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دبلومة 



عن األاكديمية

عن دبلومة مدير المبيعات المحترف

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.

يلعــب مديــر المبيعــات دور كبيــر فــي نجــاح الشــراكت، فهــو المســؤول األول عن اكفة 
عمليــات قســم المبيعــات مــن تخطيــط وإدارة وتدريــب وتحفيــز وتحليل للبيانــات، ومن 
ــات  ــي المبيع ــري وموظف ــيتمكن مدي ــرف س ــات المحت ــر المبيع ــة مدي ــالل دبلوم خ
وكذلــك الباحثيــن عــن فــرص عمــل فــي هــذا المجــال مــن اكتســاب لك مــا يحتاجونــه 
مــن معرفــة الحتــراف مجــال المبيعــات، حيــث يتعلــم الــدارس فــي الدبلومــة، مهــارات 
مديــر المبيعــات الناجــح مثــل مهــارات التواصــل وإدارة الفريــق وحــل المشــلات بجانب 
مهــارات البيــع والتنبــؤ بالمبيعــات وتحليــل البيانــات وكيفيــة كتابــة تقاريــر المبيعــات، 
باإلضافــة لدراســة ســلوك المســتهلك، والتعــرف علــى أنمــاط الشــراء والمراحــل التي 
يمــر بهــا المســتهلك للوصــول إلــى مرحلــة الشــراء، لك ذلــك بجانــب دراســة األدوات 
التقنيــة التــي يحتاجهــا مديــر المبيعــات إلدارة عمليــات البيــع وتحليــل البيانــات مثــل 

.PowerPivot برنامــج اإلكســل للمبيعــات وأداة ال



مزايا دراسة الدبلومة

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

 باللغة العربية مجموعة من أفضل المواد العلمية والتدريبات العملية يشرحها نخبة من أكبر خبراء المبيعاتتعلم

والتدريب في مصر والعالم العربي.

على شهادة معتمدة من أاكديمية إعمل بيزنس وأكبر الهيئات والمؤسسات العربية. أحصل

من تحديد األهداف االستراتيجية للمبيعات بنجاح باستخدام أفضل طرق وأدوات التنبؤ بالمبيعات المتنوعة. تمكن

المهارات الالزمة إلدارة فريق المبيعات بكفاءة وفاعلية من أجل تحقيق المبيعات المستهدفة.امتلك

إعداد الخطط واالستراتيجيات لتطوير المبيعات واألعمال.

أداء وأرقام مبيعات فريقك باستخدام طرق التحفيز المختلفة وامتلك لك المهارات الالزمة ألداء دورك بمنتهى االحترافية.

إعداد تقارير المبيعات وتحليل البيانات الخاصة بمبيعات شركتك من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.

العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك الشرائية، واالحتياجات والدوافع وراء اتخاذه أو عدم اتخاذه لقرار الشراء.

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

حسن

اتقن

افهم

اضمن

احترف



دبلومة مدير المبيعات المحترف لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة مديــر المبيعــات المحتــرف

 علــى شــهادة مجانيــة معتمــدة مــن أاكديميــة 
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
ــل عــن الشــهادة واالعتمــادات  ــد مــن التفاصي لمزي

اضغط هنا

أصحاب الشراكت الراغبين في تطوير فرق المبيعات لديهم.	 
مديري المبيعات، الراغبين في تطوير أدائهم ومهاراتهم.	 
موظفي قسم المبيعات الراغبين في تسريع تقدمهم المهني.	 
األفراد الراغبين في تغيير مسارهم المهني للعمل بمجال المبيعات.	 
الخريجين الجدد الباحثين عن فرص عمل فى مجال المبيعات.	 

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 الدارس في دراسة مواد أكثر

 في فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 15 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 

 7 

 عدد
 الدورات
 التدريبية

15 

عدد ساعات
الدراسة 

73

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة مدير المبيعات المحترف ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية

2:59  مهارات المدير الناجح

32:0 بناء الفريق والعمل الجماعي

3:24 تدريب فريق البيع

2:27 تحفيز فريق البيع

1:32 إدارة النزاعات

9:15 سلوك المستهلكين

5:44 األهداف البيعية والتنبؤ بالمبيعات

3:06  إدارة المبيعات وتحقيق التارجت

11:49 إدارة المبيعات

3:46 كتابة تقارير المبيعات

5:45 تحليل المبيعات

6:33 اإلكسل للمبيعات

5:58 تحليل البيانات -الجزء األول

5:29 تحليل البيانات -الجزء الثاني

2:26 مبدأ باريتو 80/20

* 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.

ــي  ــوراه ف ــال ودكت ــي إدارة األعم ــتير ف ــى ماجس ــل عل ــي، حاص ــوارج: صيدل ــى ن - مصطف

ــة  ــا )جامع ــة منه ــة وأجنبي ــد عربي ــات ومعاه ــدة جامع ــي ع ــر ف ــل كمحاض ــويق، يعم التس

ــتقبل(. ــة المس ــطن – جامع بوس

- نبــوغ محفــوظ: خبــرة أكثــر مــن 15 عــام فــي مجــال ريــادة األعمــال، قــدم استشــارات ألكثــر 

مــن 1000 شــركة فــي مصــر وســوريا واألردن ولبنــان والعــراق واإلمــارات، شــريك مؤســس فــي 

شــركة ماكــي مصــر لحلــول األعمــال.

- طــارق شــريف: حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن األاكديميــة العربيــة للعلــوم 

ــا فــي التســويق والمبيعــات فــي قطاعــات  ــر مــن 18 عاًم ــة ألكث ــرة عملي ــا، خب والتكنولوجي

مختلفــة.

هشــام شــعراوي: حاصــل علــى ماجســتير إدارة أعمال -األاكديميــة العربيــة للعلــوم   -

والتكنولوجيــا، خبــرة أكثــر مــن 30 ســنة فــي مجــال اإلدارة والمبيعــات.

- مينــا مــراد: مــدرب معتمــد مــن مايكروســوفت، حاصــل علــى 5 شــهادات دوليــة متخصصــة 

فــي برمجيــات مايكروســوفت أوفيــس، خبــرة 12 ســنة فــي مجــال التدريــب.

ــن  ــد م ــدرب معتم ــر، م ــب والتطوي ــال التدري ــي مج ــنوات ف ــرة 10 س ــيتي: خب ــد الش - أحم

االتحــاد العالمــي للكوتشــينج ICF، شــارك فــي وضــع البرامــج التدريبيــة فــي شــراكت كبــرى 

فــي مصــر والوطــن العربــي 

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/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mina-Morad
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة مدير مبيعات محترف 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
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https://www.e3melbusiness.com/

