
 احترف التسويق
االلـكـتـرونـى

ملف تعريفي بدبلومة



عن األاكديمية

يحتــوي عالــم التســويق االلكترونــي علــى العديــد مــن التفاصيــل التــي تســاعدك فــى عملك 

ــة  ــك اإلعالني ــذ حمالت ــتطيع تنفي ــي تس ــويق اإللكترون ــة التس ــالل دبلوم ــن خ ــوق، وم كمس

ــول  ــر( والوص ــات -تويت ــناب ش ــوب -س ــتجرام -يوتي ــوك -انس ــس ب ــى )الفي ــه عل باحترافي

إلــى أفضــل النتائــج بأقــل التاكليــف، وكيفيــة تصميــم إعالنــات ممولــه مــن البدايــة وحتــى 

مســتوي احترافــي متقــدم.

 مــن خــالل دبلومــة التســويق االلكترونــي، ســتتمكن مــن معرفــة خطــط االســتهداف وإعــادة 

االســتهداف للعمــالء لكــي تتمكــن مــن بنــاء البرانــد الخــاص بــك علــى فيســبوك وإنســتجرام، 

ــات  ــة باإلعالن ــت الخاص ــاء التوي ــة إنش ــى كيفي ــتتعرف عل ــر س ــع تويت ــاص بموق ــزء الخ وبالج

ــاء  ــا وإنش ــا ومتابعته ــى أنواعه ــرف عل ــة والتع ــالت إعالني ــاء حم ــة إنش ــة وكيفي الممول

الجمهــور المســتهدف لهــا واختيــار أفضــل اللكمــات المفتاحيــة لهــا.

ــتخدام  ــث اس ــن حي ــة م ــوك اإلعالني ــك ت ــة تي ــامل لمنص ــح ش ــة توضي ــمل الدبلوم ــا تش كم

التطبيــق وكيفيــة إنشــاء حمــالت إعالنيــة، باإلضافــة إلــى معرفــة خطــوات إنشــاء حســاب 

ــات تيــك تــوك والمســتندات الالزمــة وشــرح تفاصيــل طــرق الدفــع، وكيفيــة صناعــة  إعالن

الفيديوهــات االحترافيــة مــن األدوات الداخليــة المتوفــرة داخــل منصــة تيــك تــوك االعالنيــة 

ــات  ــظ الفيديوه ــة وحف ــن صناع ــك م ــة تمكن ــة متخصص ــالل مكتب ــن خ ــك م ــا وذل مجان

ــة. ــة الحق ــالت إعالني ــي أي حم ــتخدامها ف ــا الس ــاظ به ــة واالحتف ــة االحترافي الترويجي



نبذة عن المحاضر »د.مروان عثمان«

ــورد  ــي مــن الب ــي فــي الوطــن العرب ــر تســويق إلكترون ــزة أفضــل خبي -  حاصــل علــي جائ
ــام 2018. ــدي لع ــي الكن األمريك

ــا  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــن األاكديمي ــال م ــتير إدارة األعم ــي ماجيس ــل عل - حاص
Master of business administration باإلســكندرية تخصــص التســويق

marketing management حاصل علي دبلومة إدارة التسويق -

  Digital Marketing حاصل علي الدبلومة المتخصصة في التسويق اإللكتروني -

- التدريــب والعمــل فــي مجــال التســويق االلكترونــي فــي تنفيــذ و إدارة الحمــالت 
اإللكترونيــة منــذ عــام 2011 حتــي االن.

 Strategic marketing, حاصــل علــي دبلومة ســلوكيات العمــالء والتســويق االســتراتيجي -
Consumer behavior

 Sales forecasting ــات ــتقبلي للمبيع ــط المس ــة اإلدارة والتخطي ــي دبلوم ــل عل - حاص
and  management

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86


الدورات التدريبية داخل الدبلومة ومدتها 
المدة اسم الكورس

07:30:43  إعالنات فيسبوك وانستجرام من البداية
حتى االحتراف

01:22:09 أسرار إعالنات تيك توك

00:46:22 إعالنات تويتر االحترافية

01:09:12 إعالنات سناب شات االحترافية

02:27:15 إعالنات يوتيوب االحترافية

00:21:38 تحليل بيانات اإلعالنات

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بدبلومــة التســويق اإللكترونــي 
أاكديميــة  مــن  معتمــدة  مجانيــة  شــهادة  علــى 
إعمــل بيزنــس، باإلضافــة إلــى إماكنيــة حصولــه علــى 
شــهادة منفصلــة خاصــة بإتمــام لك دورة تدريبيــة 

ــة. ــل الدبلوم داخ

يمكن أن يحصل الدارس أيًضا على شهادة معتمدة من 
 Entrepreneurship & Business University  جامعة
* بحد أقصى 90 يوم من طلب الحصول عليها.لمزيد من 

التفاصيل عن الشهادة واالعتمادات 
اضغط هنا

https://www.e3melbusiness.com/Accreditation_and_Alignments
https://www.e3melbusiness.com/Accreditation_and_Alignments


الدبلومة لمن؟ 

أصحــاب الشــراكت الصغيــرة والمتوســطة الراغبيــن فــي تســويق منتجاتهــم وخدماتهــم 	 
علــى اإلنترنت.

رواد األعمال المحتملين الراغبين في تأسيس بيزنس خاص بهم.	 
ــر 	  ــق -مدي ــس فري ــراكت )متدرب-موظف-رئي ــويق بالش ــام التس ــي أقس ــن ف العاملي

ــويق(. ــم التس قس
الراغبين في العمل بمجال التسويق اإللكتروني أو تغيير مسارهم الوظيفي إليه.	 
أصحاب العمل الحر الراغبين في تحقيق دخل إضافي.	 

طريقة الدراسة
يتم دراسة مادتين أو ثالث شهريًا.

ــاح  ــبة النج ــار نس ــدارس الختب ــع ال ــة لك دورة يخض ــع نهاي ــة، وم ــن 6 دورات تدريبي ــة م ــون الدبلوم تتك

ــه 50 %. في

مدة الدارسة شهرين ويمكن أن تقل وفقًا لرغبتك في دراسة مواد أكثر.

 في حالة عدم اجتياز االختبار يتم إعادته بعد أسبوع من المحاولة األولى.

الدراســة أوناليــن علــى موقــع األاكديميــة، وبنجــاح الــدارس فــي جميــع المــواد يحصــل علــى شــهادة 

معتمــدة مــن أاكديميــة إعمــل بيزنــس.



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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https://www.e3melbusiness.com/

