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 تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
عملية  منهجية  شرح  الي  األعمال ،  وتحليل  ومراقبة  مهارات  تخطيط  برنامج  يهدف 
تحليل االعمال لتأكيد مخرجات عالية الجودة، والوصول الي حل المشاكل دون تخطي 
أي مرحلة من مراحل الوصول للحل النهائي، ان تحليل االعمال مهارة يجب ان تكون 
عند كل العاملين لتحسين وتطوير أعمالهم.إن تحليل االعمال أصبح من اهم مجاالت 
البيانات والمتطلبات ضروري أدارتها  العصر الحالي، في ظل وجود حجم كبير من 

وتنظيمها لالستفادة منها في تطوير االعمال .

الصحيحة  المنهجية  على  التعرف  باالتي:  المشارك  يلم  الدورة سوف  هذه  من خالل 
مع  التواصل  بأهمية  االلمام  المصالح،  أصحاب  تحليل  علي  قادر  االعمال،  لتحليل 
أصحاب المصالح والمنهجية الصحيحة للتواصل، االلمام بقوة وأثر أصحاب المصالح 
في نجاح عملية تحليل االعمال،  قادر علي تحديد فجوة )ثغرات( محددة في القدرات 
لتلبية احتياجات العمل، قادر علي إدارة وحل متعارضات المتطلبات، قادر علي تحليل 

المؤسسة.ملماً بسمات الجودة العالية للمتطلبات.

أهداف الدورة:
عند االنهتاء من الدورة، سيكون الماشركون قادرون عىل:

	w.مراجعة ومناقشة مهام تحليل األعمال في الحياة العملية
	w.فهم العالقات بين عمليات وأنظمة تحليل األعمال ومجاالتها

	w.مراجعة المصطلحات الرئيسية وتقنيات تحليل األعمال والكفاءات
	w مناقشة  منظورات لتحليل األعمال المعروضة في الدليل المعرفي لتحليل األعمال

.BABOK® Guide
	w المعرفة مجاالت  المتواجدة ضمن  واألنشطة  للمبادئ  وواضح  جيد  فهم  اكتساب 

.BABOK® Guide الستة في الدليل المعرفي لتحليل األعمال
	w استخدام  نتائج تحليل االعمال في اتخاذ القرارات وتحسين أداء المؤسسات بناءا

على ذلك .

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً متنوعاً من األساليب التفاعلية مثل دراسة الحاالت 
التي تستخدم إلظهار مهارات التفكير التحليلي. إلى جانب تلك التمارين تحتوي الدورة 
والعروض  األدوار  ولعب  الجماعية  والنقاشات  الفردية  الملخصات  على  التدريبية 

التقديمية.

الفئات المستهدفة:
محترفي ضمان  األعمال،   تحليل  في  المختصين  المهنيين  التدريبية  الدورة  تستهدف 
الجودة  -QA، ومدراء المشاريع ومديري التغيير ومسؤولي الموارد البشرية والموظفين 
والمبيعات  والموظفين  التسويق  االقسام  وخبراء  ورؤساء  والمشرفين  اإلداريين 

الراغبيين في معرفة ادارة تحليل االعمال .

       المحتويات   الرئيسية : 

ختطيط ومراقبة حتليل األعمال:
	wالتخطيط لمنهجية تحليل األعمال
	wالتخطيط إلشراك أصحاب المصلحة
	wالتخطيط لحوكمة تحليل األعمال
	wالتخطيط إلدارة بيانات تحليل األعمال
	wتحديد تحسينات أداء تحليل األعمال

حتليل االسرتاتيجية:
	wتحليل الوضع الحالي
	wتحديد الوضع المستقبلي
	wتقييم المخاطر
	wتحديد استراتيجية التغيير

تقييم احللول:
	wقياس أداء الحلول
	wتحليل مقاييس األداء
	wتقييم قيود الحلول
	wتقييم قيود المنظمة
	wاقتراح إجراءات لزيادة قيمة الحل

المجاالت:
	wأجايل
	wذكاء األعمال
	wتقنية المعلومات
	wهندسة األعمال
	wإدارة عمليات األعمال

حتديد التصميمو تتحليل المتطلبا:
	wتحديد وصياغة المتطلبات
	wالتحقق من المتطلبات
	wتأكيد المتطلبات
	wتحديد بنية المتطلبات
	wتحديد خبارات الحل
	wتحليل القيمة المحتملة واقتراح الحلول

القدرات األاسسية:
	wالتفكير التحليلي وحل المشكالت
	wالخصائص السلوكية
	wالمعرفة في عالم األعمال
	wمهارات التواصل
	wمهارات التعامل مع اآلخرين
	wاألدوات والتكنولوجيا



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

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

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

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

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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 :........................) تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال (

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


