
المســـار المهنـــي

لشهــادات تحليــل األعمــال
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تطوير المسار بناء المصداقية
الوظيفي

تحسين شبكة 
العالقات المهنية

زيادة فرص الحصول 
على ترقية في العمل

التفرد والتميز في مجال العمل 
مما يفتح المجال للحصول على 

فرص أكبر

لماذا تحتاج إلى شهادة تحليل األعمال؟

ماذا نقدم في بكه ؟
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شهادات دورات تحليل األعمال
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)ECBA™( مقدمة في تحليل األعمال
ُصممــت شــهادة المقدمــة فــي تحليــل األعمــال )™ECBA( للمبتدئيــن فــي مجــال تحليــل األعمــال. ُتســاعدك الشــهادة علــى تطويــر المهــارات 

والتقنيــات وفهــم المبــادئ والمفاهيــم األساســية فــي تحليــل األعمــال.

مبادئ وتقنيات تحليل األعمال 	

تخطيط ومراقبة تحليل األعمال 	

	 BABOK مجاالت المعرفة الست في الدليل المعرفي لتحليل األعمال

تحليل المتطلبات 	

تحليل االستراتيجية 	

مسار الحصول على الشهادة

")ECBA™( سجل في الدورة التدريبية "مقدمة في تحليل األعمال

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IIBA من موقع BABOK كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل

 	PSI يمكنك تقديم االختبار أونالين عبر شبكة اإلنترنت من خالل موقع

ECBA تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

https://bakkah.net.sa/ar/sessions/ecba
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/ecba
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
https://candidate.psiexams.com/
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعة واحدة

يتكون االختبار من 50 سؤال اختيار 
متعدد

21 ساعة تدريبية في 
مجال تحليل األعمال خالل 

السنوات األربع الماضية

االمتثال لقواعد السلوك 
الخاصة بشهادة محترف 
ECBA™ تحليل األعمال

مع

متطلبات االلتحاق باالختبار
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)CCBA®( القدرة على تحليل األعمال
ــا معتمــًدا يثبــت مــدى الخبــرات والكفــاءات االحترافيــة فــي مجــال تحليــل  ُتمثــل شــهادة القــدرة علــى تحليــل األعمــال )®CCBA( اعتراًفــا دوليًّ
األعمــال. ُتعــزز الشــهادة فهــم مهــارات تحليــل األعمــال التقنيــة والمهنيــة ممــا يعطــي احترافيــة أكثــر لمختصــي تحليــل األعمــال والمنظمــات التــي 

يعملــون بهــا.

مبادئ وتقنيات تحليل األعمال 	

تخطيط ومراقبة تحليل األعمال 	

نقل وتوصيل معلومات تحليل األعمال 	

إدارة تعاون أصحاب المصلحة 	

إدارة دورة حياة المتطلبات 	

تحليل المتطلبات 	

تحليل االستراتيجية 	

تحليل مقاييس األداء 	

مسار الحصول على الشهادة

")CCBA®( سجل في الدورة التدريبية "القدرة على تحليل األعمال

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IIBA من موقع BABOK كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل

 	PSI يمكنك تقديم االختبار أونالين عبر شبكة اإلنترنت من خالل موقع

CCBA تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

https://bakkah.net.sa/ar/sessions/ccba
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/ccba
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
https://candidate.psiexams.com/
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طبيعة االختبار

مـــدة االختبـــــار
3 ساعات 

يتكون االختبار من 130 سؤال اختيار 
متعدد

3750 ساعة أو أكثر في 
مجال تحليل األعمال خالل 
السنوات السبع الماضية.

21 ساعة أو أكثر في مجال 
التطوير المهني خالل 
السنوات األربع الماضية

رسائــل توصيـــة
االمتثال لقواعد السلوك 
الخاصة بشهادة محترف 

CCBA تحليل األعمال

900ساعة خبرة كحد أدنى في إثنتين من مجاالت المعرفة 
الست، أو 500 ساعة كحد أدنى في أربعة من مجاالت 

المعرفة الست؛ وذلك من ضمن إجمالي ساعات الخبرة في 
مجال تحليل األعمال.

