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عن األاكديمية

عن دبلومة سالسل اإلمداد

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.

 تمكــن دبلومــة سالســل اإلمــداد الــدارس مــن اإلحاطــة بــل مــا يتعلــق بهــذا المجــال،
 بداًيــة مــن أهــم التعريفــات ومجــالت التخصــص فيهــا، وصــوًل لدراســة أهميــة الخدمــات
ــة، ــة إدارة المخــزون بكفــاءة وفعالي  اللوجســتية ودورهــا فــي سالســل اإلمــداد وكيفي
 كمــا تهــدف الدبلومــة إلــى تنــاول مشــالك الشــحن المختلفــة وآليــات التخطيط وشــباكت
 التوزيــع، والتعــرف علــى ســوق النقــل البحــري وكيفيــة التعامــل مــع الخطــوط المالحيــة
 باحترافيــة، وفــي نهايــة دبلومــة سالســل اإلمــداد ســيتمكن الــدارس مــن معرفــة لك مــا
 يتعلــق بــإدارة المشــتريات والعمليــات واإلنتــاج، واكفــة عناصــر سالســل اإلمــداد وأهــم
ــة ــواد العلمي ــن الم ــة م ــة مجموع ــر دراس ــك عب ــا، لك ذل ــة فيه ــتراتيجيات الّفعال  الس
 والتدريبــات العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر الخبــراء والمحاضريــن فــي مجــال سالســل

اإلمــداد فــي مصــر والعالــم العربــي.



مزايا دراسة الدبلومة

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

تعلم
باللغة العربية، وتخطي عائق تقديم أغلب المادة العلمية في مجال سالسل اإلمداد

 باللغة اإلنجليزية.

كيفية إدارة أنشطة شركتك بطرق علمية تناسب سوق العمل من حيث التخطيط والتنفيذ والتحكم.

كيفية تحسين أداء عمليات الشحن وأبرز مشالكه، والتعامل مع المشالك الداخلية التي تخص النقل

 والمستندات المطلوبة للتصدير، وإجراءات التعبئة والتغليف.
افهم

معرفتك أكثر عن الخدمات اللوجستية ومقدميها ودورها المهم بالنسبة للشراكت الصناعية

 والخدمية وأهم مصطلحاتها وكيفية إدارتها بشل احترافي.
زود

 على مفهوم إدارة المخاطر وأهميتها ودورها في سالسل اإلمداد وأنواع المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها

وتحليلها بدقة وكفاءة.

تعرف
على كيفية تقييم واختيار وتصميم شبكة التوزيع المناسبة لشركتك والعالقة بين شباكت التوزيع وعمليات الشحن.

نجاحك في أداء وظيفتك في مجال سالسل اإلمداد، سواء كنت موظف أو قائد فريق أو صاحب شركة. اضمن



دبلومة سالسل اإلمداد لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــى  ــداد عل ــل اإلم ــة سالس 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.. 

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

اضغط هنا

أصحــاب الشــراكت المتوســطة والصغيــرة الراغبيــن فــي إحــاكم ســيطرتهم علــى سالســل 	 

اإلمــداد الخاصــة بهــم.

مديري المشتريات وإدارة التوريدات ومديري المخازن.	 

موظفي المشتريات وإدارة التوريدات وموظفي المخازن.	 

العاملين في شباكت التوزيع.	 

العاملين في مجال الستيراد والتصدير.	 

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 الدرارس في دراسة مواد أكثر

 في فترة زمنية أقل.

تتكون الدبلومة من 11 دورة تدريبية، ومع نهاية لك دورة يخضع الدارس لختبار نسبة النجاح

 فيه 50 %.

 في حالة عدم اجتياز الختبار 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 

 4 

عدد
الدورات
التدريبية

11 

عدد ساعات
الدراسة 

 61

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة سالسل اإلمداد ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
19:22 إدارة سالسل اإلمداد

1:15 مقدمو الخدمات اللوجستية

7:30 إدارة النقل

4:30 مشالك الشحن

6:51 تصميم شباكت التوزيع

2:52 الخطوط المالحية وشراكت إيجار السفن

4:31 إدارة الحتياجات الفعالة

2:40 إدارة المخاطر

2:35 والتصديــر والســتيراد  الدوليــة  التجــارة 

3:55 إدارة المشتريات

5:18 إدارة المخزون

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



أبرز محاضري الدبلومة
- خالــد عبــد الرحمــن: خبــرة 21 ســنة فــي مجــال سالســل اإلمــداد، تــدرج فــي مناصــب عــدة 

بشــراكت عالميــة عاملــة بالســوق المصــري.

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

ــل  ــات مث ــن المؤسس ــدد م ــي ع ــس ف ــوم بالتدري ــارك، يق ــن الدنم ــي اإلدارة م ــوراة ف الدكت

ــة.  ــة األمريكي الجامع

- إيهــاب زهــران: حاصــل علــى ماجســتير فــي القتصــاد -المعهــد العالي للدراســات اإلســالمية 

ــق التنميــة  ــة فــي اإلســالم ودورهــا فــي تحقي ــة الصحي ــات الرعاي ــوان الرســالة: اقتصادي -عن

القتصاديــة والجتماعيــة. 

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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/%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


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة الشتراك في دبلومة سالسل اإلمداد 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/

