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مركز الجيتــاوي
لالســتــشــــارات والـــتــدريـــــب

تش��هد معظ��م المؤسس��ات ه��ذه األي��ام عه��دا ً م��ن
التغي��ر الس��ريع والمس��تمر  ،فهنال��ك أس��باب ًا متع��ددة
تس��اهم في تس��ارع معدالت ه��ذا التغير منه��ا  :االنفتاح
العالمي (العولم��ة)  ،التطور التكنولوج��ي  ،األيديولوجيات
االقتصادية والسياس��ة الحديثة والتغيرات الديموغرافية
الكبيرة للسكان .
وحت��ى تتمكن المؤسس��ات من البق��اء والتطور في ظل
ه��ذه البيئ��ات المتغي��رة  ،ال ب��د أن تتبن��ى اس��تراتيجيات
فعال��ة إلح��داث التغيي��ر  ،وم��ن أهمه��ا التدري��ب ف��ي
جمي��ع المج��االت  ،الفني��ة واإلداري��ة والتقنيه.ل��ذا يتوج��ه
الجيتاوي لالستش��ارات والتدريب ببرامجه وأنش��طته
المتنوع��ه إل��ى اإلنس��ان األردن��ي  ،والعرب��ي س��عي ًا من��ه
لبن��اء ش��خصيته وتأهيل��ه حتى يل��ج األلفي��ة الثانية وهو
م��زود بالمه��ارات والمع��ارف والنظم الق��ادرة على دعم
الوط��ن وبنائ��ه بذهني��ة واعي��ة تراع��ي ث��ورة المعرف��ة
الت��ي فرض��ت نفس��ها ف��ي ه��ذا العص��ر مح��رك ًا جدي��دا ً
للتنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافي��ة والعلمية.
من هنا جاء تأسيس الجيتاوي لالستشارات والتدريب
انطالق�� ًا م��ن الرس��الة الت��ي تتطل��ع به��ا مؤسس��تنا في
خدمة المجتم��ع األردني والعربي  ،وإيمان�� ًا بدورها اإليجابي
الفع��ال ال��ذي يمكنه��ا م��ن توفي��ر الخب��رات والكف��اءات
العلمي��ة والفني��ة القادرة عل��ى إحداث التغيي��ر المطلوب
 ،واإلس��هام في خط��ط التنمية التي تس��تهدف اإلنس��ان
في المق��ام األول باعتباره المحور األساس��ي في أي خطة
تنموية ش��املة .وقد وضع المركز نص��ب عينيه تحقيق
مجموعة من األهداف  ،وأنيطت به مهام عديدة نجملها
في النق��اط التالية التي توضح طبيع��ة العمل في المركز
وإدارته ومجاالت عمله.

إدارة المركز :
أن للمركز عالقات قوية ومتميزة بمدربين
محليين ودوليي��ن باإلضافة للمستش��ارين
من حمل��ة ش��هادة الماجس��تير والدكتوراه
ف��ي العدي��د م��ن التخصص��ات الفني��ة “مالية،
حاسوبية ،هندس��ية ،طبية وغيرها” واإلدارية
عدا عن الخبرة العملية وبمجموع خبراتهم
أسست إدارتنا .

وحدات المركز :
يتأل��ف الجيت��اوي لالستش��ارات والتدريب من
الوحدات التالية:
1.1التدريب ويتألف من التالي:
•التدريب اإلداري
•التدري��ب الفن��ي :مالي��ة  ،حاس��وبية ،
هندسية  ،طبية وغيرها.
2.2االستش��ارات :إداري��ة  ،مالي��ة  ،دراس��ات
الجدوي االقتصادية للعديد من المجاالت،
حلول برمجية وشبكات الحاسوب.
3.3تنمية الموارد البشريه وتأهيلها والتطوبر
اإلداري والفني.
4.4التوظيف باتجاهين:
•استقطاب الكفاءات الالزمة للشركات
حسب المواصفات المطلوبة.
•تزوي��د الش��ركات بالكف��اءات والخبرات
الالزم��ة لتنفي��ذ مهام لوق��ت ومهمة
محددة مسبق ًا.

المجاالت التدريبية
والتعليمية والنشاطات
والدورات :
يق��دم الجيت��اوي لالستش��ارات والتدري��ب
والتوظي��ف خدم��ات التأهي��ل والتدري��ب ف��ي
المجاالت التالية:
•اإلدارية والمالية
•الهندسية والحاسوب.
•التأمين

•طبية :بتوفير خبراء والتنسيق مع جهات
معتمدة إن لزم األمر.
•تنمية الموارد البشريه والتطوير اإلداري.

