


0102

ينحن  
 
EWARالدوليةإوارأكاديميةف INTERNATIONAL

ACADEMYياالستشاراتكافةتقديمعىلنعمل  
 
خطيطالتمجالف

ي اتيج   عامةالللمؤسساتوالتمت  يوالريادةالمشاري    عوادارةاالستر
ئنايعمليومعارفوقدراتمهاراتوتطويريتنميةإىلإضافةوالخاصة،
اتأفضلخللمنواإلبداعالتمت  يإىلوإرشادهم يةالتدريبالخت 

معلتتوافقميمهايتصيتموالتدريبيةاالستشاريةفحلولناي..واالستشارية
نعالعاملي  يرضايزيادةعىلنعملحده،عىلعميلكلاحتياجات
.مؤسساتهم

ي ياالداريالهيكليتمت    
 
كيبةاألكاديميةف تشاريي  ياالسيمنراقيةبتر

اء، افوالريادةالتمت  يلتحقيقتؤهلهايوالخت  قبلمستواستشر
اتيجيةالخططووضعاالستشارات عووضالمخاطر،وإدارةاالستر

قةالعلديمومةعىليحافظممايعليها،بالقضاءالكفيلةالحلول
ة يعملئنايوبي  يبينايالمتمت    

 
يوبالطريقةانوا،كأينماياحتياجاتهمتلبيةف  

التر
جميععىلقللتدقيالمرجعيةالقوائمبتصميمنقوموحيثيطلبونها،
ية،الشفافمباديءوفق.والخدميةوالزراعيةالصناعيةالمنتجات
،اإلبداع، يالتطويرياستدامةالعملء،رضايالمصداقية،التمت    

 
تقديمف

.الخدمة

نبذة عن األكاديمية

ي"واالستشاراتللتدريبالدوليةإواريأكاديمية"إنشاءتم  
 
األردنيةلكةالممف

يواالستشاريي  ياألخصائيي  يمنمجموعةباستشارةالهاشمية،  
 
مجالف

اتيجيةاإلداريةواالستشاراتالتدريب ية؛والموارديواألمنيةواالستر البشر
يللقطاعي  ي يوذلكوالخاص،الحكوم   

 
العلومنقلبهدف2019عامف

ات يوالخت   
 
يالحديثةالمفاهيمإليهتوصلتمايآخريف  

 
وتقديمبالتدريف

هاياالستشارات، يوتسخت   
 
يمعايأعىلمستخدمي  يعملئنايخدمةف التمت  يت 

ي عملئنايىلدالتدريبتوجيهعىلالعملمعوالتطوير،والريادةالمؤسس 
يالصحيحةالوجهة  

.ساتهممؤسوتطويريالتمت  يتحقيقمنتمكنهمالتر
يعملئنايكافةوإىل  

 
،طنوالويالحبيبة،الهاشميةاألردنيةالمملكةف العرب  

ي يويوالخدميةواالستشاريةالتدريبيةبرامجنايتشاركونايأننتمت   
تجدونالتر

يكافةخللهامن .والمصداقيةوالريادةوالتمت  يالجودةمعايت 

مدير عام األكاديمية
األستاذ هاني المشاقبة
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ينحن  
 
EWARالدوليةإواريأكاديميةف INTERNATIONAL

ACADEMYلئنايعمومعارفوقدراتمهاراتوتطويريتنميةعىلنعمل
اتأفضلخللمنواإلبداعالتمت  يإىلوإرشادهم ةالتدريبيالخت 

كلاحتياجاتعملتتوافقتصميمهاييتمالتدريبيةفحلولناي..واالستشارية
ايرضمؤسساتهم،عنالعاملي  يرضايزيادةعىلنعملحده،عىلعميل

