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Some of Our Achievements in 2019 with NGOs 
https://www.facebook.com/JitawiCenter/ 

 
A. In Wadi Musa & Amman & Irbid “Jitawi Center & Mercy Corps” (Soft 

Skills Course) 
 

 

  
 

130 Attendees for Shadow Teachers “Speaking, Writing & Communication 
workshop” Jitawi Center with Mercy Corps. 

The Most of GIZ requirements in the JoMoPay Project has been applied in this 
(Mercy Corp Project “Preparation, Documentation, Recourses  ...etc.”) 
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B. In Al Zaatari Camp / Mafraq “Jitawi Center & IRD(BLUMONT)” (Coding C#  & 
Robotics & 3D Printing) 
 

  
 

     
 

 
135 Attendees for Kids & Adults “Coding C# & Robotics & 3D Printing”  

Jitawi Center with IRD (BLUMONT). 
 

Two of this delivered courses was for Women in Zaatari Camp 
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C. Advance Office 

   
 

23 Attendees for Caritas Staff “Microsoft Office Advance”  
Jitawi Center with Caritas. 

 

 
 

D. Training “E-Marketing & Email” 
 

 
 

22 Attendees for Care Trainees “E-Marketing & Email”  
Jitawi Center with Care. 
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E. Customer Service Skills (2017) 

 

 
 

18 Attendees for Tkiyet Um Ali Staff “Customer Service Skills”  
Jitawi Center with Tkiyet Um Ali. 
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Project Management Courses in Malesia  (2017) 
 

 
  

71 Attendees from “International Islamic University Malaysia” in “Project 
Management Course”  

Jitawi Center with “International Islamic University Malaysia”.[Multi National] 
 

 
 

AND OTHERS 👇 
 

https://www.facebook.com/JitawiCenter/ 
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Some of Jitawi Center Clients 
 

 البلد الشركة

 

 األردن

Jordan 

 

 األردن

Jordan 

 

 األردن

Jordan 

 

 االردن

Jordan 

 

 االردن

Jordan 

INJAZ 

 

 االردن

Jordan 

               شركة نيروز تلكوم                       

Nairouz TelecomCompany 

    العراق

 Iraq 

 جمعية االنصار الخيرية

   Ansar charity Society                                                                          

    العراق

 Iraq 

 Advanced المحدودةشركة الحلول المتقدمة للتجارة العامة و الخدمات الصناعية و اللحام 

Business Solutions for General Trading & Services Industrial & Welding 

Co.Company 

  العراق

 Iraq 

 شركة البترول  النمساوية 

Austro oil company   

  العراق

 Iraq 

    الملحقية العسكريه السعودية

Saudi military SACM         

Saudi Arabia 

 العربية السعوديةالمملكة  

http://www.jitawi.com/
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 البنك السعودي الهولندي

  SHB 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

   -مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقنية 

King Abdul Aziz City for Science and Altnguenih 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 تقني )القصيم(مدراء التدريب للمؤسسة العامة للتدريب ال

Training managers of the General Foundation for Technical Training 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة صحاري  

University Sahara 

   سلطنة عمان

 Oman 

 سالح الجو الملكي  

Royal Air Force         

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 الطيران المدنيهيئة 

 the Civil Aviation Authority 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 the Social Security Fundصندوق الضمان االجتماعي  
 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 مجموعة كادبي 

Group KADBE 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 مجموعة المناصير 

Manaseer Group 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 مجموعة شركات سنيورة 

Siniora Group Company    

 Palestine  & Jordan 

 المجلس التشريعي الفلسطيني 

the Palestinian Legislative Council             

Palestine   

 فلسطين    

  شركة اسمنت نجران  السعودية

Najran Cement Company Saudi Arabia 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

  شركة المخازن االمريكية

U.S. warehouses Company - Jordan 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 شركة الثقة

 Trust Company  

Greece 

 اليونان 

 شركة الحكمة لصناعات الدواء 

Hikma Drug Industries 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 شركة العيسي 

Issa  Company 

Saudi Arabia-  المملكة العربية

 السعودية

 الخدمات الطبية الملكية السعودية

the Royal Medical Services Saudi Arabia 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 شركة الفهد 

Fahad Company 

Saudi Arabia 

 عوديةالمملكة العربية الس

          شركة الجزيرة للمقاوالت

 Jazeera Construction Company    

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

http://www.jitawi.com/
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 شركة كاني 

