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عن األاكديمية

عن دبلومة التسويق

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 التســويق دوًرا كبيــًرا فــي نجــاح الشــراكت واســتمرارها، فمــن خاللــه يمكنك اكتشــاف
 رغبــات العمــالء وتطويــر منتجــات تلبــي احتياجاتهــم، تحديــد العمــالء المســتهدفين وطريقة
 اســتهدافهم، بنــاء ســمعة جيــدة حــول عالمتــك التجاريــة، جــذب العمــالء لشــراء منتجاتــك

 أو خدماتــك ومــن ثــم زيــادة مبيعــات شــركتك.
ــي ــن ف ــراكت والعاملي ــاب الش ــيتمكن أصح ــويق س ــة التس ــة دبلوم ــالل دراس ــن خ  وم
ــن عــن فــرص عمــل فــي هــذا المجــال مــن اكتســاب لك ــك الباحثي  مجــال التســويق وكذل
 مــا يحتاجونــه مــن معرفــة الحتــراف التســويق، حيــث يتعلــم الــدارس فــي الدبلومــة أهــم
 مبــادئ التســويق والمزيــج التســويقي ووضــع الخطــط واالســتراتيجيات التســويقية الناجحــة
 وطــرق تســعير المنتجــات وترويجهــا، باإلضافــة إلــى القيــام باألبحــاث التســويقية ودراســة
 الســوق للتعــرف علــى الفــرص المتاحــة وتحديــد العمــالء المســتهدفين بدقــة، لك ذلــك عبر
 دراســة مجموعــة مــن المــواد العلميــة والتدريبــات العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر خبــراء

التســويق فــي مصــر والعالــم العربــي.



مزايا دراسة الدبلومة

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

تعلم

من بناء عالمة تجارية قوية تساعدك على كسب ثقة ووالء عمالئك المستهدفين وتعزيز سمعة شركتك.

 من تحليل السوق، وتحديد عمالئك المستهدفين ومعرفة رغباتهم، لتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم.

ــة ــويق باللغ ــال التس ــي مج ــة ف ــادة العلمي ــب الم ــم أغل ــق تقدي ــي عائ ــة، وتخط ــة العربي  باللغ

ــة. اإلنجليزي

على طرق وأساليب تسعير منتجاتك وكيفية توزيعها والترويج لها بشلك جذاب، يضمن لك تحقيق مبيعات أكثرف تعرف

على منافسيك من خالل دراسة السوق المستهدف ومن ثم تحديد العوائق والفرص المتاحة التي يمكنك استغاللها
تفوق

في إعداد الخطط واالستراتيجيات التسويقية للترويج المنتجات والخدمات التي تقدمها شركتك بنجاح.

CRMإدارة وتحسين عالقاتك مع العمالء الحاليين والمستقبليين باستخدام نظام الـ 

تحليل بيانات العمالء من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة في التسويق

تمكن

احترف

أنواع العمالء وأنماطهم، وكيفية إرضائهم والتعامل مع الشاكوى واالعتراضات

العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك، واالحتياجات والدوافع وراء عمليات الشراء التي يقوم بها
افهم

اضمن

زود

نجاحك في أداء وظيفتك في مجال التسويق باحترافية سواء كنت موظف أو قائد فريق أو صاحب مشروع

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



دبلومة التسويق لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــهادة  ــى ش ــويق عل ــة التس ــة بدبلوم ــة الخاص التدريبي
بيزنــس،  إعمــل  أاكديميــة  مجانيــة معتمــدة مــن 
علــى شــهادة  إماكنيــة حصولــه  إلــى  باإلضافــة 
داخــل  تدريبيــة  بإتمــام لك دورة  منفصلــة خاصــة 

الدبلومــة.

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 الصغيرة والمتوسطة الراغبين في تسويق منتجاتهم وخدماتهم.	 

رواد األعمال المحتملين، الراغبين في تأسيس “بيزنس” خاص بهم.	 

العاملين في أقسام التسويق الراغبين في تطوير أدائهم ومهاراتهم 	 

          )متدرب- موظف - مشرف - مدير قسم التسويق(.

الخريجين الجدد الباحثين عن فرص عمل في مجال التسويق.	 

األفراد الراغبين في تغيير مسارهم المهني للعمل بمجال التسويق.	 

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 14 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 

 6 

عدد
الدورات
التدريبية

14 

عدد ساعات
الدراسة 

 63

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة التسويق ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
5:54  مقدمة في التسويق

2:14 تاريخ ونشأة التسويق الحديث -الجزء األول

2:41  تاريــخ ونشــأة التســويق الحديــث -الجــزء
ــي الثان

2:09 التسويق واألنواع السبع للدعاية والترويج

8:49 البحث التسويقي

7:00 التسويق االستراتيجي

9:15 سلوك المستهلك

1:13  كيف ترضي عمالئك

3:33 إدارة عالقات العمالء

4:14 صناعة العالمة التجارية

1:51 التسويق الدولي -المستوى المبتدئ

2:45 التسويق الدولي -المستوى المتوسط

2:28 التسويق الدولي -المستوى المتقدم

8:41 البيانات الضخمة للمسوقين

* 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

ــم اإلدارة  ــر بقس ــال، محاض ــي إدارة األعم ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــالم: حاص ــعيد س ــد س - خال

ــام.  ــن 30 ع ــد ع ــدة تزي ــويق لم ــال التس ــرة بمج ــة، خب ــر الدولي ــة مص ــويق بجامع والتس

- رأفــت يوســف: خبيــر فــي مجــال اإلدارة والتســويق لمــدة تزيــد عــن 17 عاًمــا، يعمــل كمحاضر 

ــة  ــرة -األاكديمي ــة بالقاه ــة األمريكي ــل: الجامع ــة مث ــات التعليمي ــن المؤسس ــد م ــي العدي ف

العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا.

- وليد عامر: مدرب وخبير في مجال الدعاية واإلعالن وبناء العالمات التجارية. 

- محمــد نبيــل: خبيــر فــي مجــال التســويق، عمــل اكستشــاري تســويق لعــدة شــراكت عربيــة 

.Mckinsey ــة مثــل: شــركة اتصــاالت –شــركة وعالمي

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/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة التسويق 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/

