
الماجستيرالمهني



عن األاكديمية

عن الماجستير المهني إلدارة األعمال

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.

ــن ــيتمكن لكًا م ــال MBA Online س ــي إلدارة األعم ــتير المهن ــة الماجس ــالل دراس ــن خ  م
 المديريــن والموظفيــن وأصحــاب الشــراكت والمشــاريع فــي لك القطاعات،المديريــن
ــا ــاب لك م ــن اكتس ــات، م ــي لك القطاع ــاريع ف ــراكت والمش ــاب الش ــن وأصح  والموظفي
 يحتاجونــه مــن معرفــة ومهــارات تســاعدهم علــى التطــور واالرتقــاء بمســتوي أداء
 شــراكتهم، حيــث يتعلــم دارس الماجســتير المهنــي عــدد مــن المــواد األساســية فــي مجــال
 إدارة األعمــال مثــل التســويق، وإدارة العمليــات، واالقتصــاد، والمحاســبة، والتمويــل، وإدارة
ــم ــة يت ــواد المتخصص ــن الم ــة م ــة لمجموع ــال، باإلضاف ــادة األعم ــرية، وري ــوارد البش  الم
 شــرحها عــن طريــق نخبــة مــن أكبــر محاضــري ماجســتير إدارة اإلعمــال فــي مصــر والعالــم

ــي. العرب

ــهادات  ــوى الش ــن أق ــدة م ــي واح ــال )MBA( ه ــي إلدارة األعم ــتير المهن ــهادة الماجس ش
فــي مجــال اإلدارة علــى مســتوى العالــم، ومــن ثــم فــإن حصولــك علــى هــذه الشــهادة 
ــاب  ــى اكتس ــاعدك عل ــا تس ــث أنه ــاح، حي ــة بنج ــك المهني ــي حيات ــدم ف ــك التق ــن ل يضم
المهــارات العلميــة والعمليــة التــي تُمكنــك مــن تولــي المناصــب اإلداريــة العليــا فــي كبــرى 

ــة.  الشــراكت، أو إدارة شــركتك الخاصــة بكفــاءة واحترافي



مزايا دراسة الماجستير

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

باللغة العربية، على يد مجموعة من أفضل المحاضرين في مصر والوطن العربي.تعلم

مقابل مادي مناسب، أقل تلكفة بنسبة %80 من برامج ماجستير إدارة األعمال األخرى. ادفع

على شهادة معتمدة من جامعة EBU األمريكية. احصل

المهارات القيادية التي ُتمكنك من إدارة األفراد وتدريبهم وتحفيزهم وتوجيهم نحو تحقيق األهداف.امتلك

الخبرات والمهارات التي تساعدك على إيجاد حلول للمشالك التي تواجه الشراكت مع إيجاد فرص لتحقيق النمو واالستمرارية.

تحليل أداء الشراكت ومعرفة نقاط القوة والضعف بها ومعالجتها وتحسين وتطوير مستوى األداء واإلنتاجية.

من التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية في شركتك بشلك صحيح.

اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة بناًء على تحليل البيانات والوضع المالي للشركة.

بشلك أسرع في مسيرتك المهنية واحصل على مسمى وظيفي وراتب أفضل من منافسيك.

 التقدم الوظيفي والترقي وتولي المناصب اإلدارية العليا بنجاح، كذلك تمكن من إدارة شركتك الخاصة باحترافية.

فرص حصولك على عمل في الشراكت والمؤسسات الكبرى في مصر والوطن العربي.

اكتسب

احترف

تمكن

أتقن

تقدم

اضمن

زود



الماجستير المهني إلدارة األعمال لـلك...  

الماجستير المهني إلدارة األعمال لمن؟

الشهادة

ــا  ــي أيًض ــال المهن ــتير إدارة األعم ــل دارس ماجس يحص
بمجــرد إتمــام حضــور المــواد واجتيــاز االختبــارات 
ــبًقا  ــار مس ــص المخت ــي التخص ــي ف ــروع النهائ والمش
ــس. ــل بيزن ــة إعم ــن أاكديمي ــة م ــهادة مجاني ــى ش عل

مــواد  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
باإلضافــة  االختبــارات  جميــع  واجتيــاز  الماجســتير 
ــار  ــص المخت ــي التخص ــي ف ــروع النهائ ــازه المش الجتي
األعمــال  إدارة  ماجســتير  شــهادة  علــى  مســبًقا 

األمريكيــة.  EBU جامعــة  مــن  معتمــدة 
ــن وزارة 	  ــهادة م ــى الش ــق عل ــن التصدي ويمك

ــة. ــوم إضافي ــة برس ــة األمريكي الخارجي

رواد األعمال وأصحاب الشراكت الراغبين في تطوير وتحسين مستوى إدارة أعمالهم.	 