..عملئنامعالمتعاملي  ي
ياالداريالهيكليتمت  ي  

 
كيبةاألكاديميةف التمت  يتحقيقلتؤهلهايراقيةبتر

افوالريادة يواالستشاراتالتدريبمستقبلواستشر  
 
األردنيةكةالمملف

يالمخاطريعىلوالتعرفالهاشمية  
الحلولووضعاألكاديميةتواجههايالتر

ةالمتمالعلقةديمومةعىليحافظممايعليها،بالقضاءالكفيلة وبي  يبينايت  
يعملئناي  
 
يوبالطريقةكانوا،أينماياحتياجاتهمتلبيةف  

.طلبونهايالتر

ةمنالدوليةإواريأكاديمية ياألوائلالعشر  
 
دماتختقديمف

ةالحكوميللمؤسساتالشاملوالتدريباالستشارات
يوالعالمالمملكةمستوىعىلوالخاصة .العرب  

اتيجياتوتطويريتنميةعىلنعمل تومبادرااستر
يوالخاصةوالعامةالحكوميةالمؤسسات  

 
مجاالتيف

يواالستشاراتالتدريب  
 
وتنميةة،والريادالتمت  يمجاالتيف

يةالموارديمهارات والقدراتالكفاءاتوبناءالبشر
اراتواالختبوالتقنيةالعلميةالمنهجياتباستخدام

،السيكولوجية يباستخدامللموظفي   والتمت  يدةالجويمعايت 
اءخللمن ةوالخالكفاءةذويمنوالمستشارينالخت  ت 

يالطويلة  
 
واالستشاراتالتدريبمجالف

،اإلبداع،،الشفافية/قيمنا ضايريالمصداقية،التمت  
يالتطويرياستدامةالعملء،  

 
.الخدمةتقديمف
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الهيكل التنظيمي

اي
ً
ينايمومساهمةوالتطوير،للتدريبالدوليةإوارأكاديميةمنإيمان  

 
ف

يالعالمية،واالستدامة،2025األردنرؤيةتحقيق  
 
يخاصة،األردنوف  

 
ف

اتتحقيقمجاالتي يالمستدامةالتنميةمؤشر  
 
تقديمأينايريفقديالمملكة،ف

يالمعنيةللجهاتاالستشاراتمنالعديدي  
 
التجاريةالمجاالتيف

والخاصة،الحكوميةللمؤسساتوالخدمية،والزراعيةوالصناعية
يللمساهمة  

 
اترفعف ياالقتصاديةالتنميةمؤشر  

 
زيادةويالمملكة،ف

.والمجتمعيةاالقتصاديةالرفاهية
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ياستشاراتنايتتمت  ي  
 
المرتبطةتالمنهجيامنالعديديوتنفيذيتصميمف

يالموقعلتحديدياالستشاراتلجميعالفجواتقوالببتصميم الحاىل 
يللمؤسساتالمنشوديوالموقع  

لالتحليومنهايمعها،نتعاملالتر
ي اتيج   ياالستر أحدثاستخدامPESTELالبيئةتحليلSWOTالرباع 
يالنظريات  

 
افاالبتكاريف افاألهدلتحقيقالمستقبلواستشر
اتيجية يلعملئناياالستر  

 
مشاري    عإدارةويبتصميمونقوم.المجاالتيكافةف

مي  يPMIالعالميةالمشاري    عإدارةمنهجيةوفقعملئناي  
ةكافبتحقيقملتر

9001،45001،3100أيزومثلالعالميةالمواصفاتمتطلبات
يالحكوميةوالمتطلبات  

 
.19كوفيدكورونايجائحةتداعياتظلف

اتيجياتوتصميمبناءاستشارات يطالتخطالمؤسسية،االستر
ي اتيج   وأنظمةلياتعموتطويريالمؤسسية،البنيةوتطويريوبناءاالستر

المنفذة،المشاري    عأثريقياسالمراقبة،الحوكمة،الخدمات،إدارة
ياألداءقياسنظمتصميم .والفرديالمؤسس 

ومراكزيالجودةإدارةاستشارات، ةومراجعالتدقيقوتشملالتمت  
زيادةالقرار،واتخاذيوالتوصياتالمعلوماتجمعلتسهيلالعمليات
مت  يالتلمراكزياألعمالعملياتإدارةبتطويرويواالنتاجيةالفعالية

ةالجودإدارةنظاموتطبيقتصميموالخاصة،العامةللمؤسسات
.األعمالمتطلباتلتحقيق

اطر،المختقييمعىلنعملاألعمال،واستمراريةالمخاطرياستشارات
يوتحليل اتيجياتتصميماألعمال،تأثت  وإدارةيطوالتخطاألمناستر

.األمنيةوالتوعيةالمعلومات
امجوالمبادراتالمشاري    عإدارة مفصلتقييموالخاصة،الحكوميةوالت 