المجموعات المستهدفة :
•م��دراء الدوائر والتدريب ورؤس��اء األقس��ام
ومن لهم عال قه بتنمية الموارد البشريه.
•الموظفي��ن المتخصصي��ن بالمج��االت
المالي��ة  ،الحاس��وبية  ،الهندس��ية  ،التأمين ،
الموارد البشرية  ،الطبية وغيرها.
•مختلف ش��رائح المجتمع المحل��ي :البنوك،
الشركات  ،المستشفيات  ،الفنادق  ،الوزارات
 ...الخ).
•طلب��ة الجامع��ة م��ن تخصص��ات اإلدارة ،
الحاس��وب  ،الهندس��ة  ،التج��ارة  ،الط��ب
والتخصصات األخرى.
•طلبة الثانوية العامة.

الكوادر التدريبية :
•مش��رفون أكاديميون ومدرب��ون أكفاء من
حمل��ة الماجس��تير والدكت��وراه باإلضاف��ة
للخبرة العملية.
•مدرب��ون م��ن ذوي الكفاءات والخب��رات ذات
العالقة من الخارج وذوي ش��هادات مصدقة
عالمي ًا مثل :
PMP, MCP, Certified HR Professional,
PHR, SPHR, GPHR, MCSE, MCSD,
MCSA, MCAD, CCNA, CCNP,
A+, MOUS and Net+, OCP, JAVA,
SCWCD, Linux RHCE, CIW, ICDL,
Management Development Skills
Customer Care Skills
Training of Trainers Skills

األجهزة والمعدات المتوفرة:
يتوفر ف��ي المركز مختبرات م��زودة بأجهزة

حاس��وب متط��ورة وأجه��زة ع��رض (Multi-
 )Mediaوغي��ر ذل��ك  ،كم��ا أن��ه يتوف��ر ل��دى

المرك��ز العديد م��ن االتفاقي��ات لعقد دورات
تدريبي��ة بالفن��ادق لألع��داد الكبي��رة م��ن
المتدربين.

أهداف المركز :
يسعى المركز إلى:
•تطوي��ر الم��وارد البش��رية ف��ي المجتمع
األردن��ي والعرب��ي وإع��ادة تأهي��ل أبنائ��ه
بأسلوب حديث متطور.
•تعزيز وتطوير القدرات اإلدارية والمهارات
التقني��ة ل��دى العاملين في المؤسس��ات
المحلية الخاصة والحكومية.
•إع��داد برام��ج تدريبي��ة خاص��ة بالم��رأة
األردنية والعربية تمكنها من المشاركة
بطريق��ة إيجابي��ة فاعل��ة ف��ي تحدي��ث
وتطوي��ر المجتم��ع األردن��ي والعرب��ي
باحترافية ومهنية.
•عق��د ال��دورات التدريبي��ة الفني��ة اإلداري��ة
وعق��د ورش العم��ل ألش��خاص
ومؤسسات مهنية مختلفة.
•عقد الن��دوات والمؤتم��رات المهنية في
التخصصات التي تخدم الصالح العام.
•المس��اهمة في تطوي��ر العاملي��ن إداري ًا ،
فني ًا وتكنولوجي ًا.

مهام المركز :
تق��وم الوحدات المتخصص��ة التابعة للمركز
بالمهام التالية:
1.1تس��ويق خدم��ة االستش��ارات والتدري��ب
والتوظي��ف وبرامجه إلف��ادة قطاع كبير
من أبناء شعبنا األردني و العربي.
2.2تحديد البرامج التدريبي��ة وتحديد النطاق
االستش��اري بالتنس��يق م��ع الدوائ��ر
والمراكز ذات العالقة.

3.3تحديد المناطق والمراكز التي تعقد فيها
الدورات.
4.4تحــديـــ��د المدربيــ��ن واالستش��ـــاريين
بالتنس��يق م��ع القطاع��ات والدوائ��ر
والمراكز ذات العالقة.
5.5توفير المس��تلزمات والموارد المختلفة
لخدم��ة ك ً
ال م��ن قطاع��ي االستش��ارات
والتدريب.
6.6اإلشراف المباشر على الدورات والدراسات
والبرامج وإص��دار الش��هادات واعتمادها
محلي ًا أو دولي ًا.
7.7إص��دار نش��رات ع��ن أعم��ال المرك��ز
ونشاطاته المختلفة.
8.8إع��داد قاع��دة بيان��ات بالكف��اءات
والمستش��ارين والخب��رات المتوفرة في
المركز وخارجه ذات العالقة بنش��اطات
المركز .