Company Kani 

    الكويت

Kuwai t 

 شركة مجموعة خدمات االعمال و التوظيف الخليجية 

Business Services Group  Company and Gulf recruitment 

 تالكوي

 Kuwait 

  سوق مسقط للوراق المالية

        Muscat Securities Exchange 

 سلطنة عمان

      Oman 

  وزارة العدل االردنية

The Jordanian Ministry of Justice 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 وزارة االتصاالت االردنية

Jordanian Ministry of Communications 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 سلطة المصادر الطبيعية 

the Natural Resources Authority 

 Kingdom of -المملكة االردنية

Jordan 

 شركة دار الغذاء

Algthaa Company Dar 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 الشركة الدولية للتدريب و علوم الطيران

International Company for Training and Aviation Sciences 

Libya   

 ليبيا   

 شركة صنوان العالمية شيكو 

Sinwaan World Chico 

Libya    

 ليبيا  

 شركة برومين  العالمية 

international Bromine Company 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 شركة مايكروسوفت

Microsoft Corp 

 ةالمملكة االردني

Kingdom of Jordan 

 سلطة المياه  القدس

Quds Water Authority 

Palestine  

 فلسطين   

 مجموعة شركات نقل

Noqul Group of Companies 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 المؤسسة العربية المصرفية

Arab Banking Corporation (ABC 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 االبراج الدولية  شركة

Alabraag Company 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 شركة اكسبرت

Expert Co. 

Palestine  

 فلسطين   

 شركة دبي لالنشاءات ذمم

Dubai Constructions  Company 

United Arab Emirates 

 االمارات العربية المتحدة

 جمعية مركز المؤسسات 

Association Foundation Centre 

Palestine 

 فلسطين    

 معهد االبحاث التطبيقية

 Applied researches Institute 

Palestine 

 فلسطين

http://www.jitawi.com/
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AED \Esaf Program 
Palestine 

 فلسطين

ASEZA - Aqaba Special Economic Zone Authority 
 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 وزارة التنمية القطرية

 Qatar's Ministry of development 

     قطر

        Qatar 

 شركة المياه الغازية ) البيبسي(

  Company soda water Pepsi 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 دار الرعاية 

nursing home 

    قطر

   Qatar 

 مجموعة الخياط للسيارات

   Khayat Group 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 سلسلة مطاعم بتزا هت 

Restaurants Pizza Hut 

 المملكة االردنية

Kingdom of Jordan 

 شركة االمن و الحراسات الخاصة -

Co. security and private security guards 

 الكويت 

      Kuwait 

Marbu Contracting Co. WLL – Qatar   
 قطر

Qatar 

 شركة البزار للتعهدات العامة 

Bazaar of public undertakings 

Palestine 

 فلسطين       

 مستشفى المواساة 

Mouwasat Hospital 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 شركة قرطاج للهندسة و المقاوالت

 Carthage Engineering & Contracting Co. 

 العراق  

  Iraq 

 وزارة التربية و التعليم 

The Ministry of Education 

Palestine  

 فلسطين  

 جدة–المؤسسة العامة لتحلية المياه 

- Saline Water Conversion Corporathon -Jeddah 

Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 الرياض-شركة المنتجات الطبية و التجميلية
Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 مؤسسة االميرة بسمة لالوالد المعاقين
Palestine  

 فلسطين  

 المجموعة الدولية النظمة الحاسوب
Bahrain 

 البحرين

 Scientific And Medical House(S.M.E.H) 
Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة النقل و المواصالت الليبية
Libya    

 ليبيا  

http://www.jitawi.com/
mailto:info@jitawi.com
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 جمعية الفريا لحرفي شؤون االلغام
 العراق  

  Iraq-أربيل 

 ليات النفطيةشركة الهروج للعم
Libya    

 ليبيا  

 مجموعة مدارس المنتسيوري)اسراري( الرياض
Saudi Arabia 

 المملكة العربية السعودية

 Jordan طيبة الهندسية شركة

 المملكة االردنية

 Jordan المشاريع االقتصادية لتطوير االردن مؤسسةال

 المملكة االردنية

 Yemen السلكية و الالسلكية لالتصاالت العامة المؤسسة

 

 دولة اليمن

 Libya البحري النقل و الموانئ مصلحة

 

 ليبيا دولة

 Palestine المعلومات ية   لحما الدولية  الشركة

 فلسطين

 Kuwait يونيفيرسال االهلية شركة

 

