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عن األاكديمية

عن دبلومة المشروعات الناشئة

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.

ــة ــة، فدبلوم ــئة ناجح ــركة ناش ــب ش ــال صاح ــد أعم ــون رائ ــي أن تك ــب ف ــت ترغ  إذا كن

 المشــروعات الناشــئة هــي الخيــار األمثــل لــك، ألنهــا تمنحــك دليــاًل اكمــاًل لهــذا العالــم،

ــاعدك ــا تس ــا، كم ــروع وتطويره ــة للمش ــرة ناجح ــن فك ــث ع ــة البح ــن كيفي ــة م  بداًي

 الدبلومــة علــى دراســة آليــة وضــع خطــط العمــل والتخطيــط للســنة األولــى والتعــرف

ــة تجنبهــا، هــذا بجانــب ــم المشــروعات الناشــئة وكيفي  علــى أشــهر األخطــاء فــي عال

 التعــرف علــى طــرق التســويق للمشــروع الناشــئ ومهــارات البيــع، وكذلــك طــرق القيــام

ــد ــق قواع ــركة وتطبي ــل” الش ــم “بروفاي ــات تصمي ــا، وآلي ــدوى وتطبيقه ــات الج  بدراس

ــات ــة والتدريب ــواد العلمي ــن الم ــة م ــة مجموع ــر دراس ــذا عب ــة، لك ه ــويق الناجح  التس

 العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر خبــراء ريــادة األعمــال والمشــروعات الناشــئة فــي مصر

ــي. ــم العرب والعال



مزايا دراسة الدبلومة

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

 

تعلم

باللغة العربية، وتخطى عائق تقديم أغلب المادة العلمية في مجال المشروعات الناشئة باللغة اإلنجليزية.

 كيف تتوصل لفكرة ناجحة لمشروعك الناشئ، وأيًضا كيفية التخطط للمشروع وآلية عمل دراسة

الجدوى لضمان دخول السوق بشلك صحيح وتحقيق األرباح.

أشهر أسباب فشل الشراكت الناشئة في السنين األولى من تأسيسها، وتعلم كيف تتجنب تلك األسباب

 والمشالك، ومن ثم الحفاظ على استقرار شركتك ونجاحها على المدى القصير والطويل.
اكتشف

تعرف

على أهم مصادر الحصول على تمويل لمشروعك وكيفية جذب المستثمرين لتمويله والعوامل التي يبحث

 عنها المستثمرين في المشروع.

على طرق إعداد نموذج العمل لشركتك بشلك احترافي، وكذلك كيفية بناء الشركة من الداخل وتحديد ثقافته

ا وأقسامها وهيلكها اإلداري.

على المعلومات الاكفية حول كيفية عمل بحث تسويقي لتحديد دقيق لرغبات العمالء وتلبيتها في صورة منتج أو خدمة.

على جميع المعلومات المتعلقة بدور إدارة الموارد البشرية في نجاح مشروعك وما يتعلق بها بشلك تفصيلي

 مثل: االستقطاب والتوظيف وإدارة األداء والتحليل الوظيفي، باإلضافة إلى المزايا والتعويضات

 وكيفية االستثمار في رأس المال البشري.

احصل



دبلومة المشروعات الناشئة لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة المشــروعات الناشــئة 
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 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

الطامحين لتحويل أفاكرهم لمشروعات ناشئة ناجحة .	 

أصحاب المشروعات الباحثين عن فرص للتوسع والنمو.	 

الباحثين عن مصادر لتمويل مشروعاتهم الناشئة.	 

المديرين الجدد والعاملين في مجاالت التسويق والتطوير.	 

الباحثين عن فرص عمل في مجاالت اإلدارة والتخطيط والتطوير.	 

