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من نحـــــــن



قصتنا
خمسة عشر عامًا من العمل الدؤوب المتواصل المليء بالتحديات والصعوبات  في العديد من القطاعات 

اإلدارية والمالية واألكاديمية كانت محاطة بالتعلم المستمر وكسب الخبرات التي ساهمت في تجاوز 
هذه التحديات والصعوبات، ألقرر بعدها البدء بمرحلة العطاء من خالل عكس هذه الخبرات ونقلها لألفراد 

والشركات والمؤسسات والمنظمات لتكون أكاديمية المجد للتدريب واالستشارات.
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انطلقت األكاديمية في عام 2022



أكاديمية المجد للتدريب
واالستشارات في سطور

أكاديمية المجد للتدريب واالستشارات تقدم باقة شاملة من الدورات و البرامج التدريبية المتطورة في 
المجاالت اإلدارية والمالية والمهنية والتكنولوجيا والميديا والتحول الرقمي يقدمها نخبة من المدربين 

ذوي الخبرة العملية لألفراد والمنظمات في جميع القطاعات محليًا وإقليميًا.

وتقدم المجد خدمات االستشارات اإلدارية والمالية والحلول الرقمية والتكنولوجيا للمنظمات في 
القطاعين العام و الخاص، مع فريق من الخبراء االستشاريين من ذوي الخبرات المتعددة والكبيرة، لنساعد 

الشركات والمؤسسات والمنظمات على تطوير أعمالها واستمراريتها.

انطلقت أكاديمية المجد في المملكة األردنية الهاشمية من ثغر األردن الباسم مدينة العقبة، تحقيقًا 
لرؤية سيد البالد وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.



نعمل على تطويـــــــر الشركـــــــات والمؤسسات رسالتنا
والمنظمات ومساعـدتها على تحقيق أهدافها 
مـــــن خالل تقديـــــــم التدريـــــــب المتخصـــــــص 
واالســـــــتشارات المنهجيــة في جميع مجاالت 
األعمال، لتمتــد خدماتنا التدريبية واالستشارية 
لألفراد ومساعدتهـــــــم على بنـــــــاء قدراتهــــــم 

ومهاراتهم لتطوير مسارهم المهني .

أكاديميـــة رائدة في تقديم الخدمات التدريبية رؤيتنا
للشركـــــــات والمؤسســـــــات  واالســـتشـــــــارية 
والمنظمـــــــات واألفراد على مســـــتوى الوطن 

العربي. 





خدمــــــاتنا



خدماتنا (1)
البرامج التدريبية المتطورة في المجاالت اإلدارية والمالية 

والمهنية المتخصصة والتكنولوجيا والميديا والتحول الرقمي.



مجاالت التدريب

اإلدارة اإلستراتيجية
والتنفيذية

إدارة الموارد
البشرية

المالية
والمصرفية

التحول الرقمي
والذكاء االصطناعي

تدريـــــب
المدربيـــــــن

خدمــــــة
العمــــــــــــالء

التأهيل والتطوير
الشخصي المهني

سالسل التوريدالجـــــــودة
والمستودعات والمشتريات

تطويـــــــر
األعمــــــــــــال

العالقات العامة
والسمعة المؤسسية 

األمن
السيبراني

إدارة
المشاريع

ريادة األعمال
وتأسيس المشاريع

األمن والسالمةالمبيـــــــــعات
العامة والمهنية



مجاالت التدريب

التصميمالتســــويقالسكرتارية
الهندسي

مجاالت الميديا
من التصميم والمونتاج

والموشن والتصوير ..إلخ

التخصصيــــة  فـــي
صـــلــــب العــــمــــل

مثل (إدارة المستشفيات،
التأمين،الجمعيات،التعليم)

تطوير الذات
والتنمية البشرية

اللغــــــــــاتالبرمـــــــــجة



 ورشات العمل 
المتخصصة.

المؤتمرات 
والندوات.

الشهادات 
المهنية 

المعتمدة دوليًا.

دبلومات تدريبية 
متخصصة.

البرامج التدريبية 
للحصول علي 
مزاولة مهنة.

البرامج التدريبية 
الماسية.

الدورات المتخصصة.