الراغبين في تأهيل أنفسهم للوظائف القيادية واإلدارية العليا.	 
ــم اإلداري 	  ــر أدائه ــي تطوي ــن ف ــراكت الراغبي ــة بالش ــام المختلف ــي األقس ــن ف العاملي

ــي. ــم المهن ــين تقدمه وتحس

الخريجين الجدد الحاصلين على درجة الباكلوريوس أو ما يعادلها.	 



طريقة الدراسة

يتكــون الماجســتير المهنــي إلدارة األعمــال مــن 4 تخصصــات رئيســية وهــم: )إدارة األعمــال، التســويق، 

ــية + 4  ــادة أساس ــية )12 م ــادة دراس ــص 16 م ــم لك تخص ــوك( ويض ــل والبن ــرية، التموي ــوارد البش الم

مــواد تخصصيــة(.

جميــع المــواد األساســية متاحــة للــدارس وبمجــرد انتهــاءه مــن المــادة يســتطيع أن يبــدأ مباشــرة فــي 

المــادة التــي تليهــا دون التقيــد بوقــت معيــن لــلك مــادة، وبعــد اجتيــاز المــواد األساســية يبــدأ فــي 

دراســة المــواد التخصصيــة.

مــدة الدراســة 24 شــهر بحــد أقصــى ويمكــن أن تقــل وفًقــا لرغبــة الــدارس فــي دراســة مــواد أكثــر 

فــي فتــرة زمنيــة أقــل.

مــع نهايــة لك مــادة يخضــع الــدارس الختباريــن باإلضافــة لتنفيــذ مشــروع خــاص بالمــادة، ويتــم تقييــم 

الــدارس بنــاًء علــى درجــات االختباريــن والمشــروع، باإلضافــة إلــى نســبة مشــاهدة المــادة العلميــة 

التــي ال يجــب أن تقــل عــن نســبة %100، وُيشــترط الجتيــاز لك مــادة الحصــول علــى نســبة %60 فأكثــر.

وُتقسم درجات اجتياز لك مادة اكلتالي:

الحد األدنى لالجتياز الحد األقصى من الدرجات عناصر التقييم

5% 10% المشاهدة

10% 20% المشروع

20% 30% اختبار الجزء األول

25% 40% اختبار الجزء الثاني



الماجستير
المهني 

في أرقام 

عدد
المحاضرين 

 36 

 عدد ساعات
الدراسة

350 

عدد
المواد

16

عدد مجاالت
 التخصص 

 4

مدة الدراسة
 24 شهر 

أو أقل 

بعــد اجتيــاز الــدارس لجميــع المــواد، يقــوم بتنفيــذ مشــروع نهائــي علــى التخصــص كلك، ويجــب 	 
أن يحصــل الــدارس علــى %60 فأكثــر فــي المشــروع للحصــول علــى شــهادة الماجســتير، وتقســم 
درجــات الطالــب النهائيــة علــى النحــو التالــي: )%70 لالختبــار، %20 للمشــروع النهائــي، 10 % علــى 

نســبة مشــاهدة المــواد(.

المــواد واالختبــارات 	  الــدارس لاكفــة  الدراســة أوناليــن علــى موقــع األاكديميــة، وباجتيــاز 
والمشــروعات يحصــل علــى شــهادة ماجســتير إدارة األعمــال معتمــدة مــن جامعــة EBU األمريكيــة 

ــس. ــل بيزن ــة إعم وأاكديمي



المواد الدراسية األساسية للماجستير المهني 
 ومدة دراسة لك مادة:

المدة  المادة الدراسية
15:14 منهجيات البحث والتحليل اإلحصائي

30:47 اإلدارة المعاصرة

29:14 إدارة الموارد البشرية

30:05 المحاسبة المالية واإلدارية

21:04 اقتصاديات األعمال

24:32 إدارة العمليات

35:15 إدارة التسويق

20:32 ريادة األعمال والقيادة

21:51 السلوك التنظيمي

27:29 اإلدارة االستراتيجية

18:28 إدارة نظم المعلومات

17:09 اإلدارة المالية للشراكت

* ملحوظة: توقيت كل مادة دراسية بالجدول موضح بالساعات والدقائق.



مجاالت التخصص في ماجستير المهني إلدارة األعمال ومدة دراسة لك تخصص:

* ملحوظة: توقيت كل تخصص بالجدول موضح بالساعات والدقائق.

المدة التخصص
87:30 إدارة األعمال

77:16 إدارة التسويق

57:07 )للمصريين(

67:28 )للسعوديين(

إدارة الموارد البشرية

70:36 التمويل والبنوك



أبرز محاضري الماجستير المهني إلدارة األعمال
- محمــد البــاز: رائــد أعمــال مصــري ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــراكت البــاز والتــي تضــم 

تحــت رايتهــا العديــد مــن الشــراكت الرائــدة.

