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Cover Letter – Moataz Azar معت عازر
– رسالة تعريفية
My name is Moataz Azar, I hold a Bachelor degree in
Pharmacy from JUST and a Master’s degree in
Business Administration from NYiT – Abu Dhabi
Campus.
I have been the CEO of Thaka Jordan since 2007, an
educational company that represents 3 international
programs in Jordan; UCMAS, the Malaysian brain
development program, JOE (Journey of
Entrepreneurship), the Singaporean
entrepreneurship education program and Protect
ED, the Canadian safety, health, wellbeing and
social-emotional learning program.
With more than 15 years of experience in education
management and a customer base and network that
exceeded 100 different schools. I believe I can be of
value on the Ahliyya & Mutran PTA.

اسم ز
 حاصل عىل بكالوريوس صيدلة من جامعة،معت عازر
ي
وماجستت ادارة اعمال من معهد نيويورك
العلوم والتكنولوجيا
ر
.ظب
للتكنولوجيا – ابو ي
اشغل منصب المدير التنفيذي ل"ذكاء األردن" منذ عام
.وه رشكة تعليمية تمثل ثالث برامج عالمية ز يف األردن
 ي،2007
ز
،"UCMAS س ماس
العقىل
برنامج التطوير
ر
المالتي "يو ي
ي
 وبرنامج،"JOE وبرنامج تعليم الريادة السنغافوري "جو
ز
/االجتماع
العاطف
 الحياة المتوازنة والتعلم، الصحة،السالمة
ي
ي
."Protect ED الكندي "بروتيكت إد
 عاما ز يف ادارة التعليم وشبكة عمالء تزيد عن15 بختة تزيد عن
ز
انب قادر عىل اضافة قيمة جيدة
 اعتقد ي، مدرسة مختلفة100
.لمجلس اولياء امور مدرسة االهلية والمطران

Moataz Azar- Brief Profile
• Holds a Bachelor degree in Pharmacy from Jordan University of Science and
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•
•

•
•
•
•
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•
•
•

Technology (JUST). 1999.
Holds a Master’s degree in Business Administration from New York Institute
of Technology at Abu Dhabi Campus. 2007.
Worked as a Medical Representative for Dar Al Dawa & Eli Lilly in Jordan and
for Servier & MSD in UAE.
Founder and CEO of “Thaka Jordan”, a company that holds the franchise
rights for UCMAS, a Malaysian brain development program since 2007, JOE
(Journey of Entrepreneurship), a Singaporean educational program for
entrepreneurship since 2017 and Protect ED, a Canadian curriculum for
safety, health, wellbeing and social-emotional learning since 2019.
Regular guest on national TV stations as a management and marketing
expert.
Lecturer and trainer on many management topics. BDC-certified trainer.
Volunteers with many local and international NGOs and participates in
career days.
Steering Committee Co-Chairperson for Jordan Young Scientists in Jordan.
Steering Committee Member of AIESEC in Jordan.
Steering Committee Member of United National Global Compact Society in
Jordan.
Head of Community Services Judging Panels at the English Language Olympia
(ELO).
Mentor at INJAZ myStartup Business Incubator following the American MIT
Model and the Canadian DMZ Model.
Judge in many national competitions held by INJAZ, King Abdullah Fund for
Development (KAFD), ELO and international competitions like Stevie Awards
and Rise.
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يحمل درجة بكالوريوس يف الصيدلة من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.1999 .
ظب.2007 .
يحمل درجة
ر
الماجستي يف إدارة األعمال من "معهد نيويورك للتكنولوجيا  "NYiTيف أبو ي
ر
ليل  "Eli Lillyيف األردن،
كب "دار الدواء" و"إالي
ي
عمل كمندوب دعاية طبية لش ي
"سيفييه  "Servierو"إم إس دي  "MSDيف اإلمارات العربية المتحدة.
وف ر
ي
ر
العقل
الب تملك حقوق ملكية برنامج التطوير
ي
المؤسس والمدير التنفيذي ل "ذكاء األردن" ،الشكة ي
"يوس ماس  "UCMASمنذ عام  ،2007وبرنامج تعليم ريادة األعمال السنغافوري
الماليي
ر
ي
االجتماع
"جو  "JOEمنذ عام  2017وبرنامج تعليم السالمة ،الصحة ،الحياة المتوازنة والتعلم
ي
ز
العاطف "بروتيكت إد  "Protect EDمن المؤسسة الكندية "كيدبروف  "Kidproofمنذ عام
ي
.2019
كخبي إدارة وتسويق.
ضيف دائم يف المحطات التلفزيونية
ر
محاض ومدرب يف عدة مواضيع إدارية .مدرب معتمد من "مركز تطوير األعمال ."BDC
غي الحكومية المحلية والدولية ،ومشارك يف العديد من "األيام
متطوع يف العديد من المنظمات ر
المهنية .”Career Days
عضو اللجنة التوجيهية ) (Steering Committeeلمبادرة "علماء االردن الصغار Jordan Young
 "Scientistsيف األردن.
عضو اللجنة التوجيهية ) (Steering Committeeلمنظمة  AIESECيف األردن.
العالم لألمم المتحدة
عضو اللجنة التوجيهية ) (Steering Committeeلجمعية الميثاق
ي
 United Nations Global Compactيف األردن
االنجليية .ELO
رئيس لجان تحكيم خدمة المجتمع ز يف اولمبياد اللغة
ر
نموذج معهد
مرشد يف حاضنة اعمال مؤسسة إنجاز " -ماي ستارت أب  "myStrartupحسب
ي
ماساشوستس للتكنولوجيا (إم آي يت Massachusetts Institute of Technology (MIT
األمريك و "دي إم زي  "DMZالكندي.
ي
ً
الب تختص باألعمال والريادة .ومنها
وخصوصا
والدولية
المحلية
المسابقات
من
العديد
ف
حكم ي
ي
"ستيف
المسابقات المقامة من صندوق الملك عبدهللا للتنمية وإنجاز والمسابقات الدولية مثل
ي
اواردز  "Stevie Awardsو "رايز ."Rise

