
خـدمـة
العمالء 

دبلومة 



عن األاكديمية

عن دبلومة خدمة العمالء

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.

إذا كنــت ترغــب فــي احتــراف مجــال خدمــة العمــالء والعمــل فــي كبــرى المؤسســات، 
دبلومــة خدمــة العمــالء مــن أاكديميــة »اعمــل بيزنــس« ستســاعدك علــى امتــالك 
ــالء؛  ــة العم ــي خدم ــأ موظف ــن أكف ــون م ــك لتك ــي تؤهل ــية الت ــارات األساس المه
ــل  ــارات التواص ــالء ومه ــة العم ــب خدم ــن جوان ــر ع ــة الكثي ــالل معرف ــن خ ــك م وذل
الفعَّــال وكيفيــة إجــراء ماكلمــة هاتفيــة ناجحــة مــع العميــل، باإلضافــة إلــى مهــارات 
ــاول  ــاء اســتراتيجيات رضــا العمــالء، كمــا تتن ــة بن التفــاوض وحــل المشــلات، وكيفي
الدبلومــة أيضًــا نظــام إدارة عالقــات العمــالء CRM وطــرق كتابــة اإليميــل االحترافــي 
ــك مــن  ــر ذل ــة، وغي ــق برتوكــوالت العمــل وممارســتها باحترافي ــه، وتطبي ــرد علي وال

المهــارات الالزمــة الحتــراف هــذا المجــال.



مزايا دراسة الدبلومة

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

باللغة العربية، واحصل على تدريبات عملية واختبارات تضمن استيعابك لاكفة مواد الدبلومة.تعلم

مهارات كتابة األعمال business writing، والقدرة على كتابة رسائل بريد إلكتروني للرد

 على العمالء وإقناعهم بشلك احترافي.

القدرة على إجراء ماكلمة هاتفية ناجحة مع العميل تستطيع من خاللها كسب ثقة العميل ورضاه خالل الماكلمة.

اكتسب

في بناء استراتيجيات تكسب بها رضا عمالئك وبناء صورة جيدة عن الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها.

في التفاوض مع العمالء بشلك احترافي وتحقيق النتائج المطلوبة، وحل المشلات الصعبة التيانجح

 تواجهك أثناء أداء مهامك في مجال خدمة العمالء.

كيفية التعامل مع اعتراضات وشاكوى العميل، وبناء عالقة ثقة مع العمالء المستهدفين.
أتقن

مهارات التواصل الفّعال ولك المعوقات التي تؤثر على فهم الرسائل التي توجهها للعميل، واستراتيجية الالءات الثالثة.

.»CRM« من إدارة عالقاتك مع العمالء عن طريق برنامج

سيناريوهات خدمة العمالء المختلفة ولك نوع من أنواع العمالء، وكيفية التعامل معه بشلك صحيح.

اتيكيت وبروتوكول التعامل الصحيح في ماكن العمل لكي تعكس صورة جيدة عن نفسك وعن المؤسسة التي تعمل بها.

نجاحك في أداء مهامك على مستوى خدمة العمالء باحترافية سواء كنت موظف خدمة عمالء أو قائد لفريق 

خدمة العمالء في الشركة.

فرصك في الترقي والحصول على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة مهنية أكثر نجاحًا.

افهم

اضمن

زود

تمكن



دبلومة خدمة العمالء لـلك...  

الدبلومة لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــى  ــالء عل ــة العم ــة خدم 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

لك قادة الفرق والمديرين والمشرفين في مجال خدمة العمالء داخل الشراكت.	 
 	.Call Center موظفي خدمة العمالء
الطلبة والخريجين الجدد الراغبين في البحث عن فرص عمل جديدة.	 
لك من يتعامل مع العمالء سواء في الشراكت أو الماكتب.	 
الراغبين في تغيير مسارهم المهني والعمل بمجال خدمة العمالء.	 

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 10 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 

 9 

 عدد
 الدورات
 التدريبية

10 

عدد ساعات
الدراسة 

34

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية لدبلومة خدمة العمالء ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية

4:18 مهارات التواصل

7:10 خدمة العمالء

3:08 مهارات التفاوض

3:30 مهارات كتابة األعمال

2:22 كتابة إيميل احترافي

3:33 إدارة عالقات العمالء

1:13 كيف ترضي عمالءك

3:34 اإلتيكيت وبروتوكول ماكن العمل

3:09 الكول سنتر -المستوى المتقدم

2:41 حل المشلات واتخاذ القرار

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



أبرز محاضري الدبلومة
ــر  ــل محاض ــف أكفض ــي مصن ــدرب دول ــويقي وم ــار تس ــر ومستش ــوارج: خبي ــى ن - مصطف

تســويق لماجســتير خدمــة العمــالء -لينكــد إن 2016، ومحاضــر ماجســتير خدمــة العمــالء فــي 

ــطن.  ــة بوس جامع

- أســماء الشــرقاوي: مدربــة واستشــارية فــي مجــال خدمــة العمــالء والمبيعــات لمــدة تزيــد 

عــن الســبع ســنوات، وقامــت بتطويــر أداء العديــد مــن المؤسســات فــي صناعــات مختلفــة.

ــطة  ــارية الناش ــات االستش ــدري للخدم ــركة ب ــس ش ــري، مؤس ــال مص ــد أعم ــدري: رائ ــم ب - كري

فــي مجــال استشــارات األعمــال، وحاصــل علــى ماجســتير خدمــة العمــالء مــن جامعة ميســوري 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــوق  ــال بالس ــر األعم ــارات وتطوي ــي االستش ــام ف ــن 18 ع ــر م ــرة أكث ــم: خب ــد إبراهي - محم

األمريكــي والمصــري والخليجــي، وحاصــل علــى دكتــوراه فــي خدمــة العمــالء مــن الجامعــة 

ــرة. ــة القاه األلماني

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

الدكتــوراه فــي اإلدارة مــن الدنمــارك ومحاضــر بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، والعديــد مــن 

ــة. ــات التعليمي المؤسس

ــة،  ــارات اإلداري ــركة M2M لالستش ــويق بش ــر التس ــس ومدي ــالم: مؤس ــعيد س ــد س - خال

ــة. ــة ACIF الدولي ــن مؤسس ــويق واإلدارة م ــاالت التس ــي مج ــد ف ــي معتم ــر دول ومحاض

ــر  ــاالت التطوي ــي مج ــة ف ــاس األمريكي ــن تكس ــا م ــد عالمًي ــدرب معتم ــي: م ــي وهب - هان

ــة،  ــة مصــر العربي ــة األمــم المتحــدة لشــئون المــرأة بجمهوري ــب لهيئ ــي ومستشــار تدري الذات

ــب. ــال التدري ــي مج ــنة ف ــن 25 س ــر م ــرة أكث ــه خب ولدي

https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
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%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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%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%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في دبلومة خدمة العمالء 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/

