
 

 

  
 
 
 

Jordan BITS 
 

 ذريب، تىظيف، دراسبث واستشبراث،صحبفه واػالَ ،ِؤتّزاث،أتبج فٕيت

Jordan BITS - :ِجّىػت ِتىبٍِت ِٓ اٌخذِبث اٌّتّيشة 
 

، البنوك تنمية موارد بشريةتكنولوجيا معمومات، : التدريب وبناء القدرات في المجاالت المختمفة -1
, تنفيذ  والمصارف، الهندسة وبكافة تخصصاتها، السالمة العامة، الطاقة المتجددة واستدامتها

, ادارة السجالت الطبية , فني حفر  التربية الخاصةبرامج الدبموم التدريبية )ادارة الموارد البشرية , 
 (. ابار النفط و الغاز , الترجمة

 واالنتاج الفني.اإلعالم الدعاية و اإلعالم:  لمشركة مساهمات فاعمة في مجال الدعاية و  -2

 :اإلدارة واإلشراف عمى المركز يتوالها نخبة من أصحاب الخبرات -3
 /كمية العموم الجامعة االردنية ورئيس جامعة  رئيس مجمس االدارة ، أألستاذ الدكتور عمر الريماوي

 .سابق
 كمية الهندسة التكنولوجية.زياد أبو حمته/ مستشار تدريب وتسويق األستاذ الدكتور، 
 جامعة الحدود الشمالية. –استاذ مشارك كمية الهندسة ،سالمه صوالحه /المدير العام الدكتور 
  جامعة البمقاء. -مشارك كمية الهندسة سميمان أبو عين/ مستشار التدريب الهندسي: أستاذالدكتور 
 م )ماجستير هندسه كهربائية (/ المدير التنفيذي لمركز المهندسة نسرين السالJORDANBITS . 
  ،) المستقبل لتوظيف الكفاءات. رئيس مجمس ادارةالمهندس خالد حمدان) هندسه مدنيه 
 التسويق .اقتصاد وادارة ( : مديرة بكالوريوس عرار ) هاالنسة غزال 
  مشرف قسم تقنية المعمومات.المهندس جاد صوالحة/ 
وتكنولوجيا المعمومات األمن ، تتعاون المجموعة مع نخبة من المدربين في مجاالت الهندسة  -4

 المالية والمصرفية. العموم ،القانون ،والموارد البشرية
 قدمت المجموعة خدمات تدريبية لمجموعة من المؤسسات المحمية واالقميمية المرموقة، منها :   -5

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سٍطت ِٕطمت اٌؼمبت  اٌجّبرن األردٔيت اٌصٕبػيتِؤسست اٌّذْ 

 االلتصبديت

 بٕه اٌمبهزة ػّبْ

ٌجٕت األُِ اٌّتحذة 

 االلتصبديت

اٌّتحذة  االُِِٕظّت 

 ٌٍتزبيت

شزوت تىٌيذ اٌىهزببء  جبِؼت اٌبٍمبء اٌتطبيميت

 اٌّزوشيت

 اٌؼزاليتوسارة اٌتؼٍيُ  ِذيزيت اٌذفبع اٌّذٔي شزوت اٌتأِيٓ اٌؼزبيت بٕه االستثّبر

Providence 

International/USA 

وسارة األشغبي اٌؼبِت 

 واإلسىبْ

اٌّذيزيت اٌؼبِت ٌمىاث 

 اٌذرن

 صٕذوق اٌّؼىٔت ٌىطٕيت

 

وسارة اٌتّٕيت  وسارة اٌتخطيط

 االجتّبػيت

اٌسٍطت اٌىطٕيت  وسارة إٌمً اٌسؼىديت

 اٌفٍسطيٕيت

 وٍيت غزٔبطت /فٍسطيٓ االتصبالثوسارة  اٌشزوت اٌىطٕيت ٌٍبتزوي شزوت ِيبهٕب

ِؤسست اٌّذْ  ِؤسست إٌّبطك اٌحزة

 اٌصٕبػيت

اٌشزوت االردٔيت ٌصٕبػت 

 االٌيبث

 سٍطت وادي االردْ

صٕذوق االِبْ ٌّستمبً 

 االيتبَ

 شزوت اٌبىتبص اٌؼزبيت لطز ٌٍطيزاْ تّىى االردْ

اٌّؤسست اٌؼبِت ٌٍغذاء 

 واٌذواء

ِصٕغ ٔبيً ٌٍّٕتىجبث  ِىبفحت اٌفسبدهيئت  شزوت اٌىهزببء اٌىطٕيت

 اٌغذائيت

 
 

                                                                                           

 