مع

مع

معمع

متطلبات االلتحاق باالختبار
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)CBAP®( دورة محترف تحليل األعمال
ُصممــت شــهادة محتــرف تحليــل األعمــال )®CBAP( إلكســاب األفــراد المعرفــة المتقدمــة فــي مجــال تحليــل األعمــال. وُتعتبــر اعتــراف دولــي يثبــت 

خبراتــك ومهاراتــك العمليــة فــي تحليــل األعمــال وتزيــد مــن فــرص االرتقــاء الوظيفــي.

مهام تحليل األعمال في الحياة العملية. 	

العالقات بين عمليات تحليل األعمال ومجاالتها. 	

المصطلحات الرئيسية وتقنيات تحليل األعمال والكفاءات. 	

	  business analysis  5 األعمــال  لتحليــل  الخمــس  المنظــورات 
األعمــال  لتحليــل  المعرفــي  الدليــل  فــي  المعروضــة   perspectives

.BABOK

فهــم واضــح للمبــادئ واألنشــطة المتواجــدة ضمــن مجــاالت المعرفــة  	
.BABOK الســتة فــي الدليــل المعرفــي لتحليــل األعمــال

مسار الحصول على الشهادة

")CBAP®( سجل في الدورة التدريبية "محترف تحليل األعمال

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IIBA من موقع BABOK كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل

 	PSI يمكنك تقديم االختبار أونالين عبر شبكة اإلنترنت من خالل موقع

CBAP تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

https://bakkah.net.sa/ar/sessions/cbap
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/cbap
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
https://candidate.psiexams.com/
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
3 ساعات ونصف

يتكون االختبار من 120 سؤال 
اختيار متعدد

900 ساعة خبرة كحد أدنى في 
أربعة من مجاالت المعرفة الست؛ 
وذلك من ضمن إجمالي ساعات 
الخبرة في مجال تحليل األعمال.

رسائل توصية من مدير وظيفي أو 
عميل أو محلل أعمال حاصل على 

شهادة CBAP مسبقًا.

االمتثال لقواعد السلوك الخاصة 
بشهادة محترف تحليل األعمال 

.CBAP

3600 ساعة من أصل 7500 أو أكثر في مجال تحليل 
األعمال بالتزامن مع الدليل المعرفي لتحليل األعمال 

)BABOK® Guide( خالل السنوات العشر الماضية.

35 ساعة أو أكثر في مجال التطوير المهني خالل 
السنوات األربع الماضية.

مع

مع

متطلبات االلتحاق باالختبار

مع

مع
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)IIBA®- CCA( تحليل األمن السيبراني
ُصممــت شــهادة تحليــل األمــن الســيبراني بتعــاون بيــن IIBA وIEEE لتزويــد األشــخاص المهتميــن فــي المجــال بالمعرفــة والمهــارات األساســية 

التــي مــن خاللهــا ســيتمكن مــن تقديــم حلــول مناســبة لمشــاكل األمــن الســيبراني.

ما هو تحليل األمن السيبراني 	

المفاهيم المتعلقة بأمن المنظمات 	

مخاطر األمن السيبراني 	

التحكم بمخاطر األمن السيبراني 	

أمن البيانات 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
IIBA معهد

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IIBA من موقع BABOK كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل

 	IIBA يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

)IIBA®- CCA( تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعة ونصف

يتكون االختبار من 75 سؤال 
اختيار من متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باختبار تحليل 
األمن السيبراني

متطلبات االلتحاق باالختبار
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)IIBA®-AAC( شهادة تحليل مشاريع أجايل
ُتركــز شــهادة تحليــل مشــاريع أجايــل )IIBA®-AAC( علــى تطبيــق منظــور أجايــل ضمــن إطــار عمــل تحليــل األعمــال وأهميــة وجــود تعــاون بيــن بيئــة 

أجايــل وبيئــة تحليــل األعمــال لتطويــر طريقــة تســليم المشــاريع.

