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المحتويات
عن شركة ميامي لحلول األعمال.

 عن أكاديمية ميامي للتدريب.

برامجنا ودوراتنا.

من مشاريعنا وإنجازاتنا في التدريب.

المستفيدون من برامجنا ودوراتنا التدريبية.



بعد أن أصبحنا شركاء في الحياة االجتماعية كزوجين قررنا أن
نصبح شركاء في الحياة العملية لنبدأ في ميامي عام 2015

ونجعل لريادة األعمال مفهومًا آخر، أردنا بناء ما هو أكثر من
مساحات العمل المشتركة الجميلة، أردنا صناعة عالم لنجمع
فيه المنجزين من رواد األعمال والشركات والطلبة والمبادرات

االجتماعية والمدربين والمستقلين.
وقد نجحنا في ذلك، ونجحنا في زيادة الوعي بالقيمة الحقيقية

لمساحات العمل المشتركة بعد أن واجهنا العديد من
الصعوبات والتحديات إلثبات المفهوم والتواصل مع الناس

فهي لم تكن شائعة في مجتمعنا بشكل كبير من قبل، وأضفنا
التدريب واالستشارات وخدمات األعمال اإلحترافية، واآلن أصبح

هذا النموذج يتكرر كثيرًا لكننا ما زلنا وسنبقى نحتفظ بعالمنا
ومجتمعنا الُمنجز.

 
المؤسسون:

محمد تملي، دعاء حجير
 

قصتنا



عن شركة ميامي
لحلول األعمال



شركة ميامي لحلول األعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة

أردنية، تأسست عام 2015

 

رسالتنا:
نوفر مكانًا ذكيًا وخدمات شاملة، للعمل

واالجتماعات والتدريب والفعاليات
المختلفة، ونقدم خدمات تطوير األعمال

االحترافية، والتدريب اإلداري والمهني،
لنصنع عالمًا يجتمع فيه المنجزون

رؤيتنا: 
نســـــعى لنكـــون من الرواد في تقديم خدمات

تطوير األعمال والتدريب واالستشارات في
المملكة األردنية الهاشمية والشرق األوسط

وشمال إفريقيا. 
 



خدماتنا
 

قاعات وخدمات لوجستية للتدريب واالجتماعات
والفعاليات المختلفة

مساحات العمل والدراسة المشتركة.

مركز األعمال: 

التطوير اإلداري للشركات.
تطوير إدارة الموارد البشرية في الشركات.

أدوات لتنظيم وإدارة األعمال 
بناء الهوية الرقمية (موقع إلكتروني).

خدمات تطوير األعمال: 

التدريب اإلداري المتخصص.
التدريب في الريادة الوظيفية والتطور المهني.

التدريب في ريادة األعمال وتأسيس المشاريع.

أكاديمية ميامي للتدريب: 



  األرقام 
تخبرك

 عنا
 



فخورون بحصــولنا على اعتماد
 هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

( وزاة العمل األردنية) 
لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني

 في مجاالت المهن اإلدارية والمالية والهندسية
والحاسوب   



فخورون بحصولنا على
 اعتماد البنك األوروبي

 لمنح الشركات
 تمويل للحصول على 

خدمات تطوير األعمال التي نقدمها.



فخورون بحصــولنا على
جائزة ســتيفي العالمية لألعمال

 عن فئـة االبتكـار في الحيـاة والتعلم وبيئـات العمـل لعـام 2020 
على مسـتوى الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 

 
وبهذا اإلنجاز نـعـتـبـر مـن ال 10 شــــــــركــــات األولـى 

عـلـى مســــــــتـوى األردن
STEVIE® AWARDS2020 الحاصلين على هذه الجائزة



فخورون بحصــولنا على
جائزة ســتيفي العالمية لألعمال

 عن فئـة االبتكـار  في إدارة وتخطيط وممارسات الموارد البشرية لعـام 2020
على مسـتوى الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 

 
وبهذا اإلنجاز نـعـتـبـر مـن ال 10 شــــــــركــــات األولـى 

عـلـى مســــــــتـوى األردن
STEVIE® AWARDS2020 الحاصلين على هذه الجائزة



 
عن أكاديمية

ميامي للتدريب 
نواكـب المتطلبــات، نستبـق الحلول، نستشــــرف المستقبـــل،

نغير الفكـر لتطويــــر الكفــاءات وبنـــاء القـــدرات.
 



انطلقت أكاديمية ميامي للتدريب ضمن خدمات شركة
ميامي لحلول األعمال تحت شعار التدريب من أجل
التشغيل المباشر من خالل شراكاتنا االستراتيجية مع
السوق المحلي، لنعمل على المساهمة في تحقيق رؤية
سيد البالد لتوفير فرص عمل، من خالل تقديم مجموعة
من البرامج والدورات التدريبية في اإلدارة واألعمال
والتكنولوجيا والميديا والتحول الرقمي على يد
متخصصين محترفين، تقدم لكل من يرغب في اكتساب
مهارة وخبرة جديدة أو تطوير ما لديه ليتأهل لسوق
العمل، ولمن يرغب في تأسيس عمله الخاص، وبمـا
يسـاهم بشـكل مباشـر فـي الحـد مـن مشـكلة البطالـة

وتحقيقـًا ألهداف التنميـة المسـتدامة،
 

ونعمل على تطوير الشركات والمؤسسات والمنظمات
ومساعدتها على تحقيق أهدافها واستمرارية عملها.



 

رفد الشركات بالموارد
البشرية

نساعد الشركات في
توظيف الموارد البشرية

من خريجينا المتدربين الذين
يمتلكون المهارات العالية.

 
 

تقديم البرامج التدريبية
المقرونة بالتشغيل

والتوظيف بالشراكة مع
السوق المحلي

 

تأهيل الخريجين لسوق
العمل

من خالل تقديم البرامج
التدريبية والدورات التي

تساهم في إمتالكهم
للمهارات التي تجعل

منهم مرشحين مناسبين
لشغل الوظائف المتاحة

بمختلف التخصصات
والقطاعات

دعم ريادة األعمال
وتأسيس المشاريع

 

من خالل تدريب وتأهيل
رواد أعمال لتأسيس

عملهم الخاص وتوفير
الدعم اللوجستي لهم

تحرير
 
 
 

أهدافنا
نسعى لتحقيق منظومة من األهداف التطويرية لألفراد والشركات:

 
 

المساهمة في تحقيق
أهداف الشركات

من خالل تحديد احتياجات
الموظفين وتقديم البرامج

التدريبية التي تغطي هذه
االحتياجات وبالتالي

واكسابهم المهارات
والمعارف ورفع قدراتهم

 
 



 
 للقطاع العام والخاص

تطوير مهارات الموظفين ورفع
كفائتهم من خالل تحليل وتحديد
االحتياجات التدريبية لهم وتقديم

البرامج والدورات التدريبية التي
تغطي هذه االحتياجات على رأس

عملهم.
 

لمن نقدم تدريبنا

نسعى لتحقيق منظومة من األهداف التطويرية لألفراد والشركات:
 
 

 للشركات الناشئة ورواد
األعمال

التدريب المتكامل لهم في جميع
مراحل المشروع وتمكينهم

وصوًال للنمو المستمر وتحقيق
االستدامة في السوق.

 
 

لألفراد

نقدم لألفراد مزيج معرفي
متكامل متوائم بين الجانب
النظري والعملي مبني على
احتياجات حقيقية للسوق.

 
 



منهجيات التدريب وأدوات التنفيذ
٪10 

تعلم تفاعلي 
٪20 

تعلم تشاركي 
٪70 

تعلم تجريبي 



عملية التقييم وقياس األثر ROI للتدريب الذي نقدمه

يقوم نموذج قياس األثر والعائد على تقييم عملية التدريب على خمسة مستويات تشمل
المكتسبات المعرفية والمهارية والتوجهات والنتائج المتحققة ثم قياس األثر والعائد:

 
 
 



 

اعتماداتنا واعتماد الشهادات  
 
 
 



 

مدربينا
تضم أكاديمية ميامي للتدريب مدربون محترفون ومتخصصون لينقلوا للمتدربين المعرفة النظرية

المقرونة بالمعرفة المبنية على الخبرة العملية:
 
 
 
 



" يمكنك أن تأخذ مصانعي
وتحرق المباني الخاصة بي
ولكن اترك لي الموظفين

وسوف أقوم ببناء األعمال
من الجديد "

 
 

يقول هنري فورد:
 



 
برامجنا ودوراتنا

برامج ودورات متخصصة لمهنة المستقبل
 
 
 



1) البرامج والدورات | اإلدارية التخصصية

 



 

1) البرامج والدورات | اإلدارية التخصصية

 



2) البرامج والدورات |الريادة الوظيفية والتطور المهني

 



 

3) البرامج والدورات | تأسيس المشاريع وريادة األعمال

 



 
من مشاريعنا

وإنجازاتنا في التدريب



 















 
المستفيدون من

برامجنا ودوراتنا
التدريبية







ابدأ معنا اآلن
 

962 6 5512740
962 79 8888717

info@miamibc.org
 

األردن- عمان- شارع المدينة المنورة 
مقابل بوظة بكداش وفندق السيتي روز | مجمع المدينة، الطابق الثالث

 
من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا - وحتى 011:00 ليًال



اعرف أكثر  عن ميامي وانجازاتنا وخدماتنا

 

miamibc.org
 


