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 األهداف

  في تحليل األعمال.وتعزيز تبادل المعرفة 
 في المجاالت التالية  حديدةص رفتح ف 
 تحليل االعمال  -
 إدارة المشاريع -
 القيادة في المجال اإلداري -
 تطوير مفهوم حل المشكالت. 

 المحتوياث

  رسًٍٍ األعّبي:  2اٌّسٛر Business Analysis Model 
 .ٌّبرا ررغت أْ رىْٛ خجٍر فً رسًٍٍ األعّبي؟ -

 ِبرا ٌعًٕ رسًٍٍ األعّبي؟ -
 .ّٔٛرج رسًٍٍ األعّبي -
  إدارح أصسبة اٌّصبٌر:  3اٌّسٛر Stakeholder Management 
 .رعرٌف أصسبة اٌّصبٌر -
 .رصٍٕف أصسبة اٌّصبٌر -
 اصسبة اٌّصبٌر رفبعًرىزٍىبد  -
  دٌٕبٍِىٍخ األعّبي:  4اٌّسٛر  Business Dynamics 

 ِب ً٘ دٌٕبٍِىٍبد األعّبي؟ -
 ِصفٛفخ االسزرارٍدٍخ ٚاٌزشغٍٍٍخ -
 .ِفَٙٛ اٌزخطٍظ -
  اٌّزطٍجبد:  5اٌّسٛر Requirements 
 .رعرٌف خّع اٌّزطٍجبد -

 خطٛاد خّع اٌّزطٍجبد -
 طرق خّع اٌّزطٍجبد -
  اٌزسمك ٚرسًٍٍ اٌفدٛح :  6اٌّسٛرInvestigation & Gap Analysis 

 ّٔٛرج اٌزسًٍٍ -
1- What Models  
2- How Models 
3- What If Models 
  رصٍُّ اٌطرٌك:  7اٌّسٛر Vehicle Design 

 اٌّزطٍجبدرٛثٍك  -



 

 اٌّزطٍجبدرزجع  -
 اٌّزطٍجبداٌزسمك ِٓ صسٗ  -
  اٌزمٍٍُ:  8اٌّسٛر Evaluation 
 .زً ٌٍّشىٍخاٌدبد  -

 األداءرمٍٍُ  -
 لجٛي زً اٌّشىٍخ -

 المشاركون

 .ٚرؤسبء األلسبَٚ  اٌذٚائرِذراء ِذراء اإلدارح اٌعٍٍب ٚ  •

 .وبدر اٌّؤسسخ ثبخزالف ِسزٌٛبرُٙ اٌٛظٍفٍخ •

 .ٚاإلدارح ،عٍى شٙبدح خبِعٍخ فً اٌعٍَٛ اٌّبٌٍخ اٌسبصٍٍٓ •

 .فً رسًٍٍ األعّبيعٍٍّخ خجرح  ٌّزٍهِٓ  •

 .ٌعًّ فً رسًٍٍ األعّبي ، أٚ إدارح اٌّشبرٌع ِٓ ٌرغت فً رطٌٛر ٔفسٗ  •

 اإلمتحان

  ُاإلِزسبْ عجر االٔزرٔذ رمذٌٌُز Online  ًٌٍزذرٌت ٚرطٌٛر  أوبدٌٍّخ غرفخ ردبرح عّبْ لبعبد ف

 . األعّبي

 ِزسبْ سبعزٍِٓذح اإل. 

  سؤاي 111عذد األسئٍخ. 

 ٔٛعٍخ األسئٍخ: اخزٍبر ِٓ ِزعذد. 

  ٌعزجر اٌّشبرن ٔبخسبً  ِٚسزسمبُ ٌشٙبدحCBA  فّب فٛق فً 01فً زبي رسصٍٍٗ عٍى ٔسجخ ٔدبذ %

 االِزسبْ إٌٙبئً.

 الشهاداث

 اٌشٙبداد عٍى American Business Academy ٌألعّبي األِرٌىٍخ األوبدٌٍّخ ِٓ  ِشبرن وً ٌسصً

 : اٌزبٌٍخ

 زضٛر شٙبدح ":Certified of Attendance "اٌجرٔبِح أزٙبء ثعذ 

 ٖإٔدبز شٙبد  "  :Certificate of Achievement     "إٌٙبئً  االِزسبْ اخزٍبز ثعذ. 

 رطٌٛر األعّبي.ِٚٓ أوبدٌٍّخ غرفخ ردبرح عّبْ ٌٍزذرٌت  زضٛر عٍى شٙبدح اٌّشبرن وّب ٌسصً

لغت 

 التدريب
 .أدٍٍسي –عرثً 

 