عقلية أجايل 	

أفق اإلستراتيجية 	

أفق المبادرة 	

أفق التسليم 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
IIBA معهد

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IIBA من موقع BABOK كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل

 	IIBA يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

)IIBA®-AAC( تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/


30 // 13المسار المهني لشهادات تحليــل األعمــال

طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعتــــــــان

يتكون االختبار من 85 سؤال 
اختيار من متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باختبار تحليل 
)IIBA®-AAC(  أجايل

متطلبات االلتحاق باالختبار
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)IIBA®- CBDA( تحليل بيانات األعمال
ــًا بقدرتــك ومهارتــك علــى التنفيــذ الفّعــال لعميــات التحليــل لدعــم مبــادرات  ُتمثــل شــهادة تحليــل بيانــات األعمــال )IIBA®- CBDA( اعترافــًا دولي

تحليــل األعمــال

أساسيات تحليل بيانات األعمال 	

أهداف تحليل بيانات األعمال 	

مجاالت ومهام تحليل بيانات األعمال 	

هيكلية الفريق والمهارات المطلوبة 	

إنشاء أفضل الممارسات 	

تطوير استراتيجية البيانات 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
IIBA معهد

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IIBA من موقع BABOK كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل

 	IIBA يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

)IIBA®- CBDA( تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعتــــــــان

يتكون االختبار من 75 سؤال 
اختيار من متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باختبار تحليل 
)IIBA®- CBDA( بيانات األعمال

متطلبات االلتحاق باالختبار
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)PMI-PBA®( تحليل األعمال االحترافية
شــهادة تحليــل األعمــال االحترافيــة  )®PMI-PBA( أحــد الشــهادات المعتمــدة مــن معهــد إدارة المشــاريع PMI، وهــي شــهادة متقدمــة فــي مجــال 

تحليــل األعمــال ُتركــز علــى أهــم المصطلحــات واألدوات والتقنيــات األساســية مــن دليــل معهــد إدارة المشــاريع لتحليــل األعمــال.

المفاهيم األساسية في تحليل األعمال 	

تقييم االحتياجات والمشاكل والفرص 	

تخطيط تحليل األعمال 	

تحليل أصحاب المصلحة 	

تحليل المتطلبات 	

صياغة وتنقيح المتطلبات 	

تقييم األداء على المدى الطويل 	

تقييم الحلول 	

مسار الحصول على الشهادة

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

كن على أهبة االستعداد لالختبار من خالل تحميل دليل تحليل األعمال من معهد إدارة المشاريع	 

 	Prometric يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

PMI-PBA تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

")PMI-PBA®(  سجل في الدورة التدريبية "تحليل األعمال االحترافية

هل تعلم أن عدد حاملي شهادة PMI-PBA  هو

شخص
4,180 

https://www.pmitoday-digital.com/pmitoday/may_june_2020?pg=5#pg5 المصدر:

https://bakkah.net.sa/ar/sessions/pmi-pba
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/pmi-pba
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
4 ساعات

يتكون االختبار من 200 سؤال 
اختيار من متعدد

متطلبات االلتحاق باالختبار

شهادة الثانوية العامة 
)دبلوم ثانوية، أو درجة 
الزمالة أو ما يعادلها(

درجة البكالوريوس أو ما 
يعادلها

خبرة ال تقل عن 
7500 ساعة في 

تحليل األعمال

خبرة ال تقل عن 
4500 ساعة في 

تحليل األعمال

2000 ساعة 
عمل ضمن فرق 

المشاريع

2000 ساعة عمل 
في ضمن فرق 

المشاريع

35 ساعة تدريبية 
في تحليل األعمال

35 ساعة تدريبية 
في تحليل األعمال

مع

مع

مع

مع

مع

مع

أو
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)CFLBA( محلل أعمال معتمد المستوى التأسيسي
ُتعتبــر شــهادة محلــل أعمــال معتمــد المســتوى التأسيســي )CFLBA( شــهادة مبتدئــة وتأسيســية مقدمــة مــن مجلــس التأهيــل الدولــي لمحللــي 
األعمــال IQBBA. ُتوفــر هــذه الشــهادة أساســًا علميــًا فــي تحليــل األعمــال فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات. وهــي مناســبة لألشــخاص المشــاركين 
ــر نفســه بالمهــارات  فــي تحليــل العمليــات التجاريــة داخــل المنظمــة، ونمذجــة األعمــال التجاريــة وتحســين العمليــات ولــكل مــن يبحــث عــن تطوي

واألساســيات فــي مجــال تحليــل األعمــال.

