
 

 

 

 

 

 

 

 مركز تدرٌب السائقٌن 

 بنادي السٌارات الملكً االردنً

  

 



 مركز تدرٌب السائقٌن

 كادر الموظفٌن

 

 (1)مدٌر المركز -

 (11)مدرب -

 (2)مٌكانٌكً -

 (2)موظف استقبال -

 (1)محاسب -

 (1)موظف خدمات -

 (1)موظف أمن -

 

 



 الدورات التً تعطى بالمركز

 
دٌنار الطاقة  850أشهر  3) دورات اعداد مدربً قٌادة السٌارات -1

(20االستٌعابٌة   

دٌنار الطاقة  150ٌوم   2) عملً +دورة القٌادة المتقدمة نظري -2
(20االستٌعابٌة   

دٌنار الطاقة االستٌعابٌة  100ٌوم   1) دورة القٌادة المتقدمة نظري  -3
20 )  

( 20دٌنار الطاقة االستٌعابٌة  150ٌوم   2) دورة القٌادة الوقائٌة  -4  

(  8دٌنار الطاقة االستٌعابٌة  150اٌام  7) دورة االنزالق  -5  

اجراء فحص مستوى لتقٌٌم سائقً المؤسسات والشركات العامة ( 6
دٌنار للسائق الواحد الطاقة االستٌعابٌة  15نصف ساعة ) والخاصة 

30)  

 



 الدورات التً تعطى بالمركز

دورة انعاش سائقً حافالت المدراس والمعاهد والجامعات  -7  

( 30دٌنار للسائق الواحد الطاقة االستٌعابٌة  50أٌام  7)   

  47.5حصص  10)دورة تدرٌب قٌادة دراجة سكوتر  -8

( 20دٌنارالطاقة االستٌعابٌة   

دٌنار  90حصص  10) دورة تدرٌب قٌادة دراجة آلٌة  -9
( 20الطاقة االستٌعابٌة   

دٌنار  100أشهر  3) دورة انعاش مدربً قٌادة السٌارات -10
(   18الطاقة االستٌعابٌة   



 اعتماد مركز تدرٌب السائقٌن من قبل 

 أكادٌمٌة االتحاد الدولً للنقل على الطرق



 دورات التدرٌب المعتمدة من قبل االتحاد الدولً للنقل 

 على الطرق والتً تعطى فً المركز

 

 

 1- دورة الجدارة المهنٌة للمدراء العاملٌن فً قطاع النقل واللوجستٌات

ADR BULK 2- دورة نقل المواد الخطرة للسائقٌن برا 

 ADR TANKS  3- دورة نقل المواد الخطرة للسائقٌن بالصهارٌج 



 منهاج دورة الجدارة المهنٌة للمدراء

 مدخل وتعرٌف بدورة الجدارة المهنٌة •

 إدارة اللوجستٌات •

 القانون المدنً •

 القانونً التجاري•

 القانونً االجتماعً •

 القانون الضرٌبً •

 إدارة األعمال واإلدارة المالٌة لمشارٌع النقل •

 



 منهاج دورة الجدارة المهنٌة للمدراء

 التسوٌق•

 نظم إدارة االسطول•

 الحوادث والمخاطر وزٌارة مٌدانٌة –السالمة على الطرقات •

 المعاٌٌر الفنٌة وجوانب التشغٌل•

 وحدات النقل البري •

 6: أسابٌع عدد المدربٌن  3: مدة الدورة •

 دٌنار رسوم االمتحان 75+ دٌنار  350: رسوم الدورة •

 



 منهاج دورة نقل المواد الخطرة

 مدخل ومقدمة للدورة •

 اتفاقٌة النقـل الدولً •

 لوحات تعرٌف المركبة •

لوحات تعرٌف المركبة وأرقام تعرٌف الخطورة ولوحات •

 التعارٌف 

 تصنٌف المواد الخطرة •

 تجهٌزات ومعدات الوقاٌة •

 أنواع المركبـات •

 



 منهاج دورة نقل المواد الخطرة

 التغلٌف والملصقـات •

 وثائق النقـل•

 فحوصات جانب الطرٌق حسب اإلتفاقٌة الدولٌـة•

 واجبات السائق ومسؤولٌاته •

 تعلٌمات نقل المواد الخطرة دولٌـاً •

 تعلٌمات نقل المواد الخطرة محلٌـاً •

 تأمٌن البضائع والحموالت •

 تطبٌقات عملٌة على إطفاء الحرٌق •

 



منهاج دورة نقل المواد الخطرة   

 الصهارٌج •

 أنواع الصهارٌج•

 العبـوات•

 الملحقات الخاصة المتعلقة بالحمولة فً الصهارٌج •

 أمن المواد الخطرة •

 لوحات الطرق ومسـارب الهروب•

 التصرف عند وقوع الحـادث •

 الخزانات وأنواعها •

 



 منهاج دورة نقل المواد الخطرة

 مكونـات الخزانات وبنٌتها •

 الترمٌز •

 التسـلسـل الهرمً للخزانات•

 معدات السـالمة االضافٌة لسـائقً الصهارٌج•

 تطبٌقات عملٌة على الصهارٌج•

 3: أٌام عدد المدربٌن  5: مدة الدورة •

 دٌنار رسوم االمتحان 50+ دٌنار  250سعر الدورة •



 مضمار التدرٌب بالمركز



 سٌارات التدرٌب فً المركز



 شهادة اعتماد دورة الجدارة المهنٌة للمدراء 



 شهادة اعتماد دورة نقل المواد الخطرة للسائقٌن



 الشهادات التقدٌرٌة التً حصل علٌها المركز



 الشهادات التقدٌرٌة التً حصل علٌها المركز