أن��واع البرام��ج الت��ي يقدمه��ا
المركز :
برام��ج التدري��ب المركزي��ة :تصمم هذه
البرامج بناء على عملية التقييم المستمرة
التي تقوم به��ا إدارة المركز لتحديد الحاجات
التدريبي��ة للمجتم��ع األردني والعربي حس��ب
التوج��ه العالمي  ،كما تلعب نتائج التقييمات
لدورات تدريبية سابقة دورا ً هام ًا في تصميم
ه��ذه البرام��ج لتعزي��ز المعرف��ة وتطوي��ر
المه��ارات ف��ي مج��االت الحاس��وب واإلدارة
والهندسة والطب.
برام��ج التدري��ب التعاقدي��ة :يتم تصميم
ه��ذه البرام��ج خصيص�� ًا لتلبي��ة احتياج��ات
تدريبية لمؤسس��ة بعينها في ضوء األهداف
التي تسعى إليها والتحديات المستقبلية التي
تواجهها  ،وتش��مل هذه البرام��ج العديد من
الخدمات  ،كما يت��م التركيز في هذه البرامج
على التدريب العملي للمشاركين.

أسلوب عمل المركز :
يعتم��د المرك��ز اآللي��ة التالي��ة ف��ي تقدي��م
خدماته كما يلي:
•يت��م عم��ل دراس��ة أولي��ة لتحس��س
احتياج��ات المجتمعي��ن األردن��ي والعربي
في مجال معين.
•يت��م التعاقد لالستش��ارات أو التس��جيل
لل��دورات ع��ن طري��ق اإلع�لان ف��ي حينه
باس��تخدام وس��ائط اإلعالم ووس��ائلها
المختلفة.
•في حال��ة التعاقد لالستش��ارات أو برامج
التدريب التعاقدية ،فإنه يتم صياغة عقد
اتفاقية مع المؤسسة المعنية باألمر.
•يت��م توقي��ع اتفاقي��ة تعاقد بي��ن المركز
ّ
توض��ح في��ه
والمستش��ار أو الم��درب
واجبات المستش��ار أو الخبي��ر أو المدرب
وحقوقه.
•يت��م تقييم الدراس��ات واالستش��ارات أو
الدورات التدريبية بعد انتهائها باستخدام
أساليب تقييم مختلفة.
•تقوم إدارة المركز بتنس��يق النش��اطات
ذات العالقة مع الموظف المس��ؤول عن
االستشارة أو الدراسة أو التدريب بشكل
مباش��ر أو باالس��تعانة بجهة متخصصة
محترفة ترتبط مهني ًا وفني ًا مع المركز.

التوجهات المستقبلية:
•زيادة رقعة التعامل االستشارية والفنية
ف��ي الوط��ن العرب��ي وبرام��ج التدري��ب
التعاقدي��ة ف��ي المج��االت المختلف��ه
(تنمي��ة الق��وى البش��ريه  ،صناع��ة تقنية
المعلوم��ات  ،الج��دوي االقتصادي��ة ،
الدراس��ات المالية  ،استشارات في مجال
التأمي��ن  ،المج��ال الطب��ي  ،اإلدارة العامة
وإدارة المشاريع).
•بناء عالقات دولية أكبر وعمل الشراكات
واالعتم��ادات الدولية واإلقليمية في كل
من االستشارات والتدريب والتوظيف.

Centre method of work:
The center relies on the following
mechanism to provide its services
as follows:
1. The work of a preliminary study
to feel the needs of the Jordanian and Arab societies in a
particular area.
2. Registration for courses is by
advertising in a timely manner,
using the media and its different means.
3. In the case of contractual training programs, drafting of an
agreement designed with the
institution concerned.
4. Signing an agreement between
the centre and the coach to
make clear the duties of the
coach and his rights.
5. Training courses are evaluated
after the completion by using
different assessment methods.
6. The Department of the centre
coordinates the activities related with the officer responsible for training or a semester,
which is linked professionally
and technically with the centre.

Future directions:
Center aspires to:
• Increase contractual training
programs in various fields (information technology industry and
the public administration and the
development of manpower and
project management).
• The development of computer
networks used in the training
programs and rehabilitation.

5. The provision of various training
supplies.
6. The direct supervision of courses and programs and certification and accreditation for successful in these courses.
7. Bulletins on the work of the
centre and the various activities.
8. Preparation of database of scientific talent available in and
outside the Centre to the related activities of the Centre.

