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عن األاكديمية

عن دبلومة الريادة في إدارة الجودة 

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.

تســعى أي مؤسســة للوصــول إلــى رضــا عمالئهــا ومنحهــم أفضــل تجربــة شــرائية 

ــل  ــه بفض ــات، إال أن ــض الصناع ــي بع ــك ف ــق ذل ــة تحقي ــن صعوب ــم م ــة، وبالرغ وخدمي

ــالل  ــن خ ــهولة، فم ــك بس ــق ذل ــان تحقي ــح باإلم ــودة أصب ــي إدارة الج ــادة ف ــة الري دبلوم

ــة  ــاعد الدبلوم ــال، تس ــي المج ــة ف ــات العملي ــة والتدريب ــدورات التدريبي ــن ال ــة م مجموع

ــام  ــا، ونظ ــم مبادئه ــودة وأه ــية للج ــم األساس ــى المفاهي ــرف عل ــي التع ــها ف دارس

ــة  ــالمة والصح ــم الس ــرورًا بنظ ــراكت، م ــي الش ــه ف ــة تطبيق ــه وآلي ــزو 9001 وتحديثات األي

 »lean« وصــوالً لتعلــم أدوات ،ISO 45001-2018المهنيــة ومتطلبــات المواصفــة الجديــدة

واســتخداماتها وكذلــك آليــة تطبيــق الـــ Six Sigma ودورهــا فــي التأثيــر علــى تحســين 

ــال. األعم



مزايا دراسة الدبلومة

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

تعلم

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

ــة. اإلنجليزي

 مفاهيــم إدارة الجــودة الشــاملة وجوانبهــا وأبعادهــا ومبادئهــا، لتطبيقهــا بشــل صحيــح ومــن

ثــم منــح عمــالؤك تجربــة مناســبة لتوقعاتهــم.

كيفية رفع مستوى كفاءة العاملين إلى الدرجة التي تلبي احتياجات المؤسسة وفرق العمل واألفراد،

 وأيًضا الحفاظ على بيئة عمل خالية من المخاطر والحوادث.
أتقن

تعرف

CRMإدارة وتحسين عالقاتك مع العمالء الحاليين والمستقبليين باستخدام نظام الـ 

تحليل بيانات العمالء من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة في التسويق
احترف

لك ما يتعلق بنظم إدارة الجودة األيزو 9001 وتحديثاته، وتعرف على أهم المبادئ الحاكمة لهذه المواصفة

وأهميتها، وصواًل لكيفية تطبيقها في الشراكت والمؤسسات لضمان تلبية رغبات العمالء بل سهولة. 

على منهجية الـ 6 سيجما Six Sigma ومنهجية التصنيع الرشيق Lean Manufacturing وكيف يمكنك

 من خاللهم رفع مستوى كفاءة وفعالية األداء وتحقيق أفضل النتائج لشركتك.

 كيفية استخدام األدوات األساسية لتحسين الجودة ومنهجيات ونظم الجودة الحديثة،

ومن ثم الحصول على رضا العمالء عن شركتك ولك ما تقدمه.

افهم

زود
معرفتك أكثر عن الخدمات اللوجستية وأهم مصطلحاتها وكيفية إدارتها بشل احترافي.

فرص حصولك على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة مهنية أكثر نجاًحا، وّطِور

 من عملك، وتعلم إنجازه بمجهود أقل.



دبلومة الريادة في إدارة الجودة  لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة الريــادة فــي إدارة الجــودة 
أاكديميــة  مــن  معتمــدة  مجانيــة  شــهادة  علــى 
إعمــل بيزنــس، باإلضافــة إلــى إمانيــة 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

أصحاب الشراكت المتوسطة والصغيرة الراغبين في تحقيق مزيد من النجاح والتوسع.	 

المديرين في العمليات واإلنتاج واإلدارة العامة.	 

الباحثين عن عمل والدارسين والعاملين في مجال الجودة في الشراكت	 

          أو المؤسسات أو المستشفيات أو المصانع .

مهندسي ومشرفي الجودة والمسؤولين عن إدارة الجودة. 	 

استشاريي ومدربي الجودة.	 

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 8 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 

 5 

عدد
الدورات
التدريبية

8 

عدد ساعات
الدراسة 

 33

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة الريادة في إدارة الجودة  ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
2:59 مبادئ إدارة الجودة الشاملة

3:12 نظم إدارة الجودة -أيزو 9001 2015-

6:14 نظم إدارة الجودة المتقدمة

3:46  إدارة الصحة والسالمة المهنية طبًقا
 ISO 45001للمواصفة

4:12 ــزو 9001 ــام أي ــي نظ ــي ف ــع الداخل  المراج
19011 للمواصفــة 

3:03 أيــزو البشــرية  والتنميــة  الجــدارات   إدارة 
5 1 0 0 1

6:35 6 سيجما

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



أبرز محاضري الدبلومة
- محمــد الشــيخ: استشــاري التدريــب الدولــي المعتمــد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة 

واألاكديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحري.

ــة  ــة والصح ــة والطاق ــودة والبيئ ــاالت الج ــي مج ــا ف ــرة 20 عاًم ــد: خب ــد الحمي ــر عب - تام

ــة  ــة المهني ــودة والصح ــال الج ــي مج ــع أول ف ــد ومراج ــدرب معتم ــًا م ــو أيض ــة، ه المهني

والســالمة والبيئــة.

Lean Six Sigma بأمريا لمنهجية IASSC أحمد سمير: محاضر دولي معتمد من -

- هاني توفيق: استشاري تنمية بشرية ونظم إدارة الجودة، بخبرة تتجاوز 52 سنة. 

ــن و6  ــي اللي ــود ف ــزام األس ــر الح ــاملة خبي ــودة الش ــتير إدارة الج ــاوي: ماجس ــاروق الت - ف

)Master Black Belt LSSMBB Lean Six Sigma( ســيجما 

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة الريادة في إدارة الجودة  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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من السعودية

����������
من مصر

�����

www.e3melbusiness.com

https://www.e3melbusiness.com/

