
دبلومة
مهارات البيع
بـالـتـجـزئة 



عن األاكديمية

عن دبلومة مهارات البيع بالتجزئة

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.

تســعى لك مؤسســة للوصــول إلــى رضــا عمالئهــا بمنحهــم أفضــل تجربــة شــرائية وخدميــة، 

ــة  ــات المتخصص ــالل الكورس ــن خ ــك م ــة ذل ــع بالتجزئ ــارات البي ــة مه ــك دبلوم ــق ل وتحق

ــي  ــية ف ــم األساس ــم المفاهي ــى أه ــز عل ــث ترك ــة، حي ــع بالتجزئ ــع والبي ــال البي ــي مج ف

المجــال، وكيفيــة وضــع نظــام بيعــي قــوي والتعامــل األمثــل مــع االعتراضــات والشــاوى، 

مــروراً بمعرفــة الصــورة النمطيــة عــن رجــل المبيعــات وشــرح أهــم الصفــات التــي يجــب 

 Up Selling & Cross ــتخدام ــح الس ــم النصائ ــوالً أله ــرف، وص ــع المحت ــا البائ ــى به أن يتحل

Selling بشلك فعال. 

ــا علــى األساليــب النفســية لبنــاء عالقــات مؤثــرة مــع  كمــا تلقــي الدبلومــة الضــوء أيضً

العمــالء، وآليــات زيــادة المبيعــات، والتعــرف علــى خــطوات وطــرق الحديــث الفعالــة التــي 

تســاعدك علــى إتمــام صفقــات بيــع ناجحــة، لك ذلــك عبــر دراســة مجموعــة مــن المــواد 

العلميــة والتدريبــات العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر خبــراء المبيعــات فــي مصــر والعالــم 

العربــي.



مزايا دراسة الدبلومة

“أون الين” وامتلك الحرية التامة في تحديد موعد ومان الدراسة الخاص بكادرس

تعلم
 باللغــة العربيــة، وتخطــى عائــق تقديــم أغلــب المــادة العلميــة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة باللغــة

اإلنجليزية. 

طرق احترافية إلغالق البيع وكيفية الرد على لك اعتراضات العميل إلتمام الصفقة معه.

المهارات التي تساعدك على التواصل بشلك احترافي مع العمالء ومن ثم كسب ثقتهم ووالئهم لعالمتك التجارية.

مهارة التعرف على شخصيات العمالء واحتياجاتهم ودوافعهم للشراء.
اكتسب

كيفية إدارة غضب وشاوى العمالء باحترافية من خالل التعرف على أسباب غضبهم واستخدام

 طرق واستراتيجيات مناسبة للتعامل معه.

اكتشف

ــج ــى أداء لك منت ــوف عل ــا للوق ــات وتحليله ــر المبيع ــط وتقاري ــل خط ــي عم ــل ف ــج اإلكس ــتخدام برنام  اس

ــل. ــلك عمي ــات ل ــدوب مبيع ــة لك من ــب تغطي ونس
أتقن

.على أساسيات البيع بالتجزئة وأنواع ممثلي المبيعات واالستراتيجيات التي يتبعها أمهر البائعين

أنماط العمالء وتعرف على العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية الخاصة بهم وكيف تؤثر على استجابتهم الشرائية.

على أهم الطرق التي تساعدك على زيادة المبيعات عن طريق بيع المزايا العاطفية للمنتج وخلق عالقات

 ودية مع العميل.

تعرف

 فرصك في الترقي والحصول على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة مهنية أكثر نجاًحا،زود

وطور من عملك وتعلم إنجازه بكفاءة واحترافية.



دبلومة مهارات البيع بالتجزئة لـلك ..

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــة  ــع بالتجزئ ــارات البي ــة مه ــة بدبلوم ــة الخاص التدريبي
أاكديميــة  مــن  معتمــدة  مجانيــة  شــهادة  علــى 
إعمــل بيزنــس، باإلضافــة إلــى إمانيــة حصولــه علــى 
شــهادة منفصلــة خاصــة بإتمــام لك دورة تدريبيــة 

ــة. ــل الدبلوم داخ

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

ــا. ــول عليه ــب الحص ــن طل ــوم م ــى 90 ي ــد أقص * بح
ــل عــن الشــهادة واالعتمــادات  ــد مــن التفاصي لمزي

اضغط هنا

أصحاب األعمال ومتاجر البيع بالتجزئة الراغبين في التوسع وافتتاح مشروعات ومتاجر جديدة.	 