The center provides two
types of training programs
in its training courses:
1. Central training programs: They
are designed on the basis of the
ongoing assessment by the centre’s management to determine
training needs of Jordanian &
Arab society, and the results of
evaluations of the previous training sessions play an important
role in the designing of programs
to enhance knowledge and develop skills in the areas of computer and management.
2. Contractual training programs:
These programs are designed
specifically to meet the training
needs of the particular institution in the light of the objectives
of the future and the challenges
they face, and these programs
include many services, and its
focus on practical training for
participant.

Center Objectives:
The Center aims to:
• Development of human resources in Jordanian and Arab society
and rehabilitation of their children
in a modern and developed style.
• The promotion and development
of administrative capacity and
technical skills of workers in the
private and government organizations, effectively and in a positive way for the modernization
and development of Jordanian
and Arabs societies.
• Holding training and administrative courses and technical workshops for individuals and various
professional organizations.
• Holding seminars and professional conferences in specialties
that serve the public interest.
• Contribute to the development
of staff in administrative and
technical fields.

Center Tasks:
The specialized units of the centre
practicing the following tasks:
1. Marketing training services and
programs to benefit a large
segment of our people, the
Jordanian and Arabs.
2. Identify training programs in
coordination with the departments and centers concerned.
3. Determine the areas and centers that are held sessions.
4. Identification of trainers from
universities and companies in
coordination with the departments and centers concerned.

• Specialized staff in areas of programming and networks in the
computer specialty.
• High school students (TAWJEHI).
• Managers. Training heads of departments and people who are
concerned with human resources development.
• The various segments of the
community (banks, companies,
ministries .... etc).

Trainers:
• Academics supervisors and the
qualified instructors in the center.
• Trainers with relevant skills and
experience, with certificates certified worldwide such as:
PMP, MCP, Certified HR
Professional, PHR, SPHR,
GPHR, MCSE, MCSD, MCSA,
MCAD, CCNA, CCNP, A+,
MOUS and Net+, OCP, JAVA,
SCWCD, Linux RHCE, CIW,
ICDL, Management Development
Skills, Customer Care Skills,
Training of Trainers Skills

Devices and Equipment:
The centre has modern laboratories
equipped with sophisticated computer and projectors for transparencies (Multi-Media) and so on, as
it is available to the centre numbers
of agreements for conducting training courses in hotels for the large
number of trainees (20 and above).

Center Management:
The Centre has strong and excellent relationships with local and international trainers, in addition to
advisers from the holders of master's degrees and Ph.D. with long
practical experience and from their
accumulated fruitful experience, the
center builds its management.

Center Units:
Jitawi consulting and training consists of the following units:
1. Computer training unit.
2. Computer Consulting (training,
software solutions, programming
and computer networks) unit.
3. Human resource development
and administrative management
unit.

Areas of Training, Education activities and Courses:
Jitawi provides Consulting & Training services, rehabilitation and training in the following areas:
• Technologies and computer programming.
• Human resources and administrative development.

Target groups:
• University students from computer specialties and other specialties such as management,
economics, physics and mathematics.

JitawiCenter

Consulting & Training
Nowadays most institutions witnesses rapid
and continuous changes, there are many
causes contributing to accelerate rates of
these changes, including: global openness
(globalization), technological development,
economic ideologies, modern politics, and
demographic changes of the large population. And even institutions can survive and
develop in this changing environment; they
must adopt effective strategies for making
changes in most of the important training areas like, technical, administrative fields and
the technical mechanisms.
So Jitawi consulting and training directs its
programs and activities towards Jordanian
and Arab human, in an effort to build their
characters and rehabilitating them to enter
the third millennium, equipped with skills,
knowledge and systems that support their
homeland and build their mentality and consciously, taking into account the knowledge
revolution that has imposed itself in this era
of a new engine for economic development,
social, cultural and scientific.
Hence, the establishment of Al jitawi Consulting and Training came from its message, that
looks forward for the service of Jordanian
community and the Arab world, and from
its positive and effective position to provide
experts in scientific and technical fields, to
make the required changes, and contribute to the development plans which aim to
target human in the first place, as central to
any comprehensive development plan, the
center has put in his consideration a set of
goals, and tasks was entrusted many tasks
summarized in the following points that illustrate the nature of work in the center and its
management and its areas of work:

JitawiCenter

con
Amman - Jordan
Mobile : +962 7
		+962 7
		+962 7

sulting & tranining
Tel
: +962 6 5660376
77393773
Fax
: +962 6 5660375
99070016
E-mail : info@jitawi.com
88844270
Website: www.jitawi.com

JitawiCenter

C O N S U LT I N G & T R A I N I N G