PMIالمشاري    عإدارةنظامتطبيقالمشاري    ع،إدارةونضجلكفاءة
موتصميواالجراءاتالعملياتحيثمنالمشاري    عكفاءةوتطويري
.الجدوىودراساتالمشاري    عادارةمكاتبتصميموبناءالنماذج

االستشارات
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يةالموارديأنظمةوتصميمبناء يميةالتنظالهياكلوتصميمالبشر
،الوصفوبطاقاتالوظيفيةواالختصاصات  

األدلةموتصميالوظيف 
يةالموارديقدراتوتنميةوتأهيلوالمنهجيات نظاممباستخداالبشر
لفةالمختالرأياستطلعاتوتصميمالمختلفة،المهنيةالجدارات
هاSPSSبرنامجعىلوتحليلهاي .وغت 

يعبدهللاالملكجوائزياستشارات  
،الثاب  عىلظفي  يالمويتدريبللتمت  

يقياس ات،معوالتعاملالتقييموآلياتالمعايت  وتنميةبهموتدريالمؤشر
يمهاراتهم  

 
زةالجائومنهجياتأدلةتصميمإىلإضافةالقدرات،ف
يوالخاصةالعامةالمؤسساتومساعدة  

 
ئزةجاعىلللحصولالتأهلف

يعبدهللاالملك  
يدارةااليتمت  يإىلالخمسة،بفروعهايللتمت  يالثاب  الحكوم 

ة،الحكوميةوالخدمةوالشفافية ،االبداعالمتمت   فالموظالحكوم 
ي ،الحكوم  البلدياتتمت  يالمبادرات،المتمت  

امجوتنفيذيتصميم ةالتخصصيةالت  مشاري    عالإدارةبرناج)المتمت  
افية دريبتبرنامج)(األعمالواستمراريةالمخاطريإدارةبرنامج)(االحتر
يبرنامج)(المدربي  ي  

يةالموارديأخصاب  يبرنامج)(البشر  
االبتكاريأخصاب 

اف يالعمالةمهاراتتنميةبرامج)(المستقبلواستشر  
 
العملسوقف

ي  
.وعالمًيامحلًيايمعتمدةوشهاداتهاي،(األردب 

االستشارات
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ي أحسنذايإوالمؤسسات،لألفراديالتنمويةاألدواتأهمأحدالتدريبيعتت 
يوالكفايةالكفاءةتحقيقعىلوعملتوتوظيفها،استثمارهاي  

 
األفرادياداءف

،واالنتاج ييساعديوهويالمؤسس   
 
للهخومنوالحضارة،الثقافةنمويف

ياستدامةهناكيكون  
 
ينظًرايللمهنة،االعداديف وظهوريات،المتطلبلتغت 

ي يوالمخاطريالتحدياتمنالكثت   
يالتقدمتعيقالتر يوالمالعلم   

لألفراديهت 
بماياستمراريبالمشاركي  يتنميةعىليعملفالتدريبوبذلكوالمؤسسات،

وهويم،عليهالمفروضةوالواجباتوالمسؤولياتبالمهامقيامهميضمن
اتمعلوماتويضيفجديدةمعرفةيقدم ذلكوبعديدة،ومهاراتوخت 
ياألفكاريتعديلعىليعملفهوي .واألساليبتالعاداوتطويريالسلوكوتغيت 

تنمية الموارد 
البشرية

ينستخدم  
 
ياألكاديميةف يمنالكثت  يالمعايت   

 
للدورةالعلميةالمادةتقييمف

والجل.%5يتجاوزاليخطاءبهامشعاليةمصداقيةلنايليحققالتدريبية،
،معياريعىلنعتمديفإننايالتقييمهذاي كأعىل4إىلقيمةكأقل1منأيرباع 

،جممتاز،):التاليةالمستوياتمنالتقييمهذايويتشكلقيمة،
ً
يدجدا

يومن.(ضعيفجيد، يالمستخدمةالمعايت   
 
يتدريبيةالالحقيبةتقييمف  

 
ف

يمايالدولية،إواريأكاديمية :يىل 

معايير 
التدريب
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األهدافيفرعيةيلموضوعاتيالمادةيالعلميةي
قائمةيمحتوياتيالمادةيالعلميةي
يلموضوعاتيالحقيبه  

