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عن األاكديمية

عن دبلومة التسويق العقاري 

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.

المبــادئ مــن  بمجموعــة  اإللمــام  العقــاري  التســويق  مجــال  فــي  النجــاح   يتطلــب 
 واالســتراتيجيات األساســية التــي يجــب علــى لك مســوق عقــاري ناجــح معرفتهــا، وهــذا مــا
 تقدمــه لــك دبلومــة التســويق العقــاري مــن ااكديميــة إعمــل بيزنــس، حيــث تمــدك بأهــم
ــن ــويق والتثمي ــرق التس ــواع وط ــك بأن ــاري، وتعّرف ــال العق ــي المج ــيات ف ــادئ واألساس  المب
 العقــاري، باإلضافــة لطــرق تحليــل وقــراءة الســوق المســتهدف وكيفيــة الحصــول علــى فــرص
ــاري ــوق عق ــط مس ــس فق ــح لي ــك وتصب ــر مهارات ــن تطوي ــن م ــي تتمك ــدة، لك ــة جي  تمويلي
ــة ــواد العلمي ــن الم ــة م ــة مجموع ــر دراس ــك عب ــرف، لك ذل ــاري محت ــوق عق ــل مس ــح، ب  ناج
والتدريبــات العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر الخبــراء العقارييــن فــي مصــر والعالــم العربــي.



مزايا دراسة الدبلومة

ادرس
 مبــادئ وأساســيات التطويــر العقــاري، ومســئوليات المطــور العقــاري، وأهميــة اســتخدام الدعايــة واإلعــالن

فــي الســوق العقــاري.

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

تعلم
 كيفيــة النجــاح داخــل أي مؤسســة فــي مجــال التســويق العقــاري مــن خــالل فهمــك لخصائــص الســوق

العقــاري، باإلضافــة إلــى كيفيــة مواجهــة المشــلات وتجنــب األخطــاء الشــائعة فــي التســويق العقــاري. 

 كيفيــة الحصــول علــى التمويــل العقــاري الــالزم مــن خــالل معرفــة أنــواع المســتثمرين ومصــادر

التمويــل العقــاري وطــرق تقييمــه.

على كيفية بناء قاعدة للعمالء المهتمين بالعقارات وأنواعهم، وكيفية توظيف قاعدة

 البيانات هذه في التسويق.
تعرف

على لك مراحل البيع وكيفية إغالق الصفقة بنجاح مع العمالء لزيادة مبيعاتك وأرباحك

المعرفة الالزمة الخاصة بطرق تحليل وقراءة السوق العقاري المستهدف للتنبؤ الصحيح

 بالتغيرات التي يمكن أن تحدث به وكيفية مواكبتها.
اكتسب

مهارة التعرف على شخصيات العمالء واحتياجاتهم ودوافعهم للشراء وكيفية التعامل معهم باحترافية.



دبلومة التسويق العقاري لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــة الخاصــة بدبلومــة التســويق العقــاري علــى  التدريبي
شــهادة مجانيــة معتمــدة مــن أاكديميــة إعمــل 
علــى  حصولــه  إماكنيــة  إلــى  باإلضافــة  بيزنــس، 
شــهادة منفصلــة خاصــة بإتمــام لك دورة تدريبيــة 

داخــل الدبلومــة.

يمكــن أن يحصــل الــدارس أيًضــا علــى شــهادة معتمدة 
مــن أكبــر الهيئــات والمؤسســات العربية.. 

* بحد أقصى 90 يوم من طلب الحصول عليها. 
لمزيد من التفاصيل عن الشهادة واالعتمادات 

اضغط هنا

أصحاب شراكت التسويق العقاري الراغبين في التوسع وافتتاح مشروعات جديدة.	 
المديرين وأصحاب القرار في الشراكت والماكتب العقارية.	 
المسوقين ورجال المبيعات وخدمة العمالء في شراكت العقارات.	 
العاملين في مجال التثمين العقاري ووسطاء التمويل العقاري والسماسرة.	 
الراغبين في االستثمار في مجال العقارات والوعي بلك أسرار هذا العالم.	 

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 دراسه مواد أكثر في

 فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 7 دورات 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 

 3 

عدد
الدورات 
 التدريبية 

7 

عدد ساعات
الدراسة 

 27

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة التسويق العقاري ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية

التسويق العقاري 5:54

2:34 التسويق العقاري -المستوى المتقدم

3:23 الوعي بالسوق العقاري

التمويل العقاري 2:02

التطوير العقاري 1:59

التثمين العقاري 2:04

إدارة التسويق 9:08

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



أبرز محاضري الدبلومة
- هشــام العوضــي: صاحــب شــركة INSPECTORS للتســويق العقــاري، خبــرة 13 عــام بمجــال 

التســويق العقــاري.

- فهد عبد ربه: استشـاري ومدرب في مجال التطوير العقاري ألكثر من 10 سنوات. 

- محمــد البيطــار: خبــرة تزيــد عــن 20 عاًمــا فــي مجــال التســويق والبيــع، ومحاضــر دولــي في 
العديــد مــن البلــدان العربيــة لعلــوم اإلدارة المختلفــة وخاصــة إدارة التســويق والمبيعــات.

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B6%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B6%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%81%D9%87%D9%80%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AF.%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AF.%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة التسويق العقاري 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/

