
)CBAP®( محترف تحليل األعمال
دورة تدريبية

الشهادة معتمدة من
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بكـــه هـــي شـــركة ســـعودية رائـــدة فـــي المجاالت اإلدارية، ويتبع لها شـــركتان فرعيتان وهمـــا شـــركة لالستشارات اإلدارية، وأخرى للتعليـــم.

مــع فريقنــا المكــون مــن مجموعــة مــن المهنييــن المعتمديــن والمستشــارين ذوي الخبــرة العاليــة، ُنســاعدك علــى االســتفادة مــن الفــرص 

بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة.

ُنركــز فــي بكــه للتعليــم علــى بنــاء وتعزيــز الكفــاءات مــن خــالل طــرح أفضــل وأحــدث الــدورات التدريبيــة المعتمــدة عالميــًا فــي مختلــف 

المجــاالت، ومنهــا: إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد البشــرية، وتحليــل األعمــال، وتقنيــة المعلومــات، وإدارة الجــودة، وإدارة سالســل اإلمــداد 

واللوجســتيات. وُنســاعدك للحصــول علــى شــهادات مهنيــة احترافيــة التــي بدورهــا ُتســاعدك فــي االرتقــاء الوظيفــي.

ــف مــع األحــداث  نحــرص علــى اســتخدام ومواكبــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتميــز دوراتنــا التدريبيــة بالمرونــة والتكيُّ

العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفــراد بكفــاءة عاليــة.

بكه في أرقام

 ?لماذا بكه

 +1,000 +20,000+300 +600+80

دورة
تدريبية 

مدرب مشروع
واستشاري

كفاءة تم
بناؤها 

عميل
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تســتهدف هــذه الــدورة محللــي األعمــال مــن ذوي الخبــرة المعتمديــن  •

كخبــراء فــي تحديــد متطلبــات منظمــات األعمــال للتوصــل إلــى حلــول. 

ويتــم التركيــز خــالل هــذا المســاق علــى خلــق المهــارات الالزمــة لتحليل 

األعمــال  مــن محللــي  المطلوبــة  والمعاييــر  واألدوات  الممارســات 

المختصيــن علــى صعيــد الســوق العالمــي.

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

8 أيام- تدريب أونالين

محاكاة لالختبار.

أنشطة المجموعات – التقسيم لمجموعات منفصلة Break-out Room للنقاش بعد كل جلسة.

الحصول على مراجع إضافية- قاموس المصطلحات، توصيات للقراءة وغيرها

المادة العلمية باللغة اإلنجليزية
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األفراد ذوي الخبرة العملية الواسعة في تحليل األعمال •

• ™ CCBA حملة شهادة

مديري المنتجات •

االستشاريين •

مديري التغيير والمصممين •

المدربين •

المهنيين المختصين في تحليل األعمال، مثل محترفي ضمان الجودة )QA( ، ومدراء المشاريع، إلخ. •

الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

CBAP نبذة عن شهادة •

•  BABOKمقدمة عن الدليل المعرفي لتحليل األعمال
النسخة الثالثة

• BABOK المفاهيم األساسية في الدليل المعرفي

التحضير لالستنتاج •

إجراء االستنتاج •

تأكيد نتائج االستنناج •

نقل وتوصيل معلومات تحليل األعمال •

إدارة تعاون أصحاب المصلحة •

التخطيط لمنهجية تحليل األعمال  

التخطيط إلشراك أصحاب المصلحة  

التخطيط لحوكمة تحليل األعمال  

التخطيط إلدارة بيانات تحليل األعمال  

تحديد تحسينات أداء تحليل األعمال  

تتبع المتطلبات  

صيانة المتطلبات  

تحديد أولويات المتطلبات  

تقييم تغييرات المتطلبات  

الموافقة على المتطلبات  

مقدمة لتحليل األعمال والدليل المعرفي 
 BABOKالنسخة الثالثة

االستنتاج والتعاون

تخطيط ومراقبة تحليل األعمال

إدارة دورة حياة المتطلبات
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تحليل الوضع الحالي •

تحديد الوضع المستقبلي •

تقييم المخاطر •

تحديد استراتيجية التغيير •

معايير القبول والتقييم •
إدارة األعمال المتراكمة •
األداء المتوازن •
المقارنة ودراسة السوق •
العصف الذهني   •
تحليل قدرة األعمال •
دراسات الحالة •
نموذج األعمال •
تحليل قواعد األعمال •
األلعاب التعاونية •
نمذجة المفاهيم •
قاموس البيانات •
خرائط تدفق البيانات •
التنقيب عن البيانات •
تحليل القرارات •
نمذجة البيانات •
نمذجة القرارات •
تحليل الوثيقة •
التقدير •
التحليل المالي •
مجموعات الدراسة •
التحلل الوظيفي •
قاموس  •
تحليل الواجهة •
المقابالت •
تتبع المسار •
الدروس المستفادة •
•  )KPIs( مؤشرات األداء الرئيسية
خرائط العقل •
تحليل المتطلبات غير الوظيفية •
المالحظة  •
النموذج التنظيمي •
تحديد األولويات  •
تحليل العملية •
نمذجة العملية •
النماذج األولية  •
اآلراء والمراجعات  •
تحليل وإدارة المخاطر •
قالب األدوار واألذونات •
تحليل السبب الجذري •
نمذجة النطاق •
مخططات التتابع •
قائمة أصحاب المصلحة •
نمذجة الحالة •
االستبيانات واستطالعات الرأي •
SWOT تحليل  •
الحاالت والسيناريوهات •
قصص المستخدم •
تقييم البائع أو المزود •
ورش العمل •

قياس أداء الحلول •

تحليل مقاييس األداء •

تقييم قيود الحلول •

تقييم قيود المنظمة •

اقتراح إجراءات لزيادة قيمة الحل •

أجايل •

ذكاء األعمال •

تقنية المعلومات •

هندسة األعمال •

إدارة عمليات األعمال •

تحديد وصياغة المتطلبات  

التحقق من المتطلبات  

تأكيد المتطلبات  

تحديد بنية المتطلبات  

تحديد خبارات الحل  

تحليل القيمة المحتملة واقتراح الحلول  

التفكير التحليلي وحل المشكالت  

الخصائص السلوكية  

المعرفة في عالم األعمال  

مهارات التواصل  

مهارات التعامل مع اآلخرين  

األدوات والتكنولوجيا  

التقنيات تحليل االستراتيجية

تقييم الحلول

المجاالت 

تحليل المتطلبات وتحديد التصميم

القدرات األساسية
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