
البرنامج المهني

 للتأهيل لسوق
 الــعــمــل 



عن األاكديمية

عن البرنامج المهني للتأهيل لسوق العمل

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.

ــع ــن جمي ــة م ــخصية المطلوب ــة والش ــارات الفني ــالك المه ــه أن امت ــك في ــا ال ش  مم
ــل ــوق العم ــول س ــك دخ ــهل علي ــي تس ــباب الت ــم األس ــد أه ــد أح ــا ُيع ــراكت حالًي  الش
ــل ــي للتأهي ــج المهن ــك البرنام ــك يمنح ــا، لذل ــى تتمناه ــة الت ــى الوظيف ــول عل  والحص
 لســوق العمــل المهــارات األساســية التــي تحتاجهــا لبــدء مســارك المهنــي بنجــاح، مثــل:
 امتــالك مهــارات التواصــل، وإتقــان كتابــة ســيرة ذاتيــة احترافيــة، وإجــراء مقابلة شــخصية
 ناجحــة، باإلضافــة إلــى تعلــم فــن اإلتيكيــت وبروتوكــول مــان العمــل، ومعرفــة كيفيــة
 التغلــب علــى معوقــات الثقــة بالنفــس، لك ذلــك عبــر دراســة مجموعــة مــن المــواد
 العلميــة والتدريبــات العمليــة يشــرحها نخبــة مــن أكبــر خبــراء التأهيــل المهنــي فــي مصر

ــم العربي. والعال



مزايا دراسة البرنامج

ادرس

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

تعلم
كيفية كتابة بريد إلكتروني باحترافية، كي تتواصل بفعالية مع زمالئك في العمل وجهات العمل المختصة.

إدارة الوقت وتحديد أولوياتك وذلك للنجاح في إنجاز أكبر قدر من المهام في أقل وقت ممكن.

على كيفية كتابة سيرتك الذاتية بطريقة احترافية، لتزيد فرصتك في الحصول على عروض عمل أفضل.

على طرق اجتياز مقابالت العمل للحصول على الوظيفة التي تتمناها ومن ثم بدء مسارك المهني بنجاح.
تعرف

مهارة وضع أهداف محددة لحياتك وصياغة الطريقة التي تمكنك من تحقيقها بما يتناسب مع قدراتك

 وإمانياتك وخبراتك.

 مهــارات التواصــل والثقــة بالنفــس، وكذلــك مهــارات التفــاوض وحــل المشــلات واتخــاذ القــرارات، لتنجــح فــي

تســيير مهامــك الوظيفيــة باحترافيــة.

اكتسب

اضمن
نجاحك في التواصل بفعالية باللغة اإلنجليزية من خالل مساعدتك على تحسين مهاراتك اللغوية الخاصة

 بها ونطقها بشلك صحيح.

بإنجــاز  وقــم   )Word /Excel/Power Point/Outlook( أوفيــس  الميكروســوفت  أساســيات 

ــود. ــل مجه ــت وأق ــرع وق ــي أس ــة ف ــك المكتبي أعمال



البرنامج المهني للتأهيل لسوق العمل لـلك ..

البرنامج لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
التدريبيــة الخاصــة بالبرنامــج المهنــي للتأهيــل لســوق 
العمــل علــى شــهادة مجانيــة معتمــدة مــن أاكديميــة 
إعمــل بيزنــس، باإلضافــة إلــى إمانيــة حصولــه علــى 
شــهادة منفصلــة خاصــة بإتمــام لك دورة تدريبيــة 

ــج. ــل البرنام 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
لمزيد من التفاصيل عن الشهادة واالعتمادات 

اضغط هنا

الخريجين الجدد الباحثين عن فرص للعمل.	 

الراغبين في تغيير وظائفهم والعمل في مجال مختلف.	 

المديرين والموظفين العاملين في أقسام التدريب في مختلف الشراكت والمجاالت. 	 