أساسيات تحليل األعمال 	  -

تعريف االستراتيجية 	  -

إدارة عملية تحليل األعمال 	  -

هندسة المتطلبات في تحليل األعمال 	  -

تقييم الحلول وتحسينها 	  -

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
IQBBA

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IQBBA يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

CFLBA  تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

CFLBA

https://www.iqbba.org/en/exams/exam-booking.html
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعة واحدة

40 سؤال اختيار من 
متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باالختبار

متطلبات االلتحاق باالختبار

مالحظة: ال يوجد تاريخ النتهاء صالحية الشهادة
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)CALBA( محلل أعمال معتمد المستوى المتقدم
ُتعتبــر شــهادة محلــل أعمــال معتمــد المســتوى المتقــدم CALBA شــهادة ذات مســتوى متقــدم مــن مجلــس التأهيــل الدولــي لمحللــي األعمــال 

IQBBA تــم تصميــم المســتوى المتقــدم لتطويــر مهــارات أكثــر تقدًمــا فــي مجــال المعرفــة المحــدد لنهــج تحليــل األعمــال .IQBB

إدارة عملية تحليل األعمال 	

إدارة المتطلبات 	

التحليل االستراتيجي والتطوير 	

األدوات والتقنيات 	

التأكد من فعالية الحلول 	

االبتكار والتصميم 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
IQBBA

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	IQBBA يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

CALBA  تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك الختبار

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

CALBA

https://www.iqbba.org/en/exams/exam-booking.html
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعة واحدة

أسئلة اختيار من 
متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باالختبار

متطلبات االلتحاق باالختبار

ال يوجد تاريخ النتهاء صالحية الشهادةمالحظة:
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شهادة تحليل األعمال المستوى التأسيسي 
تــم تصميــم شــهادة تحليــل األعمــال المســتوى التأسيســي مــن BCS لألشــخاص الذيــن يرغبــون فــي فهــم تحليــل األعمــال ودعــم التغييــر وتحســين 

العمليــات التجاريــة. هــذه الشــهادة مناســبة لمحللــي األعمــال ومديــري األعمــال وأعضــاء فريقهــم ومديــري تغييــر األعمــال ومديــري المشــاريع.

دور وكفاءات محلل األعمال 	

تحديد وتقييم الخيارات لتحسين عملك 	

تقنيــات التحقيــق ، بمــا فــي ذلــك المقابــالت وورش العمــل والنمــاذج  	
والســيناريوهات األوليــة 

تصنيف وتحليل وإدارة أصحاب المصلحة 	

صنع دراسة الجدوى وتقييم الجدوى 	

توثيق وإدارة والتحقق من المتطلبات 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
BCS

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	Pearson VUE يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك االختبار.

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعة واحدة

يجب أن تحصل على 
)40\26( 65% % 40 سؤال اختيار من 

متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باالختبار

متطلبات االلتحاق باالختبار
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شهادة تحليل األعمال المستوى الممارس 
ُتعتبــر شــهادة تحليــل األعمــال المســتوى الممــارس مــن BCS مناســبة لألشــخاص الذيــن لديهــم بالفعــل دور فــي تحليــل األعمــال ويريــدون اكتســاب 
فهــم أعمــق الســتراتيجية تحليــل األعمــال وتطبيقهــا. ُصممــت لمحللــي األعمــال ومديــري األعمــال وأعضــاء فريقهــم ومديــري تغييــر األعمــال 

ومديــري المشــاريع.

السياق االستراتيجي 	

تحليل وجهات نظر أصحاب المصلحة 	

تحليل ونمذجة األنشطة التجارية 	

تحديد الحلول المحتملة 	

عمل دراسة الجدوى 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
BCS

البدء

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

 	Pearson VUE يمكنك التقديم لالختبار من خالل موقع

تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك االختبار.

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية
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طبيعة االختبار

مدة االختبار 
ساعة واحدة

يجب أن تحصل على 
)40\26( 65% % 40 سؤال اختيار من 

متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باالختبار

متطلبات االلتحاق باالختبار
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 BCS الدبلوم الدولي المتقدم في تحليل األعمال
ُتعتبــر شــهادة الدبلــوم الدولــي المتقــدم فــي تحليــل األعمــال مــن BCS  بمثابــة اعتــراف رســمي علــى صعيــد المجــال كمحلــل أعمــال أول مــن خــالل 
إظهــار خبرتــك ومهاراتــك ومســاهماتك فــي مهنــة تحليــل األعمــال. هــذه الشــهادة مناســبة لمحترفــي تحليــل األعمــال مــن ذوي الخبــرة والذيــن 

يســاهمون بشــكل فّعــال فــي تطويــر مهنــة تحليــل األعمــال والترويــج لهــا.

