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من نحن
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رائــدون فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة والتعليــم، ولدينــا فريــق مــن المستشــارين المعتمديــن ذوي الخبــرة المميــزة لدعمكــم فــي 

االســتفادة مــن الفــرص بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة. 

نركــز فــي بكــه علــى تطويــر أفضــل المهــارات وممارســات األعمــال التــي توضــح التوجهــات االســتراتيجية للمنظمــات، وتنفــذ الخطــط 

وتخلــق ثقافــة تنظيميــة ناجحــة.

نحن نفخر ببناء القدرات من خالل مدربينا ذوي الخبرات الطويلة في مجال التدريب لتحقيق نتائج التعليم المرغوبة. 

عن بكه
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من نحن

رؤيتنا

رسالتنا

أن نكون األفضل في تقديم خدمات االستشارات اإلدارية وخدمات التعليم المهني.

نرشد عمالئنا إلطالق إمكانياتهم من خالل توفير خدمات استشارية وتعليمية بأعلى المستويات.
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الملكية

قيمنا

النزاهةالتميز

المسؤولية 
اإلجتماعية

التعاون
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دورة تدريبية 

كفاءة تم بناؤها 

عميل

مشروع مدرب واستشاري

+1,000

+20,000

+300

+600 +80

بكه
في أرقام
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لماذا بكه؟

جودة عالية للخدمات 
المقدمة وفق افضل 
الممارسات العالمية

فهم احتياجات السوق 
المحلي

أعلى معايير المهنية 
والمصداقية

حلول مصممة خصيصًا 
الحتياجات العميل

فهم اهتمامات األفراد 
وتفضيالتهم الشخصية

فريق من المحترفين 
المتخصصين والموهوبين

حلول عالمية بطابع 
محلي
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خدماتنا
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الخدمات االستشارية

االستراتيجية والتحول

التقييم االستراتيجي والمؤسسي •

تطوير استراتيجية المنظمات واألعمال •

الحوكمة وخدمات مجلس اإلدارة •

تأسيس مكاتب اإلدارة االستراتيجية •

تطوير لوحات األداء والتقارير •

إسناد وتشغيل مكاتب اإلدارة االستراتيجية •

الموارد البشرية

تقييم نضج الموظفين والموارد البشرية •

تصميم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي •

تطوير حوكمة وسياسات الموارد البشرية •

تصنيف الوظائف وتطوير الحوافز •

تطوير إطار الكفاءات •

إدارة عمليات التدريب •

إسناد وتشغيل الموارد البشرية •

إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع

• )P3M3( تقييم نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع

تأسيس مكتب إدارة المشاريع وتقديم االستشارات •

تطوير حوكمة ومنهجيات إدارة المشاريع •

تطوير السياسات والعمليات ومؤشرات األداء •

تطوير أدوات مكتب إدارة المشاريع •

تطوير لوحات األداء والتقارير •

إسناد وتشغيل مكاتب المشاريع •
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برامج التدريب المهنية

إدارة المشاريع  
إدارة الموارد البشرية  
تحليل األعمال  

إدارة التسويق  
تقنية المعلومات  
إدارة الجودة  

تدريب مخصص  

االختبارات العالمية

  HRCI اختبارات
  Axelos اختبارات
  ISO اختبارات

  COBIT اختبارات
  QAS اختبارات
  NIST اختبارات

  ISACC اختبارات

المواد التدريبية

  PMI المواد التدريبية لــ
  IIBA المواد التدريبية لــ

  Axelos المواد التدريبية لــ

الخدمات التعليمية
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إدارة المشاريع

الموارد البشرية

التسويق

• CAPM® مقدمة في إدارة المشاريع

• PMP® إدارة المشاريع اإلحترافية

• PRINCE2® إدارة المشاريع في البيئة المحكمة

شهادة معهد أكاسيا للتعليم دبلوم المستوى الثالث لممارسات الموارد البشرية •

شهادة معهد أكاسيا للتعليم دبلوم المستوى الخامس إلدارة الموارد البشرية •

أساسيات إدارة الموارد البشرية للصم •

محترف تسويق رقمي معتمد •

متخصص تسويق رقمي معتمد – منصات التواصل االجتماعي •

محترف مبيعات رقمية واجتماعية معتمد •

• Associate CMMP مساعد معتمد في إدارة التسويق اإلحترافي

• MSP® إدارة البرامج الناجحة

• ®P3O إدارة مكاتب المشاريع, البرامج, المحافظ

• RMP® إدارة المخاطر اإلحترافية

• PHRi™ محترف موارد بشرية

• SPHRi™ دورة محترف موارد بشرية أول

• aPHRi™ محترف موارد بشرية – مشارك

مايكروسوفت بروجيكت •

برامج التدريب المهنية
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تحليل األعمال

إدارة الجودة

تقنية المعلومات

• ECBA™ شهادة معتمد في مقدمة تحليل األعمال – التحضير لإلختبار

• CBAP® شهادة معتمدة في احترافية تحليل األعمال – التحضير لالختبار

• PMI-PBA® محترف تحليل األعمال

منهجية لين ستة سيجما ®Lean Six Sigma – الحزام األصفر •

منهجية لين ستة سيجما ®Lean Six Sigma – الحزام األخضر •

منهجية لين ستة سيجما ®Lean Six Sigma – الحزام األسود •

• ITIL® 4 Foundation مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات

تدقيق أنظمة إدارة الجودة وفق معيار األيزو9001:2015 •

مدقق رئيسي – تدقيق أنظمة إدارة الجودة وفق معيار األيزو9001:2015 •

برامج التدريب المهنية
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شركاؤنا
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عمالؤنا
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ندعــم المجتمــع مــن خــالل بــذل الجهــود لمســاعدة القطــاع غيــر الربحــي، والجمعيــات 

مــن  كجــزء  عقليــة.  أو  جســدية  إعاقــات  مــن  يعانــون  الذيــن  واألشــخاص  الخيريــة، 

مســؤوليتنا االجتماعيــة، نجعــل جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متاحــة بشــكل أكبــر مــن خــالل 

تقديمهــا بتكلفــة منخفضــة أو بــدون تكلفــة لألشــخاص والمنظمــات.

مجتمعنا

بيئتنا

موظفينا

شركاؤنا

لتخفيــف آثــار األعمــال علــى البيئــة من خالل اســتخدام الطاقة المســتدامة واالســتخدام 

الرشــيد للميــاه وإعــادة التدويــر وتصريف النفايات بالشــكل الصحيح.

نقــدم للموظفيــن بيئــة عمــل صحيــة ليعملــو بشــكل مريــح ويقدمــوا أداء أفضــل، كمــا 

نقــدم للموظفيــن فرصــة للنمــو، وتعزيــز مهاراتهــم ومعارفهــم ليصبحــوا أعضــاء منتجيــن 

فــي المنظمــة والمجتمــع

سيتم منح ٪10 من صافي أرباح بكه لخدمة برنامج المسؤولية االجتماعية 

ومبادراته.
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