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مقدمة:
التي  احتياجات األعمال والمشاكل  لتعريف  تحليل االعمال هو منهجية عمل تستخدم 
لتلبية هذه االحتياجات وحل  الحلول  ثم تحديد واختيار افضل  المنشآت ومن  تواجهها 
المشكالت. وهذا المنهج هو ليست نهج اكاديمي او نظري للموضوع كتلك التي تدرس 
في الجامعات ، ولكنها منهجية عمل تطبيقية مستخلصة من تجارب محترفي االعمال 
دراستها  تسهيل  بهدف  منظم  اطار  في  وتوثيقها  جمعها  تم   ، الماضية  السنوات  عبر 
واستخدامها. والجهة التي تعنى بموضوع جمع المعرفة، وتوثيقها وتحديثها هو المعهد 

 .PMI وتم تبنيها من قبل معهد إدارة المشاريع IIBA الدولي لتحليل االعمال

بطريقة  األعمال  تحليل  على  المشاركين  لدى  القدرة  تعزيز  الى   الدورة  هذه  تهدف 
احترافية تدعم اتخاذ القرارات االستراتيجية. وتعٌرف المشارٌكين بأهٌمية تحٌليل االعمال 
، وقدراتهم على الفهم الشامل لمنهٌجة تحٌليل االعمال االحتراٌفية، وكيفية تطبيق تحليل 
أيضا  في هذه  المشاركون  . وسيتمّكن  او مشروع  االعمال االحترافية في اي منشأة 
الدورة التدريبية من تعّلم العمليات األساسية للتفكير التحليلي التي يمكن استخدامها لحل 
نطاق واسع ومتنوع من المشكالت التي تواجه المؤسسات العصرية، مما يؤدي لتسّلح 

تلك المؤسسات بميزة تنافسية.

أهداف البرنامج :

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
خالل  � من  االعمال  لتحليل  األساسية  بالجوانب  التعريف  الى  المساق  هذا  يهدف 

استخدام مدخل شامل يبدأ بالتركيز على تحديد متطلبات االعمال وينتهي بتصميم 
االعمال

فهم تحليل شامل لبيئة االعمال وبناء استراتيجيتها التي تمكنها من الخلوص الى  �
تحقيق  في  نجاحها  لمتطلبات  االستجابة  من  المنظمة  يمكن  بالمنظمة  عمل  نظام 

أهدافها
اكتساب فهم أعمق للقواعد البحثية والتحليلية لبيئات األعمال �
تطبيق التفكير االستراتيجي لتحليل البيئة الحالية للعمل �
هيكلة المشكلة وتفصيلها وتقسيمها ألجزاء منفصلة �
إنشاء خطة عمل يتم فيها ترتيب أولويات المصادر وتركيز جهود الفريق �
تحديد المصادر الصحيحة للبيانات من خالل األبحاث ومقابالت الخبراء �
تحليل وتفسير البيانات المعقدة �
التعرف على أهم عمليات إدارة نطاق األعمال بشكل فعال �
معرفة أهم متطلبات تحسين العمليات �
إكتساب مهارة إعداد خطة العمل �
إلقاء الضوء على أهم المصفوفات المستخدمة في تحليل األعمال �
عرض النتائج على أعضاء الفريق والقيادة العليا �

Knowledge أ- معرفية
بنهاية هذا البرنامج يكون المشاركون قادرين على :

المعرفة والفهم ألساليب وتقنيات تحليل األعمال �
معرفة كيفية تحديد متطلبات مستخدمي النظم �
ومجموعات  � النظم  مستخدمي  متطلبات  وتجديد  االعمال  تحليل  وسائل  تطبيق 

المؤثرين
معرفة كيفية بناء نموذج يمثل حاالت االعمال ومتطلباتها �
معرفة كيفية تجريب النظم للتأكد من وفائها بالمتطلبات �

Cognitive Skills ب- مهارات علمية
بنهاية هذا البرنامج يكون المشاركون قادرين على :

التفكير بمنهجيه علمية سلميه لتحليل االعمال في المنظمات االدارية �
القدرة على حل مشكالت عمليات ونشاطات االعمال �
القدرة على توظيف التقنية الحديثة في تحليل وتصميم طرق العمل المناسبة ألداء  �

العمل بكفاءة

Knowledge أ- معرفية
بنهاية هذا البرنامج يكون المشاركون قادرين على :

المعرفة والفهم ألساليب وتقنيات تحليل األعمال �
معرفة كيفية تحديد متطلبات مستخدمي النظم �
ومجموعات  � النظم  مستخدمي  متطلبات  وتجديد  االعمال  تحليل  وسائل  تطبيق 

المؤثرين
معرفة كيفية بناء نموذج يمثل حاالت االعمال ومتطلباتها �
معرفة كيفية تجريب النظم للتأكد من وفائها بالمتطلبات �

Cognitive Skills ب- مهارات علمية
بنهاية هذا البرنامج يكون المشاركون قادرين على :

التفكير بمنهجيه علمية سلميه لتحليل االعمال في المنظمات االدارية �
القدرة على حل مشكالت عمليات ونشاطات االعمال �
القدرة على توظيف التقنية الحديثة في تحليل وتصميم طرق العمل المناسبة ألداء  �

العمل بكفاءة

ج- مهارات شخصية وتحمل المسؤولية    
Interpersonal skills and responsibilities

بنهاية هذا البرنامج يكون المشاركون قادرين على :
القدرة على العمل في جماعات لحليل عمليات ونشاطات االعمال في المنظمات �
اكتساب مهارات قيادية في تحليل عمليات االعمال وحل المشكالت �
اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية �
القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية التي تواجه تحليل االعمال �
مختلف  � في  االعمال  تحليل  في  المهني  االخالقي  السلوك  ممارسة  على  االعتياد 

انواع النشاطات

Analysis and communication د- مهارات التحليل واالتصال
بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادرًا على أن:

اكتساب مهارات التطبيق العملي لتحليل االعمال وفقا ألحدث االساليب المتخصصة �
اكتساب مهارا التعامل والتواصل مع االخرين في دراسة االعمال وتحليلها وتقيمها  �

وتصميمها
اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في مجال تحليل  �

االعمال

المخرجات المتوقعة للبرنامج
:)Course Outcomes(
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مقدمة في تحليل األعمال:

ما هو تحليل األعمال �
دور محلل األعمال �
المعنيون في تحليل األعمال �
نموذج تحليل األعمال األساسي �
مخطط المتطلبات �
المتطلبات والتصاميم �

مهام تحليل األعمال:

العملية العامة لتحليل األعمال �
تخطيط تحليل األعمال ومراقبتها �
استخراج المعلومات والتعاون مع المعنيين �
إدارة دورة حياة المتطلبات �
تحليل االستراتيجية �
تحليل المتطلبات وتعريف التصميم �
تقييم الحلول �

مهارات محلل األعمال:

التفكير التحليلي وحل المشكالت �
الصفات السلوكية �
المعرفة باألعمال �
مهارات التواصل �
مهارات التفاعل �
األدوات والتكنولوجيا �

األساليب األساسية المستخدمة في تحليل األعمال:

نظرة عامة على تقنيات تحليل األعمال �
نمذجة العمليات �
استخدام الحاالت و السيناريوهات �
تحليل السبب الجذري �
المقابلة �
تحليل المعنيين �
تحديد األولويات �

إدارة نطاق األعمال:

وضع خطة إدارة النطاق �
تجميع المتطلبات �
تحديد النطاق �
إنشاء هيكل تجزئة العمل �
التحقق من النطاق �
ضبط النطاق �

متطلبات تحسين العمليات:

تطبيق التحسين في العمل �
ورقة المتطلبات والمقاييس �
الفاعلية والكفاءة �
خطوات تقييم العمليات �
الرقابة والمتابعة �

متطلبات خطة العمل:

مفهوم خطة العمل �
أهمية خطة العمل �
متطلبات خطة العمل �
مهارات إعداد خطة العمل �

نمذجة العمليات:

مراحل وخطوات النمذجة �
� BPMN ما هو نموذج

نماذج مصفوفات تحليل األعمال:

� BCG نموذج مصفوفة
� ADL نموذج مصفوفة
� MCC نموذج مصفوفة القرار
� Porter نموذج مصفوفة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تحسين اساليب ادارة االعمال من خالل التحليالت الفعالة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