أنواع التدريب



ما يميزنا
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دورات متخصصة 
وبرامج متطورة 
ومحدثة باستمرار

دوراتنا وبرامجنا مهنية متخصصة لسد 
الفجوة الواضحة بين المرشحين 

للوظائف والموظفين وسوق العمل، 
واالرتقاء بهم إلى مقام االحتراف 

اإلداري والتميز الوظيفي.

نساعد الشركات في توظيف الموارد 
البشرية من خريجينا المتدربين الذين 

يمتلكون المهارات العالية.

نقل المعرفة المبنية على الخبرة 
العملية، ونوازن بينها وبين الجانب 

النظري   

قياس العائد على االستثمار في 
التدريب "ROI " على المتدرب 

والمتابعة المستمرة له.

رفد الشركات 
التدريب العمليبالموارد البشرية

قياس األثر والدعم 
المستمر



ما يميزنا
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التدريب ضمن 
احتياجات فريق 

العمل 

نساعد الشركات على تحليل 
االحتياجات التدريبية للموظفين 

ونبني البرامج والدورات التي تغطي 
هذه االحتياجات.

من خالل تقديم البرامج التدريبية 
والدورات التي تساهم في إمتالكهم 
للمهارات التي تجعل منهم مرشحين 

مناسبين لشغل الوظائف المتاحة.

نقدم البرامج والدورات التدريبية 
المنتهية بالتشغيل والتوظيف.

نقدم تدريبنا وجاهي في قاعاتنا 
المجهزة أو في أي مكان مناسب 

يختاره المشارك، أو عن بعد عبر 
األنترنت ليتمكن المشارك من حضور 
التدريب في أي وقت وأي مكان في 

العالم، فقط يحتاج  لجهاز ذكي 
وإنترنت!

تأهيل الخريجين 
لسوق العمل 

التدريب من أجل 
التشغيل 

في أي مكان وأي 
وقت وزمان
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لكل األشخاص

كافة المستويات العلمية 
واالجتماعية والمادية.

نقدم تدريبنا وخدماتنا بأسعار تناسب 
الجميع.

نوفر أحدث األجهزة واألدوات 
والخدمات اللوجستية

المتكاملة الالزمة للتدريب 

ما نقوم به من دورات وفعاليات 
يجتمع فيها أشخاص محترفين، 

تساعدهم على بناء شبكة عالقات 
مهنية جديدة.

ال تدفع كثيرًا
أدوات وتجهيزات 
للتدريب حديثة 

عالقات اجتماعية 
مهنية جديدة

ما يميزنا



تقديم البرامج التدريبية للجهات الدولية خارج المملكة 
األردنية الهاشمية ضمن خدمات لوجستية متكاملة:

ترتيب حجوزات اإلقامة والطيران.
استقبال المتدربين من المطار.

رحالت سياحية وترفيهية وتثقيفية.

ما يميزنا



منهجيـــــاتنا
في التدريب

العـصف
الذهني

 دراسةالسيناريوهات
الحالة

 أسلوب
المشاركة

 مجموعات
العمل

 مادة تدريبية
تفاعلية تناسب

االحتياج التدريبي

 التدريب الخارج
عن المألوف

 حاالت عملية
من واقع بيئة

العمـــــل



لمن نقدم
التدريـــب

موظفي القطاع الحكومي العام بمختلف مجاالت عمله.

موظفي القطاع الخاص بمختلف مجاالت عمله.

قطاع المنظمات الدولية والمحلية بمختلف مجاالت 
NGOs عملهم

رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

األفراد على  الصعيد الشخصي بمختلف مستوياتهم 
المهنية والوظيفية.

نقدم تدريبنا محليًا وإقليمًا ل:



آليات التدريب
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التدريب الوجاهي
في قاعات األكاديمية

التدريب داخل الشركات
والمؤسسات والمنظمات 

التدريب اإللكتروني 
المباشر أو المسجل مسبقا

التدريـــــــب
الفــــــــــــــــــردي

ضمن البرامج العامة لتبادل 
الخبرات بين مشاركين من 

مختلف القطاعات والدول.  
أو المتخصصة للشركات 

والمؤسسات والمنظمات 
ضمن برامج تصمم لتلبية 

احتياجاتهم.

التدريب داخل 
الشركات والمؤسسات 

والمنظمات ضمن 
برامج تصمم لتلبية 

احتياجاتهم.

التدريب اإللكتروني 
(المباشر أو المسجل 
مسبقًا) عن بعد دون 

التقيد في المكان 
للمتدرب. 

