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عن األاكديمية

عن الدكتوراه المهنية 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.

 الدكتــوراه المهنيــة فــي إدارة األعمــال )DBA( هــي واحــدة مــن أعلــى وأكثــر الشــهادات
ــي ــتير المهن ــي للماجس ــداد طبيع ــا امت ــث أنه ــرًا، وحي ــال تقدي ــال إدارة األعم ــي مج  ف
 إلدارة األعمــال MBA، لذلــك تمنــح أاكديميــة إعمــل بيزنــس لــل الحاصليــن علــى شــهادة
 الماجســتير فرصــة الوصــول إلــى مســتوى أكثــر تقدمًــا مــن التطــور العلمــي والعملــي عبــر
تقديمهــا لشــهادة الدكتــوراه المهنيــة فــي إدارة األعمــال بنظــام إعــداد رســالة الدكتــوراه.

ــن والعامليــن فــي الشــراكت  تســاعد الشــهادة أصحــاب الشــراكت ورواد األعمــال والمديري
ــة ــارات الالزم ــارف والمه ــاب المع ــى اكتس ــات، عل ــي لك القطاع ــة ف ــآت الحكومي  والمنش
 لــإدارة العلميــة الحديثــة وتطبيقهــا علــى الفــور لالرتقــاء بمســتوى األعمــال فــي
ــط ــس فق ــهادة لي ــز الش ــر تركي ــك عب ــا، لك ذل ــون به ــي يعمل ــراكت الت ــات والش  المؤسس
 علــى الجانــب العلمــي، ولكــن أيضًــا علــى الجوانــب المهنيــة والعمليــة التــي تســتند علــى

ــة. ــراء األاكديمي ــوادر وخب ــة لك ــة وعميق ــرة طويل خب



مزايا دراسة الدكتوراة

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

تعلم

اضمن

باللغة العربية على يد مجموعة من أفضل مشرفين رسائل الدكتوراه في مصر والوطن العربي.

تميزك عن اآلخرين من حولك في مجال إدارة األعمال، فحصولك على الشهادة سيضاعف من ثقة اآلخرين

 بك وسيدفع مسارك المهني والتعليمي دفعة قوية لألمام.

لك ما تحتاجه من مهارات ومنهجيات البحث العلمي والتحليل االحصائي وأدوات التخطيط االستراتيجي

.وطرق صنع واتخاذ القرارات 
امتلك

مهاراتك القيادية التي ُتمكنك من إدارة فريق عملك وتدريبهم وتحفيزهم وتوجيهم نحو تحقيق األهداف. طور

ــةاكتسب ــرة ومتقدم ــول مبتك ــاد حل ــى إيج ــاعدك عل ــي تس ــة الت ــة والتطبيقي ــة والعملي ــارات العلمي ــرات والمه  الخب

ــتمرارية. ــو واالس ــق النم ــرص لتحقي ــاد ف ــع إيج ــركتك م ــه ش ــي تواج ــالك الت للمش

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

بشل أسرع في مسيرتك المهنية واحصل على مسمى وظيفي وراتب أفضل بكثير 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.

أتقن

تقدم

أضمن

زود



الدكتوراه المهنية في إدارة األعمال لـلك ..

الدكتوراه المهنية في إدارة األعمال لمن؟

الشهادة

يحصــل دارس الدكتــوراه المهنيــة بمجــرد إجتيــاز المــواد 
الدراســية المؤهلــة لشــهادة الدكتــوراه علــى شــهادة 
تمهيــدي دكتــوراه مجانيــة مــن أاكديميــة إعمــل 

ــس. بيزن

يحصــل دارس الدكتــوراه المهنيــة فور مناقشــة رســالة 
الدكتــوراه والموافقــة عليهــا مــن لجنــة الفحــص 
والُحكــم علــى شــهادة مجانيــة مــن أاكديميــة إعمــل 
ــهادة  ــى ش ــول عل ــا الحص ــه أيًض ــا يمكن ــس، كم بيزن

ــة. ــة EBU األمريكي ــن جامع ــدة م معتم

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

أصحــاب الخبــرة الطويلــة فــي مجــال البيزنــس وإدارة األعمــال الراغبيــن فــي إيجــاد حلــول 	 

أكثــر تطــوًرا لمشــالك األعمــال حولهــم.
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

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


شروط القبول:

األوراق والمستندات المطلوبة:

أن يكون الدارس حاصاًل على درجة الباكلوريوس.	 

ــال 	  ــي إدارة األعم ــدة ف ــي معتم ــي أو أاكديم ــتير مهن ــة ماجس ــى درج ــاًل عل ــدارس حاص ــون ال أن يك

ــم. ــا يعادله )MBA-MCA( أو م

اجتيــاز المــواد الدراســية المؤهلــة لدراســة الدكتــوراه المهنيــة علــى موقــع األاكديميــة خــالل عــام 	 

 ،Business Writing ،ــي ــل اإلحصائ ــث والتحلي ــات البح ــي: )منهجي ــي اكلتال ــجيل وه ــخ التس ــن تاري م

ــس(. ــوفت أوفي ــيات مايكروس أساس

أصل شهادة التخرج )المؤهل الدراسي( .	 

أصل شهادة الماجستير وبيان الدرجات الخاص بها.	 

