
 حوكمة وإدارة تقنّية المعلومات 
COBIT® 5 Foundation للمنظمات

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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 COBIT 5 ُيســاعد .COBIT 5 ســُيظهر حصولــك علــى المؤهــل التأسيســي أن لديــك المعرفــة والفهــم الكافييــن لمبــادئ

باختــالف أحجامهــا علــى:: الشــركات 

الحفاظ على معلومات عالية الجودة لدعم قرارات العمل.	 

تحقيق األهداف االستراتيجّية وتحقيق فوائد األعمال من خالل االستخدام الفّعال والمبتكر لتقنّية المعلومات.	 

ز التشغيلي من خالل تطبيق موثوق وفّعال للتقنّية.	  تحقيق التميُّ

الحفاظ على الحد المقبول من المخاطر المتعّلقة بالتقنّية	 

تحقيق القيمة الُمثلى لتكلفة خدمات تقنّية المعلومات والخدمات التقنّية.	 

دعم االمتثال للقوانين واللوائح واالتفاقيات التعاقدّية والسياسات ذات الصلة.	 

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

4 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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مديرو تقنية المعلومات	 

مختصو جودة تقنية المعلومات	 

مدققو تقنية المعلومات	 

مستشارو تقنية المعلومات	 

مطورو تقنية المعلومات	 

إدارة عمليات تقنية المعلومات	 

إدارة قيادة تقنية المعلومات	 

المديرون في شركات تقديم خدمات تقنية المعلومات	 

الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

 	COBIT 5 حالة األعمال لـ

 	COBIT 5 و COBIT 4.1 أوجه االختالف الرئيسّية بين

المبادئ والسياسات وُأُطر العمل	 

العمليات	 

الُبنى التنظيمّية	 

لوك	  الثقافة واألخالق والسُّ

المعلومات	 

الخدمات والُبنية التحتّية والتطبيقات	 

األفراد والمهارات والكفاءات	 

العناصر األساسّية للنموذج	 

أوجه االختالفات بين نموذج نضج COBIT 4.1 ونموذج 	 
COBIT 5 كفاءة عملية

إجراء تقييم الكفاءة	 

تلبية احتياجات أصحاب المصلحة	 

 	)End to End( تغطية المؤّسسة بأكملها

تطبيق إطار عمل وحيد متكامل	 

اتباع نهج شامل	 

فصل الحوكمة عن اإلدارة	 

 	COBIT5 مقدمة حول تنفيذ

ما هي الدوافع؟	 

أين نحن اآلن؟	 

أين نودُّ أن نكون؟	 

ما الذي علينا القيام به؟	 

كيف نصل إلى النقطة التي نودُّ الوصول إليها؟	 

وهل وصلنا إليها؟	 

كيف نحافظ على استمرارّية الدافع و التحسين المستمر؟	 

COBIT5 لمحة عامة عن

COBIT 5 عوامل تمكين

نموذج تقييم كفاءة العملّية

COBIT5 مبادئ

COBIT 5 مقّدمة حول تنفيذ
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