ــي  ــوراه ف ــال ودكت ــي إدارة األعم ــتير ف ــى ماجس ــل عل ــي، حاص ــوارج: صيدل ــى ن - مصطف

ــة  ــا )جامع ــة منه ــة وأجنبي ــد عربي ــات ومعاه ــدة جامع ــي ع ــر ف ــل كمحاض ــويق، يعم التس

ــتقبل(.  ــة المس ــطن -جامع بوس

ــة )جامعــة القاهــرة  ــد مــن الجامعــات والمؤسســات التعليمي - أحمــد حســن: محاضــر بالعدي

-الجامعــة األمريكيــة -وغيرهــم(، أكثــر مــن 20 ســنة خبــرة فــي مجــاالت إدارة نظــم المعلومات 

واالستشــارات اإلداريــة.

- محمــــد عاطــــف: متخصــــص فــــي مجــــال التســــويق اإللكترونــي، وعمــــل كمديــــر 

ومستشــــار تســــويق فــــي الكثيــــر مــــن الشــراكت فــــي مصــــر والمملكــــة العربيــــة 

الســــعودية.

ــر  ــة MBA، استشــاري بأحــد أكب - تامــر القهوجــي: حاصــل علــى ماجســتير فــي اإلدارة المالي

ــتثمار  ــق االس ــن صنادي ــد م ــع للعدي ــعودية )Big 10(، مراج ــة بالس ــة العالمي ــب المراجع ماكت

ــعودية. ــرى بالس ــاهمة الكب ــة والمس ــراكت المالي والش

ــز  ــا بمرك ــن 20 عاًم ــر م ــرة أكث ــاد، خب ــي االقتص ــوراه ف ــى دكت ــة عل ــن: حاصل ــدى حس - ه

ــري.  ــوزراء المص ــس ال ــع لمجل ــرار التاب ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع المعلوم

ــر إدارة  ــي، محاض ــاد األوروب ــال باالتح ــات األعم ــاري اإلدارة واقتصادي ــكر: استش ــرو س - عم

ــر. ــارج مص ــل وخ ــة داخ ــات الدولي ــن الجامع ــد م ــي العدي ــال ف األعم

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/Mostafa-Nawareg
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%83%D8%B1


- محمــد رســالن: أكثــر مــن 11 ســنة خبــرة فــي إدارة المشــروعات، محاضــر معتمــد دولًيــا مــن 

.)PMI( معهــد إدارة المشــروعات األمريكــي

ــات  ــدري للخدم ــركة ب ــس ش ــال، مؤس ــتير إدارة األعم ــى ماجيس ــل عل ــدري: حاص ــم ب - كري

لألعمــال. والتخطيط االســتراتيجي  الجــدوى  ودراســات  االستشــارية 

ــس  ــا، رئي ــة العلي ــتويات اإلداري ــي المس ــرة ف ــن الخب ــا م ــن 20 عاًم ــر م ــر: أكث ــت مني - ميرف

ــاب. ــال لألعش ــركة روي ــرية بش ــوارد البش ــاع الم قط

- محمــد رواش: أكثــر مــن 11 ســنة خبــرة فــي مجــال المحاســبة، و13 ســنة خبــرة فــي مجــال 

التدريــب، حاصــل علــى ماجســتير محاســبة ماليــة ويعمــل كمديــر مالــي فــي واحــدة مــن أكبــر 

شــراكت تطويــر ودعــم المستشــفيات فــي مصــر.

ــة  ــوك واإلدارة المالي ــي البن ــة ف ــرة العملي ــن الخب ــا م ــن 22 عاًم ــر م ــرو: أكث ــر عم - ياس

والمراجعــة، عمــل فــي عــدة بنــوك عربيــة، ويعمــل حالًيــا كمحاضــر ومــدرب فــي العديــد مــن 

ــون. ــة اإلدارة( وفوداف ــة )مدرس ــة األمريكي ــل الجامع ــة مث ــات المعروف المؤسس

- رأفــت يوســف: خبيــر فــي مجــال اإلدارة والتســويق لمــدة تزيــد عــن 17 عاًمــا، يعمــل كمحاضر 

ــة  ــرة، األاكديمي ــة بالقاه ــة األمريكي ــل )الجامع ــة مث ــات التعليمي ــن المؤسس ــد م ــي العدي ف

العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا(.

- وليد عامر: مدرب وخبير في مجال الدعاية واإلعالن وبناء العالمات التجارية.

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


الرسوم واألسعار

األوراق والمستندات المطلوبة:

شروط التقديم:

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في الماجستير المهني إلدارة األعمال 
اضغط هنا

نسخة إلكترونية أصلية من شهادة الباكلوريوس	 

نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية )البطاقة الشخصية(	 

صورة شخصية	 

السيرة الذاتية	 

أن يكون الدارس حاصل على درجة الباكلوريوس من إحدى الجامعات	 

       أو المعاهد المعترف بها.

ال يشترط توافر خبرة علمية أو عملية سابقة.	 

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
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www.e3melbusiness.com

https://www.e3melbusiness.com/

