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دورة حياة تطوير الربمجيات



دورة حياة تطوير الربمجيات
Software Development Life Cycle

؟( Software–البرمجية )ما هي •

.  جة محددةهي مجموعة من التعليمات و األوامر الحاسوبية التي عندما يتم تنفيذها تؤدي إلى نتي

.رونية تطبيقات الهواتف الذكية ، تطبيقات الحاسب اآللي ، المواقع اإللكت: من أمثلتها •
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دورة حياة تطوير البرمجيات

Software Development Life Cycle

Feasibility Study

دراسة الجدوى

Requirements Analysis and Specification

تحليل المتطلبات و الخصائص

Design

التصميم

Conding and Unit Testing

البرمجة و اختبار الوحدات

Integration and System Testing

التكامل و اختبار النظام

Maintenance

الصيانة و التشغيل



المساهمين في المرحلة المرحلة

Business Developer/مطور األعمال 

Project Manager/مدير المشروع

Feasibility Study

دراسة الجدوى

/Business Analystمحلل األعمال

System Analyst/محلل النظام 

Project Manager/مدير المشروع

Requirements Analysis 

and Specification

تحليل المتطلبات و الخصائص

System Analyst/محلل النظام 

UX & UI Designer/ مصمم واجهة و تجربة المستخدم 

Software Engineer/ مهندس البرمجيات 

Project Manager/مدير المشروع

Design

التصميم

Software Engineer/ مهندس البرمجيات 

Project Manager/مدير المشروع

Conding and Unit Testing

البرمجة و اختبار الوحدات

Software Engineer/ مهندس البرمجيات 

Quality Assurance Engineer/ مهندس الجودة 

Project Manager/مدير المشروع

Integration and System 

Testing

التكامل و اختبار النظام

Technical Support/ الدعم الفني 

Operations/ التشغيل و العمليات 

Project Manager/مدير المشروع

Maintenance

الصيانة و التشغيل



المخرجات/ الدور الوظيفة

Business Case–دراسة الجدوى  Business Developer/مطور األعمال 

Business Requiremnts Document–وثيقة األعمال  /Business Analystمحلل األعمال

System Requirements Document–وثيقة خصائص النظام  System Analyst/محلل النظام 

UX & UI Designer/ مصمم واجهة و تجربة المستخدم  Prototype-النموذج التمثيلي للبرمجية

بناء البرمجية باالعتماد على النموذج التمثيلي و وثيقة خصائص النظام Software Engineer/ مهندس البرمجيات 

-Back End

-Front End

-API

-Full Stack

وثيقة التأكد من سالمة البرمجية و مطابقتها للمواصفات و الضوابط باالعتماد على

خصائص النظام

Quality Assurance Engineer/ مهندس الجودة 

مساعدة المستخدمين و رصد أخطاء البرمجية و حل المشكالت إن وجدت Technical Support/ الدعم الفني 

متابعة سير أداء البرمجية و حل المشكالت إن وجدت Operations/ التشغيل و العمليات 

-Soc “Security Operation Center”

-Noc “ Network Operation Center”

إعداد خطة المشروع و تنسيق المهام بين فريق المشروع Project Manager/مدير المشروع



دورة حياة تطوير الربمجيات
Software Development Life Cycle
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Waterfall Model

نموذج الشالل



حياة المنتجدورة
Product Life Cycle 



التمهيد النمو النضوج الهبوط

حياة المنتجدورة
Product Life Cycle 



الرقمي في تطوير نماذج األعمالالتحولتوظيف
Employing Digital Transformation in Developing Business Models



توظيف التحول الرقمي في تطوير نماذج األعمال
Employing Digital Transformation in Developing Business Models

.  Business Model–نماذج األعمال -
Digital Transformation (DX)–التحول الرقمي-



توظيف التحول الرقمي في تطوير نماذج األعمال
Employing Digital Transformation in Developing