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السعادة في بيئة العمل

نبذة
مدير سكرم هو الوسيط والمسئول عن تطوير البرامج باستخدام تقنيات أجايل .من خالل إزالة
العوائق التي تعيق قدرة الفريق على تحقيق األهداف  .إن مهام سكرم ماستر ال تشبه مهام
القائد التقليدي أو أي مدير مشروع! بل هو الوسيط بين الفريق وجميع العوامل الخارجية
Scrum Masterهو الشخص الرئيسي المسؤول عن توجيه المشروع في
المؤثرة .ويعتبر
االتجاه الصحيح ومساعدة فريق سكرم انجاز مهامهم بدقة .

أهداف البرنامج
اكتساب مهارات ومبادئ سكرم
استمرارية تطور الحياة المهنية
التغلب على التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ منهجية أجايل
تحسين األداء الوظيفي وجودة أداء المنتج في مجال سكرم
تعزيز روح الفريق
خلق بيئة عمل مرنة

•
•
•
•
•
•

الفئة المستهدفة
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المهتمين بمنهجية األجايل
المطورين وأصحاب المنتجات
أعضاء فريق سكرم
مهندسو البرمجيات و مديرو المنتجات
مدراء المشاريع وقادة فرق العمل و محللو األعمال
أي شخص يرغب في تحسين األداء الوظيفي بمجال سكرم

•
•
•
•
•
•
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محاور البرنامج
مقدمه عن سكرم
نظره عامه عن سكرم
معرفة مصطلحات سكروم والمفاهيم المختلفة وعملية سكروم الكاملة.
األدوار والمسؤوليات
فهم أدوار فريق سكرم
التعرف على أقسام Sprint
التعرف على منهجيات سكرم بتطبيق عملي وعلمي
التسهيل والتدريب
التعاون في صنع القرار

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج
يومان

عدد النقاط
PDUs /SEUs 20
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المستشار /عابد القريشي
مستشار في منهجية األجايل وسكرم

التعليم
•

بكالوريس في العلوم التطبيقيه  ,جامعة واترلو .

•

بكالوريس في كلية التربيه تخصص التربيه الدوليه المقارنه ,جامعة تورنتو .

الخبرة
• استشاري في تطوير البرامج اجايل ومدرب مستقل .
•

مستشار في تطوير برامج (.(Agile agility

•

مدير مساعد لمجموعة .SQS

•

مستشار اول في شركة هيتاشي لالستشارات.

•

مدرب اجايل في هيئة اإلعالنات.

•

مهندس البرامج .Cisco

•

استشاري تطوير والتحليالت .EasyJet

•

مهندس نظم.
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الشهادات االحترافية
•

مدرب سكرم المعتمد

•

مدرب المؤسسة المعتمدة لتحالف سكرم
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تفاصيل التسجيل
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 4,500ر.س .شامل رسوم االختبار

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

•

 %15للتسجيل المبكر

لتتالئم مع طبيعة عملك

•

 %20للمجموعات ( 3فأكثر)

تواصل معنا على:
corporate@empower-sa.com

 2وواحد
مجانا ً
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 3واثنين
مجانا ً

اذا سجل شخصين ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم مقعد مجاني لنفس البرنامج
يمكنهم من دعوة أصدقائهم او زمالئهم
اذا سجل ثالث أشخاص ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم مقعدين مجانية 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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