 دولة الكويت

 Jordan التجارة و الصناعة غرقة

 المملكة االردنية

 Jordan فالدلفيا جامعة

 المملكة االردنية

 Jordan السالم الدولية مدارس مجموعة

 المملكة االردنية

 Jordan الدولية الخبراء شركة

 المملكة االردنية

( Mercy Corps (WBGدولة فلسطين مجموعة البنك الدولي 

Gaza 

 Libya االيطالية الشركة

 

 ليبيا

 Palestine البريطانية بالقدس المحتلة القنصلية 

 فلسطين

http://www.jitawi.com/
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 Saudi Arabia زين –االتصاالت السعودية 

 المملكة العربية السعودية

 Jordan بلف يو فندق

 المملكة االردنية

 Jordan )العبدهللا ا   ران الملكة مركز( المعرفة محطات

 دنيةالمملكة االر

 المملكة االردنية  -  Jordan نيكوود اليابانية منظمة

Jaban      - اليابان 

 Saudi Arabia السعودي الوطن الحرس

 المملكة العربية السعودية

 Saudi Arabia العربية السعودية المملكة ملك عبدهللا الملك مستشارين

 المملكة العربية السعودية

 Jordan الداخلية االردنية وزارة

 المملكة االردنية

 Jordan الدولية المعارف مدراس مجموعة

 المملكة االردنية

 Jordan الدولية الرضوان مدراس مجموعة

 المملكة االردنية

 Jordan هيئة الطيران االردني

 المملكة االردنية

 Saudi Arabia شركة سيدكو

 المملكة العربية السعودية

 Jordan شركة البوتاس االردنية

 لمملكة االردنيةا

 Jordan نولوجياكشركة المنهل للت

 المملكة االردنية

 Saudi Arabia غرفة  التجارة القصيم

 المملكة العربية السعودية

 Saudi Arabia العالمية شركة سيدكو

 المملكة العربية السعودية

KOC 

 بترول الكويت

Kuwait 

 دولة الكويت

 Saudi Arabia مركز استشارات التغيير

 المملكة العربية السعودية

 Jordan شركة شمس العقبة

 المملكة االردنية

http://www.jitawi.com/
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 Jordan شركة المدن الصناعية

 المملكة االردنية

 Saudi Arabia-UK شركة مدارس المملكة المتحدة

 بريطانيا -المملكة العربية السعودية 

 Jordan منظمة كير العالمية

 المملكة االردنية

 Jordan تشارات الهندسيةالشركة العصرية لالس

 المملكة االردنية

 Jordanلبنان- منظمة كاريتاس الدولية

 المملكة االردنية

 Jordan الجمعية العلمية الملكية

 المملكة االردنية

 Jordan شركة بيت االستثمار العالمي غلوبل

 المملكة االردنية

 Jordan شركة مياه العقبة

 المملكة االردنية

 Jordan الحرةشركة المناطق 

 المملكة االردنية

 Jordan منظمة التنمية و االغاثة الدولية

 المملكة االردنية

 IB Jordanشركة االفكار المبتكرة 

 المملكة االردنية

 Jordan منظمة اكتد

 المملكة االردنية

 Qatar منظمة راف الدولية

 قطر

 Jordan منظمة نداء الخير

 المملكة االردنية

 Saudi Arabia ة الدوليةمدارس القاد

 المملكة العربية السعودية

 Jordan شركة االسواق الحرة

 المملكة االردنية

 Jordan شركة المناطق الحرة

 المملكة االردنية

 Jordan شركة زهر البرتقال

 المملكة االردنية

 Jordan شركة الغانم )الموند العالمية(

 المملكة االردنية

http://www.jitawi.com/
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 Jordan الفساد هيئة النزاهة و مكافحة

 المملكة االردنية

 Jordan سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المملكة االردنية

 Jordan بنك تنمية القري و المدن

 المملكة االردنية

 Jordan وزارة الطاقة و المعادن

 المملكة االردنية

 Jordan مستشفي الجاردنز

 المملكة االردنية

 Jordan المجتمعية الجمعية االردنية للثقافة

 المملكة االردنية

 Jordan وزارة الثقافة االردنية

 المملكة االردنية

 Jordan تكية أم علي

 المملكة االردنية
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Our Accreditation 
 

 Ministry Of Education  

 Ministry Of Labor  

 German Jordanian University (Ministry of Higher Education) 

 International Accreditation Organization (IAO) 

 International College in London(ICL) 
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