
اللغة اإلنجليزية 
لألعـمــال 

دبلومة



عن األاكديمية

عن دبلومة اللغة اإلنجليزية لألعمال

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.

ــي  ــب ف ــت ترغ ــاري أو كن ــاطك التج ــن نش ــة ع ــورة احترافي ــس ص ــد أن تعك ــت تري إذا كن
ــة  ــة العمــل داخــل المؤسســة التــي تعمــل بهــا، دبلومــة اللغــة اإلنجليزي التناغــم مــع بيئ
ــك مــن خــالل مجموعــة مــن  ــق هــذا الهــدف؛ وذل لألعمــال ســوف تســاعدك علــى تحقي
ــة  ــات اإلنجليزي ــة المصطلح ــى اكف ــرف عل ــن التع ــتمكنك م ــي س ــة الت ــدورات المتخصص ال
المســتخدمة فــي اإلدارة وريــادة األعمــال، باإلضافــة إلــى تحســين مهاراتــك فــي النطــق، 
ــا ســوف تتعلــم الطريقــة  واســتخدام اللكمــات فــي المواقــف الشــائعة فــي العمــل، وأيضً
التــي يجــب أن يتحــدث بهــا رجــال األعمــال والمديريــن والموظفيــن فــي مختلــف المواقــف، 
ــرورًا  ــات، وم ــات والمفاوض ــراء المناقش ــي إج ــة ف ــة اإلنجليزي ــتخدام اللغ ــن اس ــة م بدايً
بممارســتها فــي القيــادة الفرديــة والجماعيــة وإدارة الوقــت بفاعليــة؛ وصــولً إلــى التعــرف 

ــة الصحيحــة. ــة وطــرق الكتاب علــى األخطــاء الشــائعة فــي القواعــد اللغوي



مزايا دراسة الدبلومة

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

أكتسب
القدرة على التواصل باللغة اإلنجليزية داخل الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها وقيادة فريقك بشلك احترافي.

القدرة على التصرف بشلك صحيح واختيار المصطلحات اإلنجليزية المناسبة في المواقف التي

 تواجهك داخل بيئة العمل؛ كي ُتظهر نفسك بطريقة احترافية.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع العمالء وكيفية استخدام اللغة اإلنجليزية في المبيعات.

نطق اللكمات اإلنجليزية المتعلقة بالبيزنس بطريقة صحيحة لكي تنجح في التواصل مع اآلخرين

 بفاعلية داخل وخارج الشركة.

طرق الكتابة الصحيحة باللغة اإلنجليزية لتحقيق التواصل الفعال في المراسالت بشلك احترافي.

افهم

أتقن

انجح
 في إجراء المناقشات والمفاوضات داخل بيئة العمل بطريقة أكثر احترافية؛ من خالل اختيار المصطلحات اإلنجليزية

المناسبة لهذه المواقف.

في التواصل مع اآلخرين واستقبال الزوار من خارج الشركة بفاعلية؛ كي تعكس صورة جيدة عن نفسك وعن شركتك.

من كتابة السيرة الذاتية الخاصة بك بشلك احترافي لتتمكن من الحصول على الوظيفة المناسبة.

من إجراء مقابالت العمل بطريقة احترافية؛ كي تزيد من فرصك في القبول بالوظيفة التي ترغب بها.

نجاحك في التواصل باللغة اإلنجليزية وظهورك بصورة جيدة سواء كنت صاحب شركة أو مدير أو موظف.

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

تمكن

اضمن

زود



دبلومة اللغة اإلنجليزية لألعمال لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة اللغــة اإلنجليزيــة لألعمــال

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 العربيــة بحــد أقصــى 

90 يــوم مــن طلــب الحصــول عليهــا.
لمزيد من التفاصيل عن الشهادة والعتمادات 

اضغط هنا

رجال األعمال الراغبين في تطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية في مختلف مواقف البيزنس.	 
المديرين الراغبين في تعلم اللغة اإلنجليزية لألعمال لقيادة فرق العمل باحترافية.	 
الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية للتواصل	 

          مع اآلخرين بشلك احترافي، وتدعيم فرصهم في الترقي.
الطلبة والخريجين الجدد الراغبين في تحسين مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية 	 

          للحصول على فرصة عمل.
لك من لديه الرغبة في تعلم كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيقية إجراء مقابالت	 

          العمل وكتابة رسائل البريد اإللكتروني باللغة اإلنجليزية.
 العاملين في مجال المبيعات وخدمة العمالء والسكرتارية وإدارة الماكتب 	 

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


طريقة الدراسة
يتم دراسة مادتين أو ثالث شهرًيا.

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

في فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 8 دورات تدريبية، ومع نهاية لك دورة يخضع الدارس لختبار نسبة النجاح

 فيه 50 %.

 في حالة عدم اجتياز الختبار 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 

 1 

عدد
الدورات
التدريبية

8 

عدد ساعات
الدراسة 

 28

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة اللغة اإلنجليزية لألعمال ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
6:27 المستوى األول-اللغة اإلنجليزية لألعمال 

4:17 اللغة اإلنجليزية لألعمال -المستوى الثاني

8:21 اللغة اإلنجليزية لألعمال -المستوى الثالث

1:30 اللغة اإلنجليزية لألعمال -المستوى الرابع

1:27 اللغة اإلنجليزية لألعمال -المستوى الخامس

1:36 اللغة اإلنجليزية لألعمال -المستوى السادس

1:27 اللغة اإلنجليزية لألعمال -المستوى السابع

3:30 مهارات كتابة األعمال

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



أبرز محاضري الدبلومة

ــر األعمــال بالســوق ــر مــن 18 عــام فــي الستشــارات وتطوي ــرة أكث  - محمــد ابراهيــم: خب

 األمريكــي والمصــري والخليجــي وحاصــل علــى دكتــوراه فــي إدارة األعمــال -الجامعــة األلمانية

– القاهــرة.

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 الشتراك في دبلومة اللغة اإلنجليزية لألعمال اضغط هنا

https://www.e3melbusiness.com/faq
https://www.e3melbusiness.com/faq
https://www.e3melbusiness.com/diplomas/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.e3melbusiness.com/diplomas/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9


لالتصال بنا
دولي
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www.e3melbusiness.com

https://www.e3melbusiness.com/

