القطاع الخاص
تاريخ
الترخيص

ت

اسم االكاديمية Name

1

فريق السالمة لالستشارات السالمة والصحة
المھنية

 02/02/2015العاصمه Amman

2

شركة الطريق المعتمده للتدريب واالستشارات

 08/02/2015العاصمه Amman

3

اكاديمية نبض االردن

 08/02/2015العاصمه Amman

4

شركة المعھد االردني للسالمة والصحة المھنية

 30/12/2014العاصمه Amman

5

شركة اكاديمية التضامن االردني الدولي

6

اكاديمية االنقاذ للسالمة والصحة المھنية

المحافظه City

العاصمه Amman
01/01/2016

اربد Irbed

7

اكاديمية المنھاج

العقبة

8

كلية القدس
راتب مطيلة الخريشه

الكرك

10

المعھد الرسمي للسالمة العامة

العاصمة

9

11
اكاديمية المسرب االمن
12
حول العالم
اكاديمية الھندسية الدوليه لالستشارات وتدريب
13
السالمه المھنية

اربد

العنوان Address

الھاتف Tel

الخلوي Mob

طبيعة مالك العمل  Owner natureمدير االكادمية  Managerالمكلف بالتواصل Contact

الرابية  -عمارة
غازي الدباس -
عمارة رقم ١٥
الشميساني  -ش عبد
798910069 06-5623355
الحميد باديس
صويلح مجمع زايد
776160360
البداد مقابل سامح
مول
صويلح  -بعد محطة
توتل  -مقابل فندق 778141496 06-5358945
أماكن بالزا
الدوريات الخارجية -
795408544
عمارة العالم االبيض
مجمع عمان الجديد 798266797 795578157
مبنى الضمان
777771242
االجتماعي
799688033 06-5540084

5150760

خاص

باسل ابو عاصي

باسل ابو عاصي

خاص

احمد علي صالح النواصره

اللواء المتقاعد علي النواصره

خاص

ھبه غازي الزيادات

ھبه غازي الزيادات

خاص

داليا الكباريتي

داليا الكباريتي

خاص

حسام ابوطبنجة

حسام ابوطبنجة

خاص

سعيد ابوالشعر

خاص

796452122
طريق طبربور،
بجانب مداري
اكسفورد
دوار القبة

خاص

سامر رشيد عبد الرحمن
ملكاوي

غادة حامد العبدالالت

790085641

خاص

طارق عتمة

799591988

خاص

عثمان عودات

الكرك

795158634

العاصمة

799592412

info@tojo.com

محمد الھندي
خاص

م.وليد عطوان

الجھات الحكومية واالھلية ومؤسسات المجتمع المدني
ت

اسم االكاديمية Name

تاريخ
الترخيص

1

جامعة العلوم والتكنولوجيا
نقابة المھندسين
الوطنية للتدريب والتشغيل
مؤسسة التدريب المھني  /معھد السالمة
والصحة المھنية

01/10/2015

2
3
4

المحافظه City

العنوان Address

الھاتف Tel

اربد Irbed

الخلوي Mob
790216483

طبيعة مالك العمل  Owner natureمدير االكادمية  Managerالمكلف بالتواصل Contact
حكومي

د.مصطفى بني دومي

طارق الصمادي

مؤسسات مجتمع مدني
جميع المحافظات

5631000

796637466

ماركا /الحزام الدائري

حكومي

المھندس احمد العبادي

المھندس محمد الصعوب

حكومي

5

غرفة تجارة اربد مركز التدريب وتطوير االعمال

01/01/2016

اربد Irbed

اربد  -ش.راتب
البطاينه

796714669

796714669

مؤسسات مجتمع مدني

سمر التل

6

غرفة غرفة صناعة عمان ايجابي

08/05/2016

العاصمة ،عمان

عمان ،الدوار الثاني

4644133

795560293

مؤسسات مجتمع مدني

نائل الحسامي

نائل عويس

