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عن األاكديمية

عن دبلومة إدارة األعمال

أاكديمية إعمل بيزنس هي أول أاكديمية عربية متخصصة في تدريس علوم اإلدارة 

وريادة األعمال أونالين، تأسست عام 2017 على يد رائد األعمال المهندس محمد الباز،

وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع ورواد األعمال على بدء أو استكمال مسيرتهم

 في عالم البيزنس وريادة األعمال والتغلب على مشالك مشاريعهم، وكذلك مساعدة 

جميع الكوادر المهنية واإلدارية من موظفين ومديرين ومتدربين على تطوير مهاراتهم

، وبناء مسيرة مهنية ناجحة.

 لكــي تحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة عنــد دراســتك لمجــال إدارة األعمــال، يجــب أن تمتــزج
 المعرفــة األاكديميــة بالمعرفــة العمليــة؛ وهــذا مــا تراعيــه أاكديميــة إعمــل بيزنــس مــن خــالل
 دبلومــة إدارة األعمــال الحديثــة التــي يقدمهــا مجموعــة مــن أبــرز الخبــراء والمتخصصيــن فــي
 هــذا المجــال علــى مســتوى الوطــن العربــي. مــن خــالل الدبلومة ســوف تتعلــم لك مــا يتعلق
 بعلــوم اإلدارة الحديثــة وتطوراتهــا والســلوك التنظيمــي داخــل المؤسســات؛ باإلضافــة إلــى
 التعــرف علــى اكفــة الجوانــب المتعلقــة بــإدارة المشــاريع والعمليــات واإلنتــاج وطــرق بنــاء
 االســتراتيجيات اإلداريــة بكفــاءة، هــذا إلــى جانــب تعلــم مهــارات المديــر التنفيــذي المحتــرف
 ومهــارات التفــاوض وإدارة االحتياجــات الفعالــة والمــوارد البشــرية وغيرهــا مــن الموضوعــات

الهامــة التــي ســوف تســاهم فــي تطويــر المهــارات اإلداريــة لديــك بشــل احترافــي.



مزايا دراسة الدبلومة

“أون الين” وامتلك الحرية التامة في تحديد  موعد وماكن الدراسة الخاص بك.ادرس

باللغة العربية، وتخطي عائق تقديم أغلب المادة العلمية في مجال إدارة األعمالتعلم

 باللغة اإلنجليزية.

القدرة على اإلشراف على المشروعات ومتابعتها أول بأول بدون

 اي عوائق تعرقل تقدم الشركة.
اكتب

القدرة على التفكير التحليلي واإلبداعي والقدرة على حل المشلكات التي تواجه شركتك.

في بناء الهيل التنظيمي داخل شركتك على غرار كبرى الشراكت على مستوى

انجح العالم؛ لضمان قوة وصالبة العمليات اإلدارية وتحقيق االستدامة للشركة.
 في إنشاء االستراتيجيات اإلدارية بكفاءة عالية لتحقيق األهداف

 واألولويات التي تسعى الشركة للوصول إليها.

مهارات التفاوض، وإدارة االحتياجات الفعالة الستمرار عجلة اإلنتاج في شركتك.

اتقن
مهارات المدير التنفيذي المحترف التي يمتلكها أنجح المديرين التنفيذيين على مستوى العالم

 على غرار جاك ويلش المدير التنفيدي السابق لشركة جنرال إلكتريك.

كيفية تحويل اكفة المدخالت والبيانات التي تحصل عليها إلى منتج أو خدمة

 مميزة وعالية الجودة تلبي رغبات واحتياجات جمهورك المستهدف وتضمن

 نجاحك في السوق.
اكتشف

تمكن

افهم

 من تجزئة السوق واستهداف شريحة العمالء المناسبة وخلق ميزة تنافسية

لمنتجك تستحوذ بها على حصة أكبر من السوق المستهدف.

 سلوك األفراد داخل المؤسسة واكتسب القدرة على التنبؤ به،

وكيفية إدارة األداء والتحليل الوظيفي لمساعدتك على قيادة

 فرق العمل في شركتك بنجاح.

اضمن
نجاحك في أداء مهامك اإلدارية باحترافية سواء كنت قائد فريق أو صاحب

 مشروع أو رائد أعمال.

زود
فرصك في الترقي والحصول على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة

 مهنية أكثر نجاًحا.



دبلومة إدارة األعمال لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
علــى  األعمــال  إداره  بدبلومــة  الخاصــة  التدريبيــة 
شــهادة مجانيــة معتمــدة مــن أاكديميــة إعمــل 
علــى  حصولــه  إماكنيــة  إلــى  باإلضافــة  بيزنــس، 
شــهادة منفصلــة خاصــة بإتمــام لك دورة تدريبيــة 

الدبلومــة. داخــل 

يمكــن أن يحصــل الــدارس أيًضــا علــى شــهادة معتمدة 
مــن أكبــر الهيئــات والمؤسســات العربية.. 

