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عن األاكديمية

عن دبلومة المحاسبة

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.

 دبلومــة المحاســبة الشــاملة موجهــة لاكفــة العامليــن فــي مجــال المحاســبة اإلداريــة

 والماليــة، بداًيــة مــن المتــدرب فــي مجــال الحســابات وصــوًل لمديــري األقســام وأصحــاب

 المشــاريع المتوســطة والكبــرى، تســاعد الدبلومــة دارســها علــى اقتحــام مجــال

 المحاســبة وفهــم مصطلحاتــه ومبادئــه األساســية، لتصــل بــه فــي النهايــة إلى مســتوى

 الحتــراف المحاســبي، لك ذلــك عبــر دراســة مجموعــة مــن المــواد العلميــة والتدريبــات

العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر خبــراء المحاســبة فــي مصــر والعالــم العربــي.

ــل ــاول الدبلومــة بالتفصيــل لك مــا يتعلــق بالمحاســبة وأنواعهــا المختلفــة والتحلي  وتتن

ــق ــالء وتوثي ــبة العم ــة محاس ــا وكيفي ــل معه ــة التعام ــة وآلي ــم المالي ــي، والقوائ  المال

ــا ــة وأهميته ــات التخطيطي ــى الموازن ــز عل ــا ترك ــة، كم ــة المختلف ــالت المصرفي  المعام

ــبة. ــال المحاس ــي مج ف



مزايا دراسة الدبلومة

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

باللغة العربية، واحصل على تدريبات عملية واختبارات  ُتعزز استيعابكتعلم

 لاكفة مواد الدبلومة.

 في الوصول إلى مستوى الحتراف المحاسبي، عن طريق دراسة أنواع المحاسبة المختلفة، مثل

 محاسبة التاكليف ومحاسبة المقاولت، ومحاسبة العمليات التجارية والصناعية.
انجح

عمل التسويات الجردية بأنواعها المختلفة للوصول إلى القيم الصحيحة لجميع أصول شركتك

 وإلتزاماتها ومصروفاتها وإيراداتها.
اتقن

علي أنواع الضرائب وقوانينها المختلفة مثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة الدخلتعرف

 والقيمة المضافة.

على المعلومات والطرق الالزمة لستخدام اإلكسيل في إنشاء الدورة المحاسبية واستخراج التقارير المالية باحترافية. احصل

استخدام برنامج البيتش تري المحاسبي، وكيفية إعداد القوائم المالية وتسجيل بيانات العمالءاحترف

 واستخراج التقارير منه.

من محاسبة العمالء وتوثيق المعامالت المصرفية المختلفة.

نجاحك في  أداء وظيفتك في مجال المحاسبة باحترافية سواء كنت موظف أو مدير قسم أو صاحب مشروع.

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

تمكن

اضمن

زوّد



دبلومة المحاسبة لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة المحاســبة 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 والعتمــادات  ــد مــن التفاصي لمزي

اضغط هنا

أصحاب الشراكت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في نجاح شراكتهم وتحقيق األرباح.	 

رواد األعمال الراغبين في تأسيس “بيزنس” خاص بهم.	 

خريجي وطالب لكيات إدارة القتصاد والعلوم المالية والمصرفية ولكيات التجارة.	 

المتدربين وموظفي ومديري الحسابات في أي مؤسسة حكومية أو شركة خاصة.	 

غير المحاسبين ممن يرغبون في دراسة مجال المحاسبة لزيادة مهاراتهم ومعارفهم.	 

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 الدراس في دراسة مواد أكثر

 في فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 13 دورة 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 

 6 

 عدد
الدورات
 التدريبية

13 

عدد ساعات
الدراسة 

 42

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة المحاسبة ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
3:21 المحاسبة والتحليل المالي -الجزء األول

1:43 المحاسبة والتحليل المالي -الجزء الثاني

2:43 التسويات الجردية

2:49 اإلكسيل المحاسبي

2:37 بيتش تري المحاسبي

2:14 التحليل المالي

2:29 محاسبة العمالء

4:06 محاسبة التاكليف

6:48 محاسبة العمليات التجارية والصناعية

2:21 محاسبة المقاولت

2:21 الموازنات التخطيطية

8:42 المحاسبة الضريبية - للمصريين فقط

3:30 - بالســعودية  المضافــة  القيمــة   ضريبــة 
فقــط للســعوديين 

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



أبرز محاضري الدبلومة
ــا فــي البنــوك واإلدارة الماليــة والمراجعــة، والعمــل  ــد عــن 22 عاًم - ياســر عمــرو: خبــرة تزي

مــع مجموعــة مــن أكبــر البنــوك مثــل البنــك الوطنــي العمانــي والبنــك العربــي األفريقــي.

- محمد رواش: 11 عام خبرة في مجال المحاسبة، و13 عام خبرة في مجال التدريب.

ــع  ــل م ــا عم ــة، كم ــبة اإللكتروني ــى المحاس ــب عل ــال التدري ــي مج ــر ف ــد: خبي ــام أحم - حس

ــاز  ــمس، الجه ــن ش ــه عي ــورد، جامع ــة أكسفــ ــل جامع ــات مث ــات والهيئ ــن الجامع ــد م العدي

ــاء. ــة واإلحص ــزي للتعبئ المرك

ــد  ــر معتم ــة MBA، ومحاض ــي اإلدارة المالي ــتير ف ــى ماجس ــل عل ــي: حاص ــر القهوج - تام

ــي. ــج العرب ــر والخلي ــب بمص ــز التدري ــات ومراك ــن الجامع ــد م بالعدي

ــه  ــا أن ــة، كم ــل الضريب ــم تحصي ــي نظ ــة ف ــوراه مهني ــى دكت ــل عل ــن: حاص ــز الدي ــم ع - هيث

مســؤول بــإدارة البحــوث الفنيــة -قطــاع البحــوث -مكتــب رئيــس مصلحــة الضرائــب المصريــة.

ــراكت  ــن الش ــد م ــاري للعدي ــبة، استش ــال المحاس ــي مج ــا ف ــرة 14 عاًم ــاروق: خب ــد ف  - محم

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــر والمملك بمص

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


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة الشتراك في دبلومة المحاسبة 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/