تقديم طلب الحصول على شهادة الدبلوم الدولي المتقدم في تحليل األعمال

مسار الحصول على الشهادة

البدء

تقديــم دليــل إلثبــات خبرتــك وتطــورك الشــخصي المســتمر ومســاهمتك الفّعالــة فــي تطويــر مجتمــع تحليــل األعمــال. 
يمكنــك االطــالع علــى كيفيــة التقديــم واألوراق المطلوبــة مــن هنــا

مراجعة وتقييم مدى موافاتك لشروط الخبرة والشهادات المطلوبة بعد تقديمها في الخطوة السابقة.

الحصول على الشهادة

قد ُتقرر BCS منحك الدبلوم الدولي المتقدم بناًء على األدلة واإلثباتات التي قدمتها، أو قد تحتاج إلى مناقشتك بمزيد 

BCS م معتمد من من التفصيل حول خبرتك من خالل مكالمة مع ُمقيِّ

https://www.bcs.org/get-qualified/certifications-for-professionals/business-analysis/bcs-advanced-international-diploma-in-business-analysis/
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متطلبات الحصول على الشهادة

مالحظة

دبلوم BCS الدولي في تحليل األعمال

شهادة تحليل األعمال إضافية من المستوى 
االحترافي من BCS في تخصص المهارات 

التحليلية أو التجارية

شهادات تحليل األعمال في المستوى 
االحترافي من BCS في كل من تخصصات 

المهارات التحليلية والتجارية واألفراد

خبرة ال تقل عن خمس سنوات في تحليل 
األعمال

ال يوجد اختبار للحصول على الدبلوم الدولي المتقدم في تحليل األعمال 	

يجــب تجديــد اعتمــاد الدبلــوم كل 3 ســنوات مــن خــالل تقديــم دليــل علــى خبرتــك وتطويــرك المســتمر فــي المجــال ومســاهمتك  	

ــة فــي مجتمــع تحليــل األعمــال الفعال



30 // 28المسار المهني لشهادات تحليــل األعمــال

)CPRE( محترف معتمد في هندسة المتطلبات
ُيقــدم مجلــس هندســة المتطلبــات الدوليــة )IREB( شــهادة المحتــرف المعتمــد لهندســة المتطلبــات )CPRE( المصممــة ألولئــك الذيــن يعملــون 

فــي هندســة المتطلبــات )RE(، ويتــم تقديمهــا علــى ثالثــة مســتويات. 

مفاهيم هندسة المتطلبات، وتحليل األعمال، وإدارة المتطلبات 	

التقنيات واألساليب لهندسة المتطلبات وتطبيقها 	

استنتاج المتطلبات 	

نمذجة المتطلبات 	

إدارة المتطلبات 	

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية تحضيرية أو الحصول على بعض المراجع للدراسة الذاتية من إحدى المراكز المسجلة لدى 
IREB

البدء

|| التعرف علىحضور الدورة التدريبية

االستعداد لالختبار

الحصول على الشهادة

يمكنك التقديم لالختبار عبر مراكز تزويد االختبارات المعتمدة من IREB. يمكنك االطالع عليها من هنا	 

تهانينا! بعد مرورك بالمراحل السابقة ستكون قادرًا على الحصول على شهادة تثبت اجتيازك االختبار.

هل تعلم أن عدد حاملي شهادة CPRE  هو

شخص

54,000
https://www.ireb.org/en/service/statistics المصدر:

https://www.ireb.org/en/exams/bodies
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طبيعة االختبار

مدة االختبار وعدد األسئلة 
تختلف حسب المستوى

أسئلة اختيار من 
متعدد

ال يوجد متطلبات مسبقة لاللتحاق باالختبار

متطلبات االلتحاق باالختبار

مالحظة: ال يوجد تاريخ النتهاء صالحية الشهادة



9 2 0 0 0 3 9 2 8
1 1 2 1 0 1 1 4 1

/ BAKKAHINC

contactus@bakkah.net.sa
w w w . b a k k a h . c o m

https://bakkah.com/

