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مميزات البرنامج
في ظل النمو السريع للطلب على وظائف إدارة المشاريع تجعل مهنة إدارة المشاريع مرغوبة

للغاية للباحثين عن عمل .المشكلة أنه ال يوجد تناسب بين العرض والطلب حيث أنه مع وجود
الطلب العالي ال يوجد القدرات االحترافية المؤهلة مهارات إدارة المشاريع ذات الصلة.
معسكرات إدارة المشاريع برنامج مكثف إلعداد المشتركين للحصول على شهادة إدارة المشاريع
االحترافية ،حيث يشمل البرنامج باإلضافة الى  35ساعة المطلوبة للدخول لالختبار  21ساعة
برنامج مكثف لالعداد لالختباريشمل أسئلة تدريبية على االختبار .المميزات:
▪ دعم استشاري حتى اجتياز االختبار
▪ إعادة الدورة مجانا في حال عدم اجتياز االختبار
▪ المساعدة والدعم في التقديم لالختبار

 13.4مليون
ممارس أجايل المعتمد

وظيفة من المتوقع أن تزداد وظائف إدارة
المشاريع بين عامي بحلول ، 2020
ليصبح أكثر من  41.5مليون

 15.7مليون
وظيفة جديدة إلدارة المشاريع على مستوى
العالم عبر سبع صناعات كثيفة المشاريع
بحلول عام 2020
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السعادة في بيئة العمل
نبذة
طريقة إلدارة المشاريع البرمجية والغير برمجية تركز على بناء المنتج على عدة مراحل وبفترات
زمنية قصيرة ،وتوّلد كل مرحلة منتجا متميزا عن سابقه بخصائص إضافية .ويعتبر منتجا حقيقيا
يستطيع العميل التفاعل معه ،والغاية من ذلك تقريب المنتج للعميل لقياس رضاه بمراحل تطور
منتجه ،ويتم تطبيق األجايل بطرق عدة منها الـ  Kanbanو .Scrum

أهداف البرنامج
• تعلم قيم وأساسيات و ممارسات منهجية أجايل.
• فهم منهجيات أجايل ( األدوار ،الممارسات ،اآلثار و األحداث )
• فهم دورة حياة برنامج أجايل

10 PDUs

Technical

4 PDUs

Strategic

4 PDUs

Leadership

• خوض تجربة ممارسي برنامج أجايل
• اكتساب األدوات و التقنيات والمعرفة و المهارات المطلوبة الجتياز اختبار PMI-ACPمن المحاولة
األولى.

الفئة المستهدفة
• أعضاء فريق سكرم وموظفي إدارة الجودة
ممارس أجايل المعتمد

• المطورون و مبرمجون البرامج وفق المنهجيات الرشيقة او االجايل
المديرين التنفيذيين  /المهندسين

•

• مطوري البرامج ومدراء المشروع ومالكي المنتجات ومحللي األعمال
• أي محترف يطمح أن يكون مدير مشروع
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محاور البرنامج
• التحليل وجمع المتطلبات
• التصميم
• التطوير(البرمجة)

• االختبار والدمج
• الصيانة

10 PDUs

Technical

4 PDUs

Strategic

4 PDUs

Leadership

مدة البرنامج
خمسة أيام

ورشة عمل

االعداد لالختبار

التسجيل لالختبار

دعم استشاري

شهادة ACP

عدد النقاط
ممارس أجايل المعتمد

 21نقطةPDUs /
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 950ر.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

•
•
•
•

إذا كنت ترغب ببرامج تدريبية مخصصة

الخصومات

لتتالئم مع طبيعة عملك

•

 %10للتسجيل المبكر

•

 %15للمجموعات ( 3فأكثر)

ممارس أجايل المعتمد

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

ممارس أجايل المعتمد

(011) 2252508

www.empower-sa.com

(+966) 558330895

@empower_ksa

training@empower-sa.com

@empower_ksa
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