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برنامج
)Certified Scrum Developer (CSD
السعادة في بيئة العمل

نبذة
)®Scrum Developer® (CSDلمبرمجين البرامج الذين يقومون بإنشاء
تم تصميم برنامج
البرامج في بيئة Scrum.و الهدف من البرنامج هو تعريض الطالب إلى أهم األدوات والتقنيات
الالزمة لبناء برامج جيدة في األسلوب التكراري والمتزايد الذي تحتاج إليه Scrum.هذه األفكار
هي محور مجال تطوير البرمجيات

أهداف البرنامج
CSD Learningالمهارات األساسية في الترميز ،واالختبار ،وإعادة البناء،
تغطي أهداف
والتكامل المستمر
باإلضافة الي مناقشة الموضوعات ذات الصلة الالزمة لتطوير برنامج فريق ناجح بأسلوب
Scrum
تحسين أداء المشروع من خالل تقليل المخاطر اإلجمالية
تحقيق فوائد عظيمة للمنظمة حيث  ٪97من المنظمات تتبع منهجية سكرم

•
•
•
•

الفئة المستهدفة
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متخصصو تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرمجيات
المهندسين المعماريين
محللون األعمال
المطورين
مسؤولو ضمان الجودة
المهندسين
مدراء المشروع  /المنتجات

•
•
•
•
•
•
•
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مطور سكرم المعتمد
)Certified Scrum Developer (CSD
محاور البرنامج
مقدمه عن سكرم
نظره عامه عن سكرم
األدوار والمسؤوليات
التسهيل والتدريب
التعاون في صنع القرار
لتعرف على المنهجيات الرشيقة أو االجايل
ممارسات الهندسة الرشيقة
استخدام األدوات والمنهجيات إلنشاء برامج عمل استثنائية في تكرارات عملية Scrum

•
•
•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج
يومان

عدد النقاط
PDUs /SEUs 16
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تفاصيل التسجيل

مطور سكرم المعتمد
)Certified Scrum Developer (CSD

 4,500ر.س.

للتسجيل
+966 (011) 2252508

training@empower-sa.com

سياسة اإللغاء
•
•
•
•

يحق للمتدرب استرداد  %100من قيمة البرنامج إذا كان اإللغاء من قبلنا
يحق للمتدرب استرداد  %75فقط من قيمة البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  7أيام
يحق للمتدرب استرداد  %50فقط من قيمة البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  5أيام
ال يحق للمتدرب استرداد رسوم البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  4أيام أو أقل

الخصومات

إذا كنت ترغب ببرامج تدريبية مخصصة
لتتالئم مع طبيعة عملك

•

 %10للتسجيل المبكر

•

 %15للمجموعات ( 3فأكثر)
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سجل  4أشخاص و
الخامس مجانا

تواصل معنا على:
corporate@empower-sa.com

اذا سجل  4أشخاص ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم تسجيل مقعد
مجاني لنفس البرنامج يمكنهم من دعوة أصدقائهم او زمالئهم

إخالء المسؤولية
بالرغم من كل الجهود المبذولة لضمان أن المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة في وقت النشر .مع ذلك  ،منتجات
وخدمات إمباور تخضع للتطوير المستمر و التحسين ولها الحق في تغيير المنتجات والخدمات من وقت آلخر .لن تتحمل إمباور أي
المسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام المعلومات في هذا المنشور .
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نسعى دوما لخلق قصص نجاح مع عمالئنا ونحرص على تصميم حلولنا
االستشارية والتطويرية لتمكين المنظمات من تحقيق التحول االستراتيجي

والرقمي ورفع المستوى االحترافي لمنسوبيها
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(011) 2252508

www.empower-sa.com

(+966) 558330895

@empower_ksa

training@empower-sa.com

@empower_ksa
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