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عن األاكديمية

عن دبلومة التسويق اإللكتروني

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.

ــل اآلن, ــاالت العم ــف مج ــي مختل ــاح ف ــة للنج ــرورة حيوي ــي ض ــويق اإللكترون ــح التس  أصب
ــراكت ــاب الش ــي لك أصح ــويق اإللكترون ــة التس ــح دبلوم ــة، تمن ــذه النقط ــن ه ــا م  وانطالًق
ــه ــا يحتاجون ــال لك م ــذا المج ــي ه ــن ف ــن العاملي ــويق والموظفي ــام  التس ــري أقس  ومدي
 الحتــراف هــذا التخصــص، حيــث ســيتعلم دارس الدبلومــة أهــم مبــادئ التســويق اإللكترونــي
 وأدواتــه وكيفيــة القيــام بالحمــالت اإلعالنيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ومحــراكت
SEO، البحــث وتحليلهــا بدقــة، باإلضافــة إلــى رفــع كفــاءة الموقــع اإللكترونــي وتحســينه 
ــة ــر دراس ــك عب ــاح لك ذل ــة ونج ــتهدفين باحترافي ــالء المس ــول للعم ــان الوص ــم ضم ــن ث  وم
 مجموعــة مــن المــواد العلميــة والتدريبــات العمليــة يلقيهــا نخبــة مــن أكبــر خبــراء التســويق

ــم العربــي. اإللكترونــي فــي مصــر والعال



فرص حصولك على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة مهنية أكثر نجاًحا.

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 التسويقتعلم

 باللغة اإلنجليزية.

موقع شركتك على محراكت البحث، لضمان االنتشار وسهولة وصول العمالء إليك.
حسّن

صورة عالمتك التجارية، ورسخ ماكنة شركتك في السوق.

في بناء عالقة وطيدة بينك وبين العمالء، لكسب ثقتهم  ووالئهم لعالمتك التجارية.
انجح

في جذب الشريحة المستهدفة من عمالؤك بدقة، لتحقيق مبيعات أكثر لشركتك.

استخدام أدوات التسويق اإللكتروني: بريد إلكتروني، موبايل، التسويق بالمحتوى.. إلخ

اتقن

 إطالق الحمالت اإلعالنية الممولة على جميع المنصات الرقمية وقياس تأثيرها

 ومدى تحقيق أهدافها، لترويج المنتج أو الخدمة المقدمة بشلك أكثر ّفعالية.

من إنشاء محتوي تسويقي ُمبدع يساهم في جذب عمالئك المستهدفين إليك. تمكن

نجاحك في  أداء وظيفتك في مجال التسويق باحترافية سواء كنت موظفاضمن

 أو قائد فريق أو صاحب مشروع.

زود



دبلومة التسويق اإللكتروني لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة التســويق اإللكترونــي 
أاكديميــة  مــن  معتمــدة  مجانيــة  شــهادة  علــى 
إعمــل بيزنــس، باإلضافــة إلــى إماكنيــة 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
لمزيد من التفاصيل عن الشهادة واالعتمادات 

اضغط هنا

أصحاب الشراكت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في تسويق منتجاتهم وخدماتهم على اإلنترنت.	 

رواد األعمال المحتملين، الراغبين في تأسيس “بيزنس” خاص بهم.	 

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

الراغبين في العمل بمجال التسويق اإللكتروني أو تغيير مسارهم الوظيفي إليه.	 

أصحاب العمل الحر الراغبين في تحقيق دخل إضافي.	 

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 لرغبتك في دراسة مواد أكثر في فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 18 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 

 12 

عدد
الدورات
  التدريبية

18

عدد ساعات
الدراسة 

 83

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة التسويق اإللكتروني ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
6:24 مقدمة في التسويق بشلك عام

7:18 مقدمة في التسويق اإللكتروني

4:54 استراتيجيات السوشيال ميديا

1:17 إدارة المجتمع الرقمي

2:07 التسويق بالمحتوى

24:05 إعالنات فيسبوك

1:52 التسويق واإلعالن على إنستجرام

1:24 التسويق واإلعالن على تويتر- الجزء األول

2:02 التســويق واإلعــالن على تويتــر- الجــزء الثاني

2:56 التسويق واإلعالن على لينكدإن

1:36 إعالنات سنابشات

2:13 تحسين المواقع على محراكت البحث

15:11 إعالنات جوجل

3:09 التسويق واإلعالن على اليوتيوب

1:48 التسويق عبر الهاتف المحمول

1:06 التسويق بالبريد اإللكتروني

1:42 تحليل الحمالت اإلعالنية اإللكترونية

2:03 خطة التسويق الرقمي المتاكملة

* 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.

ــار  ــر ومستش ــل كمدي ــي، وعم ــويق اإللكترون ــال التس ــي مج ــص ف ــف: متخص ــد عاط - محم

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــي مص ــراكت ف ــن الش ــر م ــي الكثي ــويق ف تس

- أحمــد بســيوني: الشــريك المؤســس لـــ  3C Socialللتســويق اإللكترونــي، باإلضافــة إلــى 

عملــه فــي شــراكت متعــددة مثــل المراعــي وليبتــون.

- مصطفــى عثمــان: خبيــر فــي مجــال التســويق الرقمــي، عمــل بالتدريــب منــذ أكثــر مــن 10 

ســنوات مــع هيئــات كبــرى مثــل وزارة االتصــاالت المصريــة وشــركة YAT للتدريــب فــي مصــر.

- شهاب رشاد: خبير في مجال التسويق، خبرة بمجال التسويق لمدة تزيد عن 25 سنة.

- هاني حسين: مدرب وخبير في مجال التسويق اإللكتروني.

- هناء المغربي: مدربة وخبيرة في التسويق اإللكتروني في مصر والوطن العربي.

)Shark & Shrimp( عمرو نعيم: مدير تسويق في إحدى أهم واكالت الدعاية واإلعالن -

- آالء قطــب: مدربــة ألكثــر مــن 7 ســنوات فــي عــدة جامعــات: الجامعــة األمريكيــة فــي مصــر 

- الجامعــة الكنديــة فــي مصــر - الجامعــة البريطانيــة فــي مصــر - جامعــة القاهــرة - الجامعــة 

المصريــة الروســية.

Google سامح حمدي: خبير تسويق رقمي، ومدرب معتمد من -

- أحمد زعتر: خبير في مجال التدريب والتسويق الرقمي. 

ــا، كمــا أنــه محاضــر  - رأفــت يوســف : خبيــر فــي مجــال اإلدارة والتســويق ألكثــر مــن 17 عامً

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

ــا والنقــل البحــري. ــة للعلــوم والتكنولوجي العربي

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%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B1
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/%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة التسويق اإللكتروني 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/