 	.CV سيرة ذاتية حديثة
صورة الهوية الوطنية )البطاقة الشخصية( أو جواز السفر.	 

طريقة الدراسة

مدة الدراسة 12 شهًرا من تاريخ التسجيل بعد دراسة المواد التأهيلية.

ــن 4 تخصصــات رئيســية وهــم: )إدارة األعمــال،  ــه مــن بي ــار التخصــص المناســب ل ــدارس اختي يمكــن لل

ــة(. ــات المصرفي ــل والخدم ــرية، التموي ــوارد البش ــويق، الم التس

ــي  ــص المهن ــال التخص ــي مج ــة ف ــالة بحثي ــدارس رس ــدم ال ــرر أن ُيق ــن المق ــة، م ــدة الدراس ــة م بنهاي

إلدارة األعمــال مــع اجتيــاز امتحــان لجنــة الُحكــم علــى الرســالة التــي ُتشــل مــن التخصصــات المختلفــة 

باألاكديميــة.

ُتعيــن األاكديميــة مشــرف علــى الرســالة البحثيــة التــي يقــوم الــدارس بإعدادهــا، ويســتطيع الــدارس 

عمــل اجتمــاع أوناليــن معــه لمــدة ســاعتين شــهرًيا.



الخطوات التفصيلية إلعداد رسالة الدكتوراه:

خطوات إعداد رسالة الدكتوراه م

 ضــرورة اجتيــاز الــدارس للمــواد الدراســية المؤهلــة للحصــول علــى شــهادة
الدكتــوراه المهنيــة.

1

التقدم لتسجيل مشروع الرسالة وُيشترط موافقة الدكتور المشرف عليها. 2

 تقــوم األاكديميــة بتعييــن مشــرف علــى الرســالة ويقــوم الــدارس بإعــداد وكتابــة
الرســالة ومتابعتهــا مــع المشــرف.

3

ــة الفحــص والُحكــم بشــرط أن يكــون ــم تشــكيل لجن  بعــد االنتهــاء مــن الرســالة يت
ــخ التســجيل. ــدارس قــد أمضــى ســنة علــى األقــل مــن تاري ال

4

 بعــد تشــكيل لجنــة الفحــص والُحكــم، يقــوم أعضــاء لجنــة الفحــص والحكــم بإعــداد
ــة أوناليــن ــم المناقشــة فــي جلســة علني ــة الرســالة للمناقشــة وتت ــر صالحي  تقري

باســتخدام أحــد المنصــات المعــدة لذلــك.

 يحصــل الباحــث بعدهــا علــى درجــة الدكتــوراه المهنيــة فــي إدارة األعمــال وُيعــد
 نجــاح الطالــب فــي الدفــاع عــن البحــث العلمــي والمنهــج واألســاليب المســتخدمة

والنتائــج التــي توصــل إليهــا شــرًطا أساســًيا لمنــح الدرجــة.

5

ــال ــي مج ــب ف ــا الطال ــوم به ــل أن يق ــة ُيفض ــالة بحثي ــي رس ــوراه ه ــالة الدكت  رس
ــول ــراح الحل ــي واقت ــع الفعل ــه الواق ــة تواج ــلة حقيقي ــل مش ــك لح ــه، وذل  عمل
ــي، ــج العلم ــاليب المنه ــاع أس ــالل إتب ــن خ ــل م ــال العم ــور مج ــي تط ــة الت  الممكن
ــري أو ــج تطوي ــراح منه ــوم باقت ــة أو أن يق ــة الحال ــلوب دراس ــدارس أس ــع ال  ويتب
 إدخــال نظــام عمــل متطــور أو تطبيــق منهجيــة حديثــة فــي أســلوب العمــل وذلــك

ــة. ــذه الدراس ــن ه ــرض م ــتيفاء الغ الس

6



جدول عمل الرسالة البحثية:

مدة االجتماع األونالين مع المشرف على الرسالة البحثية ساعتين شهرًيا

 

 
 

«Research Proposal».
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المشرفين على رسائل الدكتوراه المهنية في إدارة األعمال:
 - د. محمــد إبراهيــم أميــن: أســتاذ االســتراتيجيات وتطويــر األعمــال والمؤسســات بالجامعــة 

ــة،  ــة والمحلي ــات الدولي ــن المؤسس ــد م ــدى العدي ــر ل ــار ومحاض ــرة، مستش ــة بالقاه األلماني

ــزي  ــك المرك ــدة، البن ــم المتح ــة، األم ــة المصري ــون، الحكوم ــوفت، فوداف ــا، مايكروس منه

ــي. ــاع المصرف والقط

ــال،  ــوراه إدارة األعم ــة دكت ــر لطلب ــويق، محاض ــي التس ــوراه ف ــوارج: دكت ــي ن - د. مصطف

استشــاري تطويــر األعمــال والتســويق والتدريــب ألكثــر مــن 100 شــركة فــي 13 دولــة فــي 

ــات واإلدارة. ــويق والمبيع ــي التس ــاب ف ــف 28 كت ــة، مؤل ــة مختلف 36 صناع

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/%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/Mostafa-Nawareg


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

لمعرفة قيمة االشتراك في الدكتوراه المهنية في إدارة األعمال
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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