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عن األاكديمية

عن دبلومة تحليل البيانات

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.

إذا كنــت ترغــب فــي أن تصبــح محلــل بيانــات محتــرف، فمــن خــالل دبلومــة تحليــل البيانــات 
ــذا  ــة به ــارات المتعلق ــة المه ــم اكف ــوف تتعل ــس، س ــل بيزن ــة اعم ــن أاكديمي ــة م المقدم
ــات  ــع البيان ــل م ــل التعام ــا، ومراح ــات وتطوره ــل البيان ــوم تحلي ــن مفه ــة م ــال، بدايً المج
ــتنيرة  ــرارات مس ــاذ ق ــم اتخ ــددة يت ــج مح ــروج بنتائ ــتخدام Dashboard للخ ــا باس وتحليله
ــة  ــس اإلداري ــة األوفي ــي حقيب ــتخدمة ف ــة األدوات المس ــم اكف ــرورًا بتعل ــا، م ــاءً عليه بن
وإتقــان كتابــة معــادلت الـــ DAX بــل أنواعهــا، وصــولً إلــى التعــرف على أســس اســتخدام 
 Data ــتخدام الـــ ــل األداء باس ــن تحلي ــك م ــذي يمكن ــاً وال ــهر عالمي ــج PowerBI األش برنام
analysis Expressions المختلفــة، وغيرهــا مــن المهــارات التــي ســتمكنك مــن الوصــول 

ــات. إلــى مســتوى الحتــراف فــي مجــال تحليــل البيان



مزايا دراسة الدبلومة

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

باللغة العربية، وتخطي مشلكة تقديم أغلب المادة العلمية في مجال تحليل البيانات باللغة اإلنجليزية.تعلم

في كتابة معادلت الـ DAX بمختلف أنواعها بشل محترف وسريع، ومن ثم تحليل األداء باستخدامها.

 القدرة على إنشاء لوحة معلومات باستخدام برنامج Dashboard بأقل وقت ومجهود

والستفادة منها في اتخاذ قرارات مناسبة وفي مصلحة البيزنس الخاص بك.

القدرة على مواكبة اكفة التطورات في مجال تحليل البيانات للتميز في أداء وظيفتك كمحلل بيانات محترف.

انجح

اكتسب

أهم المفاهيم والمبادئ األساسية الخاصة بتحليل البيانات وكيفية جمع البيانات المختلفة ودمجها.افهم

العمل على برنامج PowerBl األشهر على مستوى العالم في مجال تحليل البيانات.

استخدام برامج وأدوات برنامج Office للقيام باألعمال الحترافية والمتخصصة بشل أسرع وأدق.

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

اتقن

زود

نجاحك في أداء مهامك داخل الشركة وظهورك بصورة جيدة سواء كنت صاحب شركة أو مدير أو محلل بيانات.اضمن



دبلومة تحليل البيانات لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة تحليــل البيانــات

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 تعلم مهارات تحليل البيانات للتمكن من اتخاذ قرارات	 
          مناسبة ألعمالهم.

المديرين الراغبين في تعلم مهارات تحليل البيانات لقيادة فرق العمل 	 
          والستفادة من المدخالت المتاحة لديهم في صنع القرار.

الموظفين العاملين في مجال تحليل البيانات والراغبين في تطوير مهاراتهم الخاصة به.	 
الطلبة والخريجين الجدد الراغبين في العمل بمجال تحليل البيانات وتعلم مهاراته وأدواته.	 
لك من لديه الرغبة في تغيير مساره المهني والعمل في مجال تحليل البيانات.	 

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 

 2 

عدد
الدورات
التدريبية

8 

عدد ساعات
الدراسة 

 45

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة تحليل البيانات ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
4:54 أساسيات مايكروسوفت أوفيس

10:46 مايكروسوفت اوفيس -المستوى المتقدم

5:58 تحليل البيانات )الجزء األول(

5:29 تحليل البيانات )الجزء الثاني(

3:52  إنشاء لوحة معلومات )Dashboard( -الجزء

األول

6:07  إنشاء لوحة معلومات )Dashboard( -الجزء

الثاني

4:18 Power Bl تحليل األعمال والبيانات باستخدام 

-الجزء األول

3:49 Power Bl تحليل األعمال والبيانات باستخدام 

-الجزء الثاني

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



أبرز محاضري الدبلومة
 - وائــل جمعــة: محاضــر منــذ أكثــر مــن 13 عاًمــا، عمــل فــي مجــال التدريــب لعــدد كبيــر مــن

ــن – ــس فاج ــا – فولك ــز – تويوت ــرب – هاين ــون الع ــل: المقاول ــوك مث ــرى والبن ــراكت الكب  الش

.CIB ــي المصــري – بنــك ــك األهل فودافــون – البن

 - مينــا مــراد: مــدرب معتمــد مــن مايكروســوفت منــذ عــام 2010، ولديــه خبــرة 12 عاًمــا في

   مجــال تدريــب برمجيــات مايكروســوفت أوفيــس، وعمــل مدرًبــا فــي عــدد كبيــر مــن شــراكت

التدريــب المحليــة والدوليــة مثــل: Yat- Orascom OTT- Infoget Egypt- Synergy وغيرهــا.

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mina-Morad


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة الشتراك في دبلومة تحليل البيانات 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/