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


طريقة الدراسة
مدة الدراسة 9 شهور ويمكن أن تقل وفقا لرغبتك في دراسة مواد أكثر في فترة زمنية أقل.

يتكون البرنامج من 14 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.

البرنامج
في أرقام 

عدد
المحاضرين 

 12 

عدد
الدورات
  التدريبية

14

عدد ساعات
الدراسة 

 48

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية للبرنامج المهني للتأهيل لسوق العمل ومدة دراسة لك دورة 

المدة الدورة التدريبية
كيف تخطط لحياتك 4:22

الثقة بالنفس والحزم 2:44

السيرة الذاتية االحترافية 2:24

المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية 1:37

مهارات التواصل 4:18

إدارة الوقت 3:30

مقدمة في التفاوض 2:37

حل المشلات واتخاذ القرار 2:41

كتابة إيميل احترافى 2:22

اإلتيكيت وبروتوكول مان العمل 3:34

أساسيات مايكروسوفت أوفيس 4:54

اللغة اإلنجليزية -المستوى األول 4:35

اللغة اإلنجليزية -المستوى الثاني 4:58

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



أبرز محاضري البرنامج
- مصطفــى نــوارج: حاصــل علــى دكتــوراه فــي التســويق، وماجســتير إدارة األعمــال، ومصنــف 

أكفضــل محاضــر تســويق لماجســتير إدارة األعمــال – لينكــدإن 2016 

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

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

ــس  ــة بالمجل ــة، ومدرب ــة األمريكي ــة -الدبلوم ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــس قس ــي: رئي ــة هان - هب

ــي. ــي البريطان الثقاف

ــن  ــد م ــدرب معتم ــي، وم ــر اإلبداع ــة التطوي ــن مؤسس ــد م ــدرب معتم ــار: م ــان النج - نوره

ــة. ــان والتنمي ــوق اإلنس ــة وحق ــات العام ــي للعالق ــس الدول المجل

- بســمة ســلوانس: ماجســتير مهنــي فــي التنميــة والتنــوع -جامعــة القاهــرة، وهيئــة األمــم 

المتحــدة للمــرأة، ومــدرب معتمــد مــن الجامعــة األمريكيــة.

- كريــم بــدري: مؤســس شــركة بــدري للخدمــات االستشــارية الناشــطة فــي مجــال استشــارات 

األعمــال، دراســات الجــدوى، التخطيــط االســتراتيجي لألعمــال.

- مصطفــى إبراهيــم: مــدرب ومحاضــر معتمــد مــن الجامعــة األوروبيــة وجامعــة اكمبريــدج 

ــة بالقاهــرة. وجامعــة القاهــرة والغرفــة التجاري

- أحمــد عبــد العظيــم: استشــاري تطويــر األعمــال للمؤسســات المتوســطة والصغيــرة، وخبــرة 

أكثــر مــن 17 عاًمــا فــي مجــال تدريــب وتطويــر األفــراد والمؤسســات.

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

عــام فــي مجــال فنــون التحفيــز وأســاليب تطويــر الــذات.

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

ــي. ــري والخليج ــي والمص األمريك

https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
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/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3
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%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
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/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85


ــب  ــي ومستشــار تدري ــر الذات ــا فــي مجــاالت التطوي - هانــي وهبــي: مــدرب معتمــد عالمًي

لهيئــة األمــم المتحــدة لشــئون المــرأة بجمهوريــة مصــر العربيــة، ولديــه خبــرة أكثــر مــن 25 

ســنة فــي مجــال التدريــب.

ــراكت  ــن الش ــر م ــدد كبي ــب لع ــال التدري ــي مج ــام ف ــن 13 ع ــر م ــرة أكث ــة: خب ــل جمع - وائ

الكبــرى والبنــوك مثــل: المقاولــون العــرب -هاينــز -تويوتــا -فولكــس فاجــن -فودافــون -البنــك 

.CIB األهلــي المصــري -بنــك

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في البرنامج المهني للتأهيل لسوق العمل 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/

