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عن األاكديمية

عن دبلومة ريادة األعمال

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.

ــان  ــي لضم ــبب اكف ــروعهم س ــرة مش ــز فك ــال أن تمّيُ ــض رواد األعم ــد بع يعتق
النجــاح، لكــن فــي الواقــع هــذا االعتقــاد ليــس صحيحًــا دائمًــا بالضــرورة، فقبــل 
لك شــيء  يجــب أن تمتلــك كرائــد أعمــال المقومــات التــي تجعلــك قــادر علــى 
إنجــاح مشــروعك،  ومــن هنــا تنطلــق دبلومــة ريــادة األعمــال التــي تهــدف إلــى 
أن تجعــل منــك  رائــد أعمــال ناجــح ومحتــرف، وذلــك عبــر دراســة مجموعــة مــن 
ــادة  ــراء ري ــر خب ــن أكب ــة م ــرحها نخب ــة يش ــات العملي ــة والتدريب ــواد العلمي الم
ــاريع  ــاء المش ــة إنش ــن كيفي ــة م ــي، بدايً ــم العرب ــر والعال ــي مص ــال ف األعم
الناشــئة، مــرورًا بطــرق إعــداد دراســات الجــدوى والتخطيــط االســتراتيجي 
ــاذ  ــة اتخ ــروع وآلي ــة للمش ــة المالي ــاب التلكف ــة حس ــوالً لكيفي ــروع، وص للمش

ــلكات. ــل المش ــرار وح الق



مزايا دراسة الدبلومة

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

 

خطوات ومراحل تأسيس الشراكت الناشئة من البداية وكيفية تخطي لك الصعوبات المتعلقة بها.

تعلم

باللغة العربية، وتخطي عائق تقديم أغلب المادة العلمية في مجال ريادة األعمال

 باللغة اإلنجليزية.

كيفية التخطيط للمشروع وآلية عمل دراسة الجدوى، والتخطيط االستراتيجي

 للشراكت.

فرص حصولك على تمويل جيد يساعدك على تأسيس شركتك وتعرف 

على أهم مصادر وطرق الحصول على هذا التمويل.

زود

اكفة اإلجراءات القانونية المطلوبة إلنشاء وتأسيس الشراكت وكيفية تنفيذها.

افهم
آلية عمل بحث تسويقي لتحديد رغبات العمالء، حيث أن نجاحك في بيع 

منتجك أو خدمتك للعميل هو أساس نجاحك في السوق.

المهارات الالزمة لتعلم إدارة األزمات ومواجهة العقبات المفاجئة.

اكتسب

المهارات الالزمة للنجاح في عملية التفاوض سواء للحصول على تمويل،

 أو التفاوض مع موظفيك، وإدارة شئونهم.

على أسباب فشل الشراكت الناشئة خالل السنوات األولى لتفاديها أو الحد من

 إماكنية حدوثها.

على أهم خصائص رائد األعمال الناجح وامتلك لك المهارات الشخصية والعملية

 المطلوبة لقيادة مشروعك بكفاءة ونجاح.

تعرف



دبلومة ريادة األعمال لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــى  ــال عل ــادة األعم ــة ري ــة بدبلوم ــة الخاص 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.. 

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

رواد األعمال الراغبين في تحويل أفاكرهم إلى مشروعات ناجحة.	 

الخريجين الجدد الراغبين في اقتحام مجال ريادة األعمال وتأسيس مشروعات	 

          جديدة خاصة بهم.

أصحاب الشراكت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التوسع وافتتاح مشروعات جديدة.	 

موظفي ومديري أقسام التطوير بالشراكت الناشئة.	 

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 17 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 

 12 

عدد
الدورات 
 التدريبية

17 

عدد ساعات
الدراسة 

98

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة ريادة األعمال ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
2:13 ريادة األعمال -الجزء األول

3:56 ريادة األعمال -الجزء الثاني

0:21 أسباب فشل الشراكت الناشئة

3:32 اإلجراءات القانونية إلنشاء الشراكت

4:51 التلكفة المالية للمشروع

2:17 سنة أولى بيزنس

2:36 مقدمة في دراسة الجدوى

8:49 البحث التسويقي

3:05 التخطيط االستراتيجي للشراكت

9:37 إدارة الموارد البشرية

3:08 مهارات التفاوض

9:07 فن البيع

9:08 إدارة التسويق

6:59 تطوير وتنمية الشراكت

5:05 إدارة األزمات

2:41 حل المشلكات واتخاذ القرار

14:21 مبادئ اإلدارة الحديثة

* 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.

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

إدارة األعمــال فــي العديــد مــن الجامعــات الدوليــة داخــل وخــارج مصــر.

ــم فــي  ــرة فــي مجــال تأســيس الشــراكت، ومحاضــر دائ - مصطفــى الزغبــي: 9 ســنوات خب

ــال. ــادة األعم ــي لري ــبوع العالم األس

- نبــوغ محفــوظ: خبــرة 15 عامًــا فــي مجــال ريــادة األعمــال وتقديــم االستشــارات ألكثــر مــن 

1000 شــركة فــي مصــر وســوريا واألردن ولبنــان والعــراق واإلمــارات.

ــي  ــرف ف ــدرب محت ــس، وم ــراكت أبيك ــة ش ــس إدارة مجموع ــس مجل ــي: رئي ــاب الفضال - ايه

ــا. ــتراتيجي له ــط االس ــراكت والتخطي ــر الش ــخاص وتطوي ــي لألش ــر الذات ــال التطوي مج

ــى  ــل عل ــرة، وحاص ــة بالقاه ــة األمريكي ــن الجامع ــد م ــدرب معتم ــواد: م ــد الج ــريف عب - ش

دبلــوم اإلدارة التنظيميــة مــن اليابــان، يشــغل اآلن منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المتحــدة 

لإلضــاءة الحديثــة.

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

أكفضــل محاضــر تســويق لماجســتير إدارة األعمــال -لينكــدإن 2016.

- حســام الديــن جمــال: خبــرة 12 عاًمــا فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية، كمــا أنــه استشــاري 

إدارة مــوارد بشــرية فــي العديــد مــن الشــراكت.

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


-محمــد البيطــار: محاضــر دولــي فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة لعلــوم اإلدارة المختلفــة 

ــن  ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــل عل ــات، حاص ــويق والمبيع ــة إدارة التس وخاصً

ــة العربيــة. األاكديمي

ــال  ــي مج ــنة ف ــة، 12 س ــارات المتاكمل ــو لالستش ــركة ريفي ــر ش ــن: مدي ــز الدي ــزت ع - ع

ــة. ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــراكت والمؤسس ــة للش ــم اإلداري ــر النظ ــارات تطوي استش

- أحمــد لطيــف: حاصــل علــى درجــة الـــ Professional Certified Coach، خبــرة أكثــر مــن 11 

عــام فــي مجــال التدريبــات كخبيــر فــي فنــون التحفيــز وأســاليب تطويــر الــذات.

.

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
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة ريادة األعمال 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/