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 23 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 

 13 

 عدد
الدورات
 التدريبية

23 

عدد ساعات
الدراسة 

 90

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة المشروعات الناشئة ومدة دراسة لك دورة

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

المدة الدورة التدريبية
0:59 نموذج العمل التجاري

1:35 خطة العمل

4:08 تمويل الشراكت الناشئة

3:01 تطبيقات دراسة الجدوى

2:17 سنة أولى بزنس

3:14  كيف تطلق مشروع ناجح

2:12 دليلك إلنشاء المشروعات الناشئة

0:39 كيف تختار شرياكً

2:13 ريادة األعمال -الجزء األول

3:56 ريادة األعمال -الجزء الثاني

2:43 ريادة األعمال من البداية الى االحتراف

1:00 صمم بروفايل شركتك

0:21 أسباب فشل الشراكت الناشئة

5:54 مقدمة في التسويق

3:05 22 قانون للتسويق الناجح

2:02 المزيج التسويقي

8:49 البحث التسويقي

7:33 دراسة السوق

2:19 دراسة وبحث السوق على اإلنترنت

9:07 فن البيع

3:08 مهارات التفاوض

9:37 إدارة الموارد البشرية

3:21 المحاسبة والتحليل المالي -الجزء األول



أبرز محاضري الدبلومة
 -محمــد البــاز: رائــد أعمــال مصــري ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــراكت البــاز والتــي تضــم 

تحــت رايتهــا العديــد مــن الشــراكت الرائــدة.

- عمــرو العباســي: محلــل اســتثمار وائتمــان بخبــرة تزيــد عــن 12 عاًمــا، حاصــل علــى ماجســتير 

إدارة األعمــال فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن األاكديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 

)AAGSB(، ودبلــوم رأس المــال المجــاز مــن جامعــة اكليفورنيــا -بيرلكــي.

- مصطفــى نــوارج: حاصــل علــى دكتــوراه فــي التســويق، وماجســتير إدارة األعمــال، ومصنــف 

أكفضــل محاضــر تســويق لماجســتير إدارة األعمــال – لينكــدان 2016

ــوق  ــال بالس ــر األعم ــارات وتطوي ــي االستش ــنة ف ــن 18 س ــر م ــرة أكث ــم: خب ــد إبراهي - محم

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

-القاهــرة

ــا فــي مجــال ريــادة األعمــال، وقــدم استشــارات ألكثــر مــن  - نبــوغ محفــوظ: خبــرة 15 عاًم

ــان والعــراق واإلمــارات. 1000 شــركة فــي مصــر وســوريا واألردن ولبن

- محمــد شــكري: مديــر عــام شــركة “ترينــد” للتســويق وإدارة المؤتمــرات، واستشــاري تســويق 

متخصــص فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي ودراســات الســوق، بخبــرة تزيــد عــن 20 عــام.

- مصطفــى عثمــان: خبيــر فــي مجــال التســويق الرقمــي، عمــل بالتدريــب منــذ أكثــر مــن 10 

ســنوات مــع هيئــات كبــرى مثــل وزارة االتصــاالت المصريــة وشــركة YAT للتدريــب فــي مصــر.

- إيهــاب الفضالــي: رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــراكت “أبيكــس”، ومــدرب محتــرف فــي 

مجــال التطويــر الذاتــي لألشــخاص وتطويــر الشــراكت والتخطيــط االســتراتيجي لهــا.

- كريــم بــدري: مؤســس شــركة بــدري للخدمــات االستشــارية الناشــطة فــي مجــال استشــارات 

األعمــال، دراســات الجــدوى، التخطيــط االســتراتيجي لألعمــال.

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/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
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
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/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A


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

ــد مــن الشــراكت. بشــرية فــي العدي

ــات األعمــال باالتحــاد األوروبــي، وأســتاذ مســاعد  - عمــرو ســكر: استشــاري اإلدارة واقتصادي

إدارة األعمــال فــي العديــد مــن الجامعــات الدوليــة داخــل وخــارج مصــر.

ــل  ــة، وعم ــة والمراجع ــوك واإلدارة المالي ــي البن ــا ف ــن 22 عاًم ــد ع ــرة تزي ــرو: خب ــر عم - ياس

ــي. ــي األفريق ــك العرب ــي والبن ــي العمان ــك الوطن ــل البن ــوك مث ــر البن بأكب

ــى  ــل عل ــا، حاص ــن 17 عاًم ــر م ــويق ألكث ــال اإلدارة والتس ــي مج ــر ف ــف: خبي ــت يوس - رأف

الدكتــوراه فــي اإلدارة مــن الدنمــارك، كمــا أنــه محاضــر فــي عــدد مــن المؤسســات التعليميــة 

ــة. ــة األمريكي ــل الجامع مث

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/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%83%D8%B1
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/%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة المشروعات الناشئة 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/