وجوديجدوليللتوزي    عيالزمت 
يمناسب تقسيميالموضوعاتيبشكليعلم 
وضوحيالموضوع
(شموليةيالعرض)تكامليالموضوعيعلمياي
يالنظرييللموضوع اكتماليالدعميالعلم 
توزي    عيالموضوعيبشكليمناسبيعىليالوقتيالمتاح
عرضياالفكاريبوضوح
توفريارشاداتيكافيهيللمدرب
توفريإرشاداتيكافيهيللمتدرب

حداثةيالطرحيواالستشهاد
طرحيأمثلهيعمليه
وجوديحاالتيدراسية
تقديمينماذجيعلميه
التمارينيتطبيقيه
استخدامياالشكاليالتوضيحية
سلمةيلغةيالمادةيالتدريبيةيووضوحهايوسهولتها
ياإلخراجي  

 
يف (التصميميوالشكل)التمت  

التجليد/المادةيالعلميةيالتغليف( حقيبة)مستوىيملفي
يالعالمية التناسبيمعيالمعايت 
وجوديقائمةيبالمراجعيالعلميةيللمادةيالتدريبية
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يالتدريب  
وب  تفاعليةبيئةيئةتهفيهيتمالتعلممننوععنعبارةاإللكتر

يالحاسبتقنيةعىلالمعتمدةبالتطبيقاتغنية ووسائطهكاتهوشباآلىل 
يالمتعددة،  

مكنالتر
ُ
منريبيةالتدالعمليةأهدافبلوغمنالمتدربت

يوذلكمصادرها،معتفاعلهخلل  
 
هديجوبأقلممكن،وقتأقصيف

.الزمانويالمكانبحدوديتقيديدونمنالجودةمستوياتوبأعىلمبذول،
يالتدريبإيصالويتم  

وب  يللمتدربي  يااللكتر تطبيق)تدريبالوسائلعت 
Zoomزووم Application)،نتشبكةعىل امنبأسلوباإلنتر أويمتر 
ي امنغت  يالتدربمبدأيوباعتماديمتر   

كمايدربمبمساعدةالتدربأويالذابر
نتشبكةتستخدمتدريبيةعمليةأيأنهعىليعرف شبكة)االنتر
ونيالحقائبوتقديملعرض(العالميةالشبكةمحلية، أويةااللكتر
امنبشكلكانسواءالمتدربي  يمعالتفاعل يأويمتر  امنغت  بقيادةأويمتر 
.كلهذلكبي  يمزي    جأويمدرببدونأويالمدرب

التدريب 
االلكتروني

ي يالتدربأنواعاحديبعديعنالتدربويعتت   
وب  العمليةعنعبارةوهويااللكتر

يالتدريبية  
يالمتدربفيهاييكونالتر

ا
بمسافةالمدربعنبعيدايأويمفصول

كنيمكماي.الحديثةاالتصالوسائلباستخدامسدهايعادةيتمجغرافية
يالتحصيلمنالمتدرب جوانبهايكافةبالتدريبيةالعمليةمنواالستفادةالعلم 

المعلوماتإيصالمنالمدربي  يويمكنالتدربموقعإىلاالنتقالدون
يختاريأنبللمتدرييسمحانهكمايإليهماالنتقالدونالمتدربي  يمعوالتفاعل
يبرنامجه لديهوالمتاحالمناسبوالتدريبعملهظروفمعيتفقبمايالتدريت  
يأويالعملعناالنقطاعإىلالحاجةدونللتدريب تاالرتباطاعنالتخىل 

االجتماعية
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يالموضوعاتألحديالتدريبموضوعموافقة  
معتتوافقالتر

.الدوليةإواريأكاديميةواهتماماتاختصاصات
نامجأهداففيهيحدديصفحةعنيزيدياليملخصإرفاق ،التالت  دريت  

، أفلمديعدالتقديمية،العروضعدديالرئيسية،المحاوريالمستهدفي  
.الخ...االختباراتعدديالداعمة،الفيديوي

يالعلميةالمنهجيةمراعاة  
 
نامجالتدريبيةالمادةإعداديف ،للت  التدريت  

يباستخدام يللمنهجيةالمحاض   
فأهداوتحققمناسبةيراهايالتر

نامج يالت  .التدريت  
ةوالعمليةالعلميةالمصادريإىلالرجوع يوالحديثةالمتمت    

 
عداديإف

نامج ،الت  يوالمراجعالمصادريوتسجيلالتدريت    
 
يادةالمنهايةف  

يتمالتر
.عرضها

يالمعتمدةالعلميةالقواعدياستخدام  
 
البياناتاستقاءمصادريتوثيقف

يالواردةوالمعارفوالمعلومات  
 
نامجف يالت  .التدريت  

نامجسلمة يالت  ايكتابة)اللغويةالتدريت   .(ومعت 
عىلميةلألكاديالعامالمديريموافقةوكذلكاألكاديميةمستشاريموافقة

