
 البيعدبلومة



عن األاكديمية

عن دبلومة البيع

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.

ــو ــى النم ــعى إل ــركة تس ــاح ألي ش ــم النج ــو خت ــة ه ــج أو الخدم ــع المنت ــة بي ــام عملي  إتم
 والتقــدم، لذلــك تمنــح المؤسســات اهتماًمــا كبيــًرا بــإدارة المبيعــات، خاًصــة فيمــا يتعلــق
ــادة عــدد الصفقــات البيعيــة الناجحــة، مــن أجــل  بتنميــة مهــارات مندوبــي المبيعــات وزي
ــة ــع الناجح ــتراتيجيات البي ــارات واس ــرز مه ــيها أب ــع دارس ــع لجمي ــة البي ــدم دبلوم ــذا تق  ه
 وآليــات التعامــل مــع اعتراضــات العمــالء، كذلــك احتــراف فــن البيــع المباشــر أو عــن طريــق
ــل ــا بش ــات وإدارته ــات المبيع ــم بيان ــيل لتنظي ــتخدام اإلكس ــة اس ــم كيفي ــف، وتعل  الهات
ــة، ــالء باحترافي ــات العم ــتهلكين وإدارة عالق ــلوك المس ــة س ــى دراس ــة إل ــال، باإلضاف  فع
 لك هــذا عبــر دراســة مجموعــة مــن أفضــل 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 وماكن الدراسة الخاص بك.ادرس

زيادة مبيعات الشركة، وتحقيق أرباح أكبرمن خالل استخدام برنامج

.CRM إدارة عالقات العمالء 

اضمن

على أنواع وشخصيات العمالء، واالحتياجات والدوافع التي تجعلهم يتخذون قرار الشراء.

تعرف
 على كيفية إنشاء ملف مبيعات احترافي علي اإلكسيل لترتيب مبيعات

لك منتج ونسب تحقيقه لألهداف المرجوة  منه.

فن البيع المباشر وعن طريق الهاتف أيًضا، واحترف التعامل مع اعتراضات

 العمالء، وتحويلها لصالح الشركة ال ضدها.

اتقن
أبرز وأحدث آليات البيع الّفعالة لتتمكن من زيادة المبيعات بشل مستمر.

من إتقان وتعلم مهارات اإلقناع والتفاوض إلتمام صفقات بيع ناجحة لمنتجات وخدمات

 شركتك.

تمكن

من نجاحك في  أداء وظيفتك في مجال البيع سواء كنت موظف أو قائد فريقتأكد

 أو صاحب مشروع.

فرصك في الترقي أو في الحصول على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة مهنية أكثر نجاًحا. زود



دبلومة البيع لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

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

الدبلومــة.

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 الشراكت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في زيادة مبيعاتهم. 	 

رواد األعمال الراغبين في تأسيس “بيزنس” خاص بهم.	 

العاملين في أقسام المبيعات بالشراكت )متدرب- موظف- رئيس فريق - مدير قسم المبيعات(	 

مسئولي إعداد الحمالت التسويقية الساعين لتحقيق النجاح في الترويج 	 

           وبيع المنتج أو الخدمة للعمالء.

الباحثين عن العمل في مجال المبيعات أو تغيير مسارهم الوظيفي إليه	 

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 11 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 

 10 

 عدد
الدورات
التدريبية

11

عدد ساعات
الدراسة 

 52

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة البيع ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
1:58 استراتيجيات أمهر البائعين -الجزء األول

3:30 استراتيجيات أمهر البائعين -الجزء الثاني

9:07 فن البيع

3:08 مهارات التفاوض

2:14 مهارات البيع للمحترفين

2:26 البيع عبر الهاتف

9:15 سلوك المستهلكين

3:33 إدارة عالقات العمالء

6:33 اإلكسيل للمبيعات

7:14 خدمة العمالء

3:30 كتابة األعمال

* 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 الرائــدة.

- كريــم بــدري: مؤســس شــركة بــدري للخدمــات االستشــارية الناشــطة فــي مجــال استشــارات 

األعمــال ودراســات الجــدوى والتخطيــط االســتراتيجي لألعمــال.

ــات  ــر مبيع ــة، ومدي ــة األمريكي ــال -الجامع ــوس إدارة أعم ــى باكلوري ــل عل ــدى: حاص ــرو ن - عم

ــل لمــدة 13 ســنة. ــور جامب بشــركة بركت

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

فــي مجــال البيــع والكــول ســنتر

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

أكفضــل محاضــر تســويق لماجســتير إدارة األعمــال -لينكــد إن 2016.

- رأفــت يوســف: خبيــر فــي مجــال اإلدارة والتســويق ألكثــر مــن 17 عامــًا، ويقــوم بالتدريــس 

ــة  ــرة، األاكديمي ــة بالقاه ــة األمريكي ــل: الجامع ــة مث ــات التعليمي ــن المؤسس ــد م ــي العدي ف

ــري. ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل العربي

ــي  ــنة ف ــرة 12 س ــام 2010، وخب ــذ ع ــوفت من ــن مايكروس ــد م ــدرب معتم ــراد: م ــا م - مين

ــس. ــوفت أوفي ــات مايكروس ــب برمجي ــال تدري مج

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

عــن 7 ســنوات.

ــوق  ــال بالس ــر األعم ــارات وتطوي ــي االستش ــنة ف ــن 18 س ــر م ــرة أكث ــم: خب ــد إبراهي - محم

ــة  ــن الجامع ــال م ــي إدارة األعم ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــي، وحاص ــري والخليج ــي والمص األمريك

ــرة ــة بالقاه األلماني

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


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة البيع 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


