
مختص مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات 
)CDS( إنشاء وتسليم ودعم :ITIL 4

دورة تدريبية

تؤهلك هذه الدورة الجتياز االختبار الدولي

الشهادة معتمدة من
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بكــه هــي شــركة رائــدة فــي المجــاالت اإلداريــة، تمتلــك شــركتين فرعيتيــن وهمــا شــركة لالستشــارات اإلداريــة، وشــركة للتعليــم. 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.

نحــرص علــى اســتخدام ومواكبــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتميــز دوراتنــا التدريبيــة بالمرونة والتكيــف مع األحداث 

العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفراد بكفــاءة عالية.

بكه في أرقام

 ?لماذا بكه

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

دورة
تدريبية 

مدربمشروع كفاءة تم
بناؤها 

عميل
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تحسين كيفية تطوير الخدمات •

دمج التقنيات الجديدة •

• DevOps و Agile و Lean و Embed التعرف على طرق عمل

يهــدف مؤهــل ITIL 4: إنشــاء وتســليم ودعــم )CDS( إلــى زيــادة فهــم المتــدرب حــول كيفيــة دمــج تدفقــات القيمــة المختلفــة واألنشــطة 

إلنشــاء وتســليم ودعــم المنتجــات والخدمــات التــي تدعــم تكنولوجيــا المعلومــات والممارســات واألســاليب واألدوات ذات الصلــة.

تحسين العمليات الحالية •

إدارة فرق تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال •

تحسين تدفقات القيمة وسير العمل •

مواءمة الخدمات الرقمية مع استراتيجية العمل •

بعد االنتهاء من الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:

تساعدك دورة ITIL4 CDS على:

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

5 أيام- تدريب أونالين

محاكاة لالختبار.

اختبارات تدريبية

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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الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

    ITIL V4 مكونات

  SVS سلسلة قيمة الخدمة

   SVS - ITIL ممارسات

  SVS - ITIL المبادئ التوجيهية لـ

   SVS الحوكمة

  SVS التحسين المستمر

  ITIL 4 ملخص المرحلة التأسيسية لـ

التكامل ومشاركة البيانات  

إعداد التقارير والتحليالت المتقدمة  

التعاون وسير العمل  

أتمتة العمليات الروبوتية  

الذكاء االصطناعي  

المنظمات واألشخاص والثقافة •

بناء فرق فعالة •

تطوير ثقافة الفريق •

توجه العميل: العميل أواًل •

التواصل االيجابي •

التحديات •

 ITIL4 ملخص مؤسسة
مراحل االحتراف في تكنولوجيا المعلومات 

وإدارة الخدمات 

استخدام تكنولوجيا المعلومات إلنشاء 
وتقديم ودعم الخدمات

ممارســي  إدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات ITSM ممــن يديــرون المنتجــات والخدمــات الرقميــة التــي تدعــم 

تكنولوجيــا المعلومــات، والمســؤولين عــن التســليم الشــامل. 

مديري  العمليات الرقمية/تكنولوجيا المعلومات 

أي شخص مسؤول عن تكنولوجيا المعلومات / التسليم الرقمي أو التطوير أو النشر أو المراقبة والدعم 

أي شخص مسؤول عن تسليم اتفاق مستوى الخدمة

يستهدف اختصاص ITIL 4 في اإلنشاء والتسليم والدعم:

التعلم اآللي  

التكامل المتواصل والتسليم المستمر والنشر المستمر  

قيمة نموذج المعلومات الفعال  

تفصيل نموذج المعلومات  

أتمتة إدارة الخدمة  
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•  ITIL تدفقات قيمة خدمة

تطوير خدمة جديدة  •

ترقية أو استعادة خدمة مباشرة  •

استخدام تدفقات القيمة لتحديد الحد األدنى من الممارسة  •
العملية

تصميم الخدمة •

تطوير وإدارة البرمجيات •

إدارة النشر •

إدارة اإلصدارات •

التحقق من صحة الخدمة واختبارها •

تمكين التغيير •

مكتب خدمة المستفيد •

إدارة الحوادث •

إدارة المشاكل •

إدارة المعرفة •

إدارة مستوى الحدمات •

المراقبة وإدارة األحداث •

تحديد األولويات وإدارة العمل •

• Shit-left نهج

االعتبارات التجارية والمصادر •

تحديد متطلبات مكونات الخدمة •

نماذج المصادر والخيارات •

تكامل الخدمة واإلدارة  •

تدفقات القيمة إلنشاء الخدمات وتقديمها 
ودعمها

الممارســــــــــــــات

تحديد األولويات وإدارة العمل
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