التدريب  الفردي 
المركز لألشخاص.



المـــــــدربيــــن

يمتلكون الخبرة الكبيرة في مجاالت تدريبيهم.
ممارسين عمليًا.

مؤهلين أكاديميًا بما يتناسب مع مجالهم ،وحاصلين على شهادات مهنية.
يمتلكون المهارات والقدرات والخبرات التدريبية الكبيرة.

مواكبون للتطور المستمر في مجالهم وفي آليات ومنهجات التدريب.

تضم أكاديمية المجد للتدريب واالستشارات مدربون 
محترفون ومتخصصون:

 لينقلوا للمتدربين المعرفة النظرية المقرونة بالمعرفة المبنية على الخبرة العملية



شهاداتنا واالعتمادات

قريبًا ... اعتمادات دولية ومحلية

شهادة معتمدة ذات قيمة عالية من أكاديمية المجد



خدماتنا (2)
االستشارات اإلدارية والمالية والحلول الرقمية والتكنولوجيا.
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استشارات التحول 
الرقمي لألعمال

نقدم الحلول التقنية التي تساعد 
الشركات على العمل بذكاء، 
وتحسين العمليات التشغيلية 

ومواكبة التحول الرقمي واألتمته.

إعادة الهيكلة الداخلية وبناء وتطوير 
السياسات وإجراءات العمل لجميع 
عمليات وأنشطة وأقسام الشركة.

نظام داخلي لتنظيم العمل، سياسات 

وإجراءات لجميع وظائف إدارة  الموارد البشرية، 

لتشمل المقابالت والتعيين واالختيار ( 

التوظيف) والوصف الوظيفي والهيكل 

التنظيمي وتقييم األداء والتدريب والعديد من 

األنظمة والتعليمات األخرى ضمن عمليات 

ووظائف إدارة الموارد البشرية في الشركة.

لضمان اإللتزام القانوني تجاه الموارد 
البشرية في الشركة 

إعادة الهيكلة وتنظيم 
العمليات وإجراءات العمل 

ونظام إداري متكامل  
أنظمة الموارد 

البشرية

استشارات الضمان 
االجتماعي وضريبة الدخل 

وقانون العمل األردني 

الخدمات االستشارية التي نقدمها
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استشارات 
التخطيط 

االستراتيجي 

بناء الخطة االستراتيجية للشركات 
والثقافة المؤسسية. 

بناء النظام وصوًال لمنح شهادة األيزو 
ISO  9001   في العمليات اإلدارية

ضبط العمليات المالية والتدفقات 
النقدية واإلجراءات من خالل وضع 

نظام مالي ضمن المعايير المعتمدة.

عمل خطة العمل  التي تشمل 
دراسة الجدوى المالية والفنية 
والبيئية واالجتماعية والخطة 

التنفيذية

ISO  أنظمة
نظام مالي 

للشركة

دراسات الجدوى للمشاريع 
وخطط العمل للشركات 

 SMEs

الخدمات االستشارية التي نقدمها
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استشارات 
وتأسيس الشركات 

والمؤسسات 

بمختلف القطاعات الربحية والغير 
ربحية وفي جميع المجاالت من إصدار 

السجل التجاري واستكماًال لجميع 
إجراءات الترخيص وتسجيل العالمة 

التجارية واإلسم التجاري.

10

خطط وأدوات للتسويق والمبيعات 
لخدمات أو منتجات الشركات وتحقق 
أعلى المبيعات وصوًال إلى خلق تجربة 

فريدة من نوعها للعمالء.

حلول وخدمات تطوير 
األعمال  المباشرة

11

لتحسين إدارتهم وتطوير أعمالهم، 
وللموظفين لتطوير مسارهم 

الوظيفي والمهني، 

االستشارات 
المتخصصة للمدراء 
وأصحاب الشركات   

12

لبناء وتطوير فكرة مشروعه وخطة 
العمل وكيفية تنفيذيها في جميع 

جوانب المشروع.
لتشمل من ال يملك فكرة مشروع 
ومن لديه فكرة ويحتاج لبناء خطة 

العمل ومن لديه الفكرة وخطة 
العمل ويحتاج للبدء واإلدارة والنمو. 