نامج ،الت  يوالتطويريالتدريبمديريمنواعتمادهالتدريت    
 
.األكاديميةف

معايير اختيار البرامج
ي:الملءمة  

نامجانطلقمدىوتعت  يالت  .سواألسالرؤيةمنالتدريت  
ي:االنتظامية  

اممدىوتعت  نامجبناءالتر  يالت  يالتدريت    
 
يوءضف المعايت 

.المطلوبةالمؤسسيةواإلجراءات
ي:المرونة  

نامجقابليةمدىوتعت  يالت  ايويللتطبيقالتدريت  
ً
للظروففق

.المتاحةواإلمكانات
نامجاتصافمدى:الدقة يالت  .موضالغعنوالبعديبالوضوحالتدريت  
ي:الصدق  

نامجمحتوىمصداقيةمدىوتعت  يالت  يالتدريت    
 
لمعلوماتاف

.األخطاءمنوخلوهايوالبيانات
نامجشمولمدى:الشمول يالت  .واألهدافللغاياتالتدريت  
نامجتطويريإمكانية:للتطويرالقابلية اتوفقايمستقبلالت  .للمتغت 
ي:المواكبة  

نامجتوافقمدىوتعت  يالت  اتاخصائصمعالتدريت   لمتغت 
.المتطورة

ي:الوفاء  
نامجوفاءمدىوتعت  يالت  .فيدينالمستبطموحاتالتدريت  

ي:التوافق  
اممدىوتعت  نامجالتر  يالت  .وترابطهتواهمحبتوافقالتدريت  

ي:التكامل  
اممدىوتعت  نامجالتر  يالت  يبتكاملالتدريت   التعليميةاتالخت 

.محتواهاضمن

معايير الجودة
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ساعة300اطلب دبلوم اطلب استشارة
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خدمات.. اطلب 

هالماجستير والدكتورا

اطلب

الدورات المتخصصة
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الموقع اإللكتروني 

لألكاديمية

WWW.EWARACADEMY.COM

االعتمادات

جامعة العقبة

ياللعلوم التكنولوج

البورد الدولي

شريةلعلماء التنمية الب
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أكاديمية إوار الدولية
شريةلإلستشارات والتطوير والتنمية الب

انطالقة حنو  

رقمستقبل مش

يمؤسستكترغبهل  
 
اتيجالمهاراتعىلالحصولف يياتواالستر  

التر
يمزدهريعمللبناءتحتاجهاي  

 
تجارتك؟سوقف

يترغبهل  
 
وخطط،واإللهاموالمعرفةاألفكاريعىلالحصولف

وعكإلنشاءمحددة يمنافسيكعىلوتتفوقمشر  
 
ارتك؟تجسوقف

ينظاموتنفيذيإيجاديمنتمكنكالدوليةإواريأكاديمية إلرساءتخطيط 
يالذكيةاألعماللمبادئمتي  يأساس  

 
صميمتإىلإضافةتجارتك،ف

.مضمونةمتطورةتقنيات
يتطويره،أويالتجاريبعملكبالبدءتحلمكنتإذاي  

فابدأرباح،األوتجت 
ايفنحنمعناي

ً
اتيجياتكأهدافكلتحقيقبيدييد واستر

يادةوالريوالتمت  يالنجاحلتحقيقعملكفريقبناءعىلنساعدك.
ينساعدك  

 
يوالمعرفةوالقدراتالمهاراتتحديديف  

ياجهايستحتالتر  
 
ف

تجارتكالزدهاريالمستقبل
ينساعدك  

 
اتيجيةوضعف تحليلخللمنأرقامكأهملتحسي  يإستر

يوالخدماتالمنتجاتوتحديدي ربحيةواألقلربحيةاألكت 
ينساعدك  

 
بدءبلقالتنافسيةوتحليلمستدام،عملنموذجإنشاءف

أعمالك

افكيًدا بيد، لتحقيق أهد.. وأخرًيا

تواصل مع مستشار األكاديمية
وفايلي ي/ د: تصميميالت  جماليحجت 


