–

 اليوجد
 األكاديميين-

 اليوجد
 

المركز الوطني  - ورشة عمل الواقع التدريبي في األردن .2
للتدريب وتأهيل 

 المدربين

- 

المركز الوطني  - ورشة عمل فن إدارة الوقت .3
للتدريب وتأهيل 

 المدربين

- 

المركز الوطني  - ورشة عمل التعلم الذاتي .4
وتأهيل للتدريب 

 المدربين

- 

 مشارك21 المجموع

 

 : (2020– 2019)للعام الجامعي تي نفذها المركز النشاطات ال -
التنفيذ  اسم الدورة  الرقم

)وجاهي / 
 عن بُعد(

الفئة 
 –)األكاديميين 

 –اإلداريين 
 –الطلبة 

غير  –المجتمع 
 ذلك(

عدد  عدد المشاركين
 الساعات

 تاريخ النهاية تاريخ البداية

إدارة محتوى  .1
التعليم 

 االلكتروني

 (17) أكاديميين وجاهي
( 3) إداريين

ثقافة عسكرية 
(2) 

مشارك 22  20 
 ساعة

 م24/6/2020 م21/6/2020

إدارة محتوى  .2
التعليم 

 االلكتروني

(40) أكاديميين وجاهي مشارك 40   20 
 ساعة

 م1/7/2020 م28/6/2020

إدارة محتوى  .3
التعليم 

 االلكتروني

 (15)أكاديميين  وجاهي
(6) إداريين  

 ثقافة عسكرية
(1)  

مشارك 22  20 
 ساعة

 م1/7/2020 م28/6/2020

إدارة محتوى  .4
التعليم 

 االلكتروني

 (17) أكاديميين وجاهي
(3) إداريين  

مشارك 20  20 
 ساعة

 م1/7/2020 م28/6/2020



إدارة محتوى  .5
التعليم 

 االلكتروني

 (5) أكاديميين وجاهي
(16) إداريين  

مشارك 21  20 
 ساعة

 م25/6/2020 م23/6/2020

إدارة محتوى  .6
التعليم 

 االلكتروني

 (4) أكاديميين وجاهي
(9) إداريين  

مشارك 13  20 
 ساعة

 م2/9/2020 م30/8/2020

إدارة محتوى  .7
التعليم 

 االلكتروني

 (36)أكاديميين وجاهي
(4) إداريين  

مشارك 40  20 
 ساعة

 م1/7/2020 م28/6/2020

تنمية المهارات  .8
 اإلشرافية

(26) إداريين وجاهي  
 ثقافة عسكرية

(1)  

مشارك 27  20 
 ساعة

 م16/7/2020 م12/7/2020

تدريب مدربي  .9
 إدارة األزمات

 (2) إداريين وجاهي
موظفي الجمارك 

 (5العامة)
وزارة اإلدارة 

 (4المحلية )
وزارة الشباب 

(2) 
 

مشارك 13  20 
 ساعة

 م23/7/2020 م19/7/2020

إدارة األزمات /  .10
 اإلدارات العليا

ضباط األمن  وجاهي
 العام

(19) 

مشارك 19  20 
 ساعة

 م24/12/2020 م20/12/2020

تدريب مدربي  .11
 إدارة األزمات

ضباط األمن  وجاهي
 العام

(20) 

مشارك 20  20 
 ساعة

 م30/12/2020 م27/12/2020

 : (2021 – 2020)للعام الجامعي تي نفذها المركز النشاطات ال -

التنفيذ  اسم الدورة  الرقم
)وجاهي / 

 عن بُعد(

الفئة 
 –)األكاديميين 

 –اإلداريين 
 –الطلبة 

غير  –المجتمع 
 ذلك(

عدد  عدد المشاركين
 الساعات

 تاريخ النهاية تاريخ البداية

تدريب إدارة  .1
األزمات 

القيادات /
 (2العليا)

 ضباط األمن العام وجاهي
(11) 

مشارك 11  28/1/2021 م 24/1/2021 ساعة 20 
 م

البرنامج  .2
األساسي لتدريب 

المدربين 
(TOT) 

 (5)أكاديميين  وجاهي
(12) إداريين  

مشارك 17  م26/1/2021 م17/1/2021 ساعة 20 

مهارات التفكير  .3
والتخطيط 
 االستراتيجي

 (10)أكاديميين  وجاهي
(8)إداريين  

مشارك 18  م13/1/2021 م2/1/2021 ساعة 20 

كلية األميرة  وجاهي التأهيل التربوي .4
 ثروت
 (13)أكاديميين 
(9) إداريين  

مشارك 22  م10/2/2021 م7/2/2021 ساعة 20 



 (6)أكاديميين  وجاهي إدارة األزمات .5
(6) إداريين  

مشارك 12  م15/2/2021 م10/2/2021 ساعة 20 

مهارات التفكير  .6
والتخطيط 
 االستراتيجي

   (5) أكاديميين وجاهي
 (11) إداريين

مشارك 16  م17/2/2021 م14/2/2021 ساعة 20 

مهارات كتابة  .7
المراسالت 
 والتقارير

 (1)أكاديميين  وجاهي
(14) إداريين  

 م7/4/2021 م4/4/2021 ساعة 20 مشارك 15

 (4)أكاديميين  وجاهي إدارة األزمات .8
(11) إداريين  

 17/6/2021 13/6/2021 ساعة 20 مشارك 15

إدارة محتوى  .9
التعليم 

 االلكتروني

(10)أكاديميين  وجاهي  م24/6/2021 م20/6/2021 ساعة 20 مشارك 10 

10. ToT الجمارك العامة  وجاهي
(4)  

وزارة الشباب 
(2)  

هيئة تنظيم قطاع 
(1االتصاالت )  
(1جهة خاصة )  

مركز الملك 
عبدهللا للتطوير 

(2والتصميم )  
 (3)أكاديميين 

(5) إداريين  

 م24/6/2021 م20/6/2021 ساعة 20 مشارك 16

 