* بحد أقصى 90 يوم من طلب الحصول عليها. 
لمزيد من التفاصيل عن الشهادة واالعتمادات 

اضغط هنا

رواد األعمال الراغبين في تأسيس “بيزنس” خاص بهم.	 
أصحــاب الشــراكت الراغبيــن فــي تطويــر مســتوى أداء شــراكتهم وضمــان اســتمرارها فــي 	 

الســوق.
المديريــن الراغبيــن فــي احتــراف أفضــل األســاليب اإلداريــة التــي تمكنهــم مــن قيــادة فرق 	 

ــل بنجاح. العم
ــة 	  ــام اإلداري ــي المه ــي وتول ــة للترق ــم اإلداري ــر مهاراته ــي تطوي ــن ف ــن الراغبي الموظفي

ــراكت. ــل الش داخ
الراغبين في العمل بمجال االستشارات اإلدارية 	 

https://www.e3melbusiness.com/Accreditation_and_Alignments
https://www.e3melbusiness.com/Accreditation_and_Alignments


طريقة الدراسة
يتم دراسة مادتين أو ثالث شهريًا.

مدة الدراسة 9 شهور ويمكن أن تقل وفقا لرغبة الدارس في دراسه مواد أكثر في

 فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 10 دورات تدريبية، ومع نهاية لك دورة يخضع الدارس الختبار نسبة النجاح

 فيه 50 %.

 في حالة عدم اجتياز االختبار يتم إعادته بعد أسبوع من المحاولة األولى.

الدراسة أونالين على موقع األاكديمية، وبنجاح الدارس في جميع المواد يحصل على

شهادة معتمدة من أاكديمية إعمل بيزنس.

الدبلومة
في أرقام 

عدد
المحاضرين 

 7 

عدد
الدورات 
 التدريبية 

10 

عدد ساعات
الدراسة 

 83

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة إداره األعمال ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
14:21 مبادئ اإلدارة الحديثة

16:26 المدير التنفيذي المحترف

10:51 اإلدارة االستراتيجية

5:10 إدارة العمليات واإلنتاج -المستوى األول

5:36 إدارة العمليات واإلنتاج -المستوى الثاني

6:40 السلوك التنظيمي في المؤسسات

4:31 إدارة االحتياجات الفعالة

9:37 إدارة الموارد البشرية

7:00 التسويق االستراتيجي

3:08 مهارات التفاوض

* ملحوظة: توقيت كل دورة تدريبية بالجدول موضح بالساعات والدقائق.



أبرز محاضري الدبلومة
- كريــم بــدري: رائــد أعمــال مصــري مؤســس شــركة بــدري للخدمــات االستشــارية الناشــطة 
ــوري  ــة ميس ــن جامع ــال م ــتير إدارة األعم ــل ماجيس ــال، وحاص ــارات األعم ــال استش ــي مج ف

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح بالوالي

ــر  ــل محاض ــف أكفض ــي مصن ــدرب دول ــويقي وم ــار تس ــر ومستش ــوارج: خبي ــى ن - مصطف
ــي  ــال ف ــتير إدارة األعم ــر ماجس ــدإن 2016، ومحاض ــال – لينك ــتير إدارة األعم ــويق لماجس تس

ــطن.  ــة بوس جامع

ــوق  ــال بالس ــر األعم ــارات وتطوي ــي االستش ــام ف ــن 18 ع ــر م ــرة أكث ــم: خب ــد ابراهي - محم
ــة  ــن الجامع ــال م ــي إدارة األعم ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــي وحاص ــري والخليج ــي والمص األمريك

ــرة. ــة القاه األلماني

- أحمــد حســن: محاضــر بالعديــد مــن الجامعــات والمؤسســات التعليميــة وأكثــر مــن 20 ســنة 
خبــرة فــي مجــاالت إدارة نظــم المعلومــات واالستشــارات اإلداريــة ومستشــار ألكثــر مــن 40 

شــركة داخــل مصــر وخارجهــا.

- أســماء شــوقي: مستشــارة ومدربــة معتمــدة مــن Speakers & trainers العالميــة 
ــر  ــام بمص ــن 21 ع ــر م ــة أكث ــرة عملي ــا خب ــي، ولديه ــدي العالم ــز الكن ــدودة والمرك المح

والمملكــة العربيــة الســعودية.

- خالــد عبــد الرحمــن: حاصــل علــى باكلوريــوس الهندســة وماجســتير إدارة األعمــال، وتــدرج 
فــي مناصــب عــدة بشــراكت عالميــة عاملــة بالســوق المصــري ولديــه خبــرة 21 ســنة فــي 

مجــال سالســل اإلمــداد.

ــه  ــراكت، ولدي ــن الش ــد م ــي العدي ــرية ف ــوارد بش ــاري إدارة م ــال: استش ــن جم ــام الدي - حس
ــال  ــتير إدارة أعم ــى ماجس ــل عل ــه حاص ــا أن ــرية، كم ــوارد البش ــي إدارة الم ــا ف ــرة 13 عامً خب

ــة. ــة واألاكديمي ــات المهني ــن الدبلوم ــد م ــى العدي ــة إل باإلضاف

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة إدارة األعمال اضغط هنا

https://www.e3melbusiness.com/faq
https://www.e3melbusiness.com/faq
https://www.e3melbusiness.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.e3melbusiness.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3


لالتصال بنا
دولي
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www.e3melbusiness.com

https://www.e3melbusiness.com/