مديري وموظفي إدارة المبيعات في الشراكت.	 

ممثلي المبيعات العاملين في مجال البيع بالتجزئة.  	 

الخريجين الجدد المهتمين بالعمل في مجال البيع والموظفين الراغبين	 

           في تحويل مسارهم المهني للعمل به.

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 دراسة مواد أكثر في

 فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 17 دورة 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 

 11 

عدد
الدورات
التدريبية

17 

عدد ساعات
الدراسة 

 51

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة مهارات البيع بالتجزئة ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
مهارات التواصل 4:18

خدمة العمالء 7:10

فن البيع 9:07

مهارات البيع للمحترفين 2:14

استراتيجيات أمهر البائعين -الجزء األول 1:58

استراتيجيات أمهر البائعين -الجزء الثاني 3:25

أساسيات البيع بالتجزئة 1:56

أنماط العمالء  0:35

بيع المشلكة والحل للعميل 2:15

بيع المزايا العاطفية للمنتج 1:32

البيع باستخدام العالقات الودية 1:43

البيع عبر الهاتف  2:26

تفصيل المحادثة البيعية 0:57

مواجهة اعتراضات العميل 1:19

إدارة غضب وشاوى العمالء 2:06

0:56 كيف تنهي صفقة بنجاح

  اإلكسل للمبيعات 6:33

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



أبرز محاضري الدبلومة
- محمــد البــاز: رائــد أعمــال مصــري ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــراكت البــاز والتــي تضــم 

تحــت رايتهــا العديــد مــن الشــراكت الرائدة. 

- مصطفــى نــوارج: حاصــل علــى دكتــوراه فــي التســويق، وماجســتير إدارة األعمــال، ومصنــف 

أكفضــل محاضــر تســويق لماجســتير إدارة األعمــال – لينكــدإن 2016.

ــى  ــرف ف ــدرب محت ــس، وم ــراكت أبيك ــة ش ــس إدارة مجموع ــس مجل ــي: رئي ــاب الفضال - إيه

ــا.  ــتراتيجي له ــط االس ــراكت والتخطي ــر الش ــخاص وتطوي ــي لألش ــر الذات ــال التطوي مج

- أســماء الشــرقاوي: استشــارية ومدربــة فــي مجــال خدمــة العمــالء والمبيعــات لمــدة تزيــد 

عــن 7 ســنوات.

ــركة  ــى ش ــات ف ــر مبيع ــية، مدي ــة والفرنس ــة األمريكي ــي الجامع ــر ف ــدى: محاض ــرو ن - عم

ــنة. ــدة 13 س ــل لم ــور جامب بركت

- محمــد شــريف: رئيــس مجلــس إدارة The Arab Cultural Center Creative للتدريــب اإلداري 

والمبيعــات، مؤســس شــركة FOCUS للتســويق اإللكترونــي.

- أحمــد اكمــل: خبــرة تزيــد عــن 13 ســنة فــي مجــال المبيعــات بشــلك عــام، ومبيعــات التجزئــة 

ــلك خاص. بش

- أحمــد زيــدان: مديــر قســم التدريــب والتطويــر فــي البــاز جــروب، خبــرة 13 ســنة فــي مجــال 

البيــع والكــول ســنتر.

- أسماء شوقي: مدرب معتمد من Speakers & trainers العالمية المحدودة.

- محمــود عبــد الحميــد: مــدرب معتمــد محتــرف مــن مؤسســة TRACCERT بكنــدا، يعمــل 

فــي تدريــب المهــارات األساســية وريــادة األعمــال والتفــاوض منــذ عــام 2003م

- مينا مراد: مدرب معتمد من مايكروسوفت منذ عام 2010

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D9%89
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%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/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mina-Morad


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة مهارات البيع بالتجزئة  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/