االستشارات المتخصصة 
لرواد األعمال 

13

استشارات وبناء الهوية 
الرقمية والبصرية 

والمؤسسية الشاملة 

من الملف التعريفي للشركة والموقع 
اإللكتروني والهوية البصرية ومنصات 

التواصل االجتماعي. 

الخدمات االستشارية التي نقدمها



منهجيتنا في تقديم االستشارات

االستشارات التنفيذية

الكوتشنج

التي  المشكلة  وعلى  والمنظمات  والمؤسسات  الشركات  على  يركز 

تواجـــــهها، ليتم وضع الحلول الواضـــحة ضمن 3 مراحل (وضع الحلول 

واألدوات، التنفيذ، متابعة ROI  والتقييم والتطوير)½

بقيادة  نقوم  بحيث  الهدف  على  ويركز  والعمل  الشخص  على  يركز 

عن  شخصي  أو  مهني  هدف  لتحقيق  المعني  الشخص  أو  الموظف 

طريق التدريب والتوجيه والمشورة.



لمن نــــقدم
اإلستشارات

القطاع الحكومي العام بمختلف مجاالت عمله.

القطاع الخاص بمختلف مجاالت عمله.

قطاع المنظمات الدولية والمحلية بمختلف مجاالت 
.NGOs عملهم

رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

األفراد على  الصعيد الشخصي بمختلف مستوياتهم 
المهنية والوظيفية.

نقدم استشاراتنا محليًا وإقليمًا ل:



خدماتنا (3)
قاعات وخدمات لوجستية للتدريب واالجتماعات 

والفعاليات المختلفة®
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لجميع أنواع الفعاليات

لجميع أنواع الفعاليات: 
(التدريب وورشات 

العمل والمحاضرات 
والندوات، اجتماعات 

العمل المختلفة، 
مقابالت وظيفية..إلخ)
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كل الخدمات متوفرة
وبأكمل الجاهزية

ال يحتاج الميسر أو 
المدرب  سوى أن يأتي 
هو والمشاركين ليجد 

كل مايلزم.

اإليجار بالساعة وال يتم 
الدفع إال مقابل 

الخدمات المستخدمة.

اإليجار بالساعة

نوفر قاعات عصرية تتسع مايصل إلى  (25) شخصًا، مجهزة 
بشاشات العرض وألواح الكتابة الحديثة، والمقاعد المريحة مع 

العديد من وسائل الراحة والخدمات اللوجستية المساندة.



خدمة التواصل مع 
المشاركين ومتابعة 

تسجيلهم في الفعاليات

منطقة وخدمة 
االستقبال

خدمة التحصيل المالي 
لرسوم الفعاليات

شهادات مشاركة معتمدة 
للورشات والدورات التدريبية

خدمة بيع التذاكر 
للمشاركين في الفعاليات

إنترنت مجاني

أجهزة البتوب بأحدث الطباعة والقرطاسية 
المواصفات والبرامج 

كوفي بريك

الخدمات المساندة



خدماتنا (4)
مختبر الحاسوب المتنقل 



مختبر الحاسوب المتنقل 

نقدم التدريب في عالم التكنولوجيا وجاهيًا في أي مكان يطلبه 
المتدربين فنحن نوفر جميع األدوات التي يحتاجها المدرب من 

أجهزة الحاسوب المتنقلة واألدوات المساندة.

ويمكن للشركات والمؤسسات والمنظمات االستفادة من 
المختبر المتنقل ضمن نظام االستئجار ½



شراكاتنا
االستراتيجية



تملك أكاديمية المجد للتدريب واالستشارات الشراكات االستراتيجية القوية 
التي تساهم في تقديم خدماتها الشاملة:



فريـــقنا



أخذنا على عاتقنا تقديم الخدمات ضمن نظام الجودة العالمي وعلى مدار جميع أيام األسبوع

ال تنتهي مهمتنا بأن ندرب وندعم فريق العمل ليقدم الخدمة لك بعناية فائقة، 
بل تمتد ليجعلوا منك عضوًا محببًا في مجتمع المجد ترتاده كل يوم.

نختار فريق العمل بعناية فائقة لينتقلوا
من كونهم موظفين الى شركاء حقيقين

نتبع استراتيجية توظيف المحترفين في جميع
التخصصات واألقسام التي نحتاجها

نبحث عن القيمة التي سيقدمها لنا فريق العمل
لنعتبر البدل المالي معيار أخير لتعيين الكفاءات



تواصل معنا
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