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عن األاكديمية

عن دبلومة الموارد البشرية

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.

ــاوز  ــة، إذ تتج ــة احترافي ــي أي مؤسس ــم اإلدارات ف ــن أه ــرية م ــوارد البش ــد إدارة الم تع
ــي  ــزان الت ــة المي ــي دف ــدد، فه ــن الج ــن الموظفي ــالت تعيي ــراء مقاب ــرد إج ــا مج مهامه
تحافــظ علــى اســتقرار الشــركة وســالمة بيئــة العمــل فيهــا، ومــن خــالل دراســة دبلومــة 
ــاء الهيــل  ــة بن ــة إعمــل بيزنــس ســتتمكن مــن فهــم كيفي المــوارد البشــرية مــن أاكديمي
والوصــف الوظيفــي لشــركتك وآليــة إجــراء المقابــالت الوظيفيــة واســتقطاب الكفــاءات، 
وكذلــك دراســة قانــون التأمينــات والمعاشــات المســتخدم فــي إدارة المؤسســات، وطــرق 
ــر  ــك عب ــة، لك ذل ــودة عالي ــاءة وج ــري بكف ــال البش ــر رأس الم ــن وتطوي ــب الموظفي تدري
دراســة مجموعــة مــن المــواد العلميــة والتدريبــات العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر خبــراء 

ــي. ــم العرب المــوارد البشــرية فــي مصــر والعال



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 الموارد البشريةتعلم

 باللغة اإلنجليزية.

في تقديم تقييم فعال ودقيق ألداء الموظفين، للوقوف على مستوى تطور
 أدائهم ومن ثم إنشاء برامج تدريب مناسبة لهم.

إجراء المقابالت الوظيفية وأساليب فحص وتقييم المرشحين المتقدمين

 الختيار األفضل منهم للوظيفة.

انجح

احترف

في تطبيق أفضل طرق التدريب الفعالة للموظفين، لتطوير فرق عمل محترفة
 تكون سبًبا في نجاح الشركة.

كيفية صياغة إعالن وظيفة احترافي، وآليات اختيار الشخص المناسب للاتقن

 وظيفة، لجذب واستقطاب الموظفين الموهوبين للشركة.

من التخطيط لالحتياجات المستقبلية للمؤسسة وتلبية تلك االحتياجات

، لضمان استمرار نجاحها ونموها وتقدمها لألمام.
تمكن

تعرف
 على أفضل نظم المزايا والتعويضات وكيفية وضع مؤشرات األداء الرئيسية Kpis وهيل األجور داخل شركتك.

على طبيعة وخبايا قانون التأمينات والمعاشات المستخدم في إدارة المؤسسات.



دبلومة الموارد البشرية لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة المــوارد البشــرية

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 واالعتمادات 

اضغط هنا

أصحاب الشراكت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في رفع كفاءة أقسام الموارد البشرية لديهم.	 

رواد األعمال الجدد الراغبين في بناء هيل وظيفي لمشروعاتهم الجديدة وجذب	 

          أفضل الكفاءات والمواهب إليها.

مديري إدارات الموارد البشرية الراغبين في قيادة فرق عملهم بشل فعال	 

          وموظفي الموارد البشرية الساعين لتطوير مهاراتهم.

الراغبين في العمل بمجال الموارد البشرية أو تغيير مسارهم الوظيفي إليها.	 

حديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل في مجال الموارد البشرية.	 

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 13 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 

 8 

عدد
الدورات
التدريبية

13 

عدد ساعات
الدراسة 

 69

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة الموارد البشرية ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية

9:37 إدارة الموارد البشرية

2:32 المزايا والتعويضات

19:36 تطوير رأس المال البشري

6:31 KPI’s مؤشرات األداء الرئيسي

1:35   إدارة مقابلة التوظيف

2:54 الهيل التنظيمي والوصف الوظيفي

3:46 استقطاب وجذب الكفاءات

3:30 تدريب وتطوير الموظفين

5:17 نظام العمل السعودي -الجزء 1

2:42 نظام العمل السعودي -الجزء 2

2:59 نظام العمل السعودي -الجزء 3

5:10 نظام العمل السعودي -الجزء 4

3:06  قانون التأمينات االجتماعية

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



أبرز محاضري الدبلومة
ــوارد  ــاري إدارة م ــرية، استش ــوارد البش ــي إدارة الم ــا ف ــرة 12 عاًم ــال: خب ــن جم ــام الدي - حس

ــال.  ــتير إدارة األعم ــى ماجيس ــل عل ــراكت وحاص ــن الش ــد م ــي العدي ــرية ف بش

ــال اإلدارة ــي مج ــا ف ــرة 13 عاًم ــرية، خب ــوارد بش ــر م ــاري ومحاض ــدي: استش ــى مج  - مصطف

ــرية. ــوارد البش والم

 - ميرفــت منيــر: رئيــس قطــاع المــوارد البشــرية بشــركة رويــال لألعشــاب الطبيــة الطبيعيــة،

وصاحبــة خبــرة تزيــد عــن 20 عــام فــي المســتويات اإلداريــة العليــا.

- رشــا أبــو الليــل: مــدرب التطويــر اإلداري وإدارة األعمــال واستشــاري النظــم اإلداريــة والمــوارد 

البشــرية بالعديــد مــن الشــراكت.

- أحمــد أســامة: يعمــل اكستشــاري وشــريك أعمــال فــي مجــال اإلدارة والمــوارد البشــرية لــدى 

العديــد مــن الشــراكت والمصانــع وشــراكت االستشــارات فــي مصــر والوطــن العربــي.

ــر مــن 9 ســنوات فــي تدريــب األفــراد والشــراكت بمصــر والوطــن ــرة ألكث  - إيهــاب عــزت: خب

ــي، حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال فــي مجــال التســويق. العرب

 - عمــرو شــلبي: خبــرة ألكثــر مــن 15 عــام فــي مجــال المــوارد البشــرية فــي شــراكت دوليــة،

ــة ــي الجامع ــرية ف ــوارد بش ــر م ــاك، ومحاض ــن اسلس ــال م ــتير إدارة األعم ــى ماجس ــل عل  حاص

البريطانيــة.

 - محمــود أميــن عمــار: ماجســتير فــي القانــون، محاضــر ومــدرب معتمــد فــي مركــز إعــداد

القــادة، وفــي عــدد مــن الجامعــات والمراكــز المصريــة.

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%AA
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%AA
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة الموارد البشرية 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
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www.e3melbusiness.com

https://www.e3melbusiness.com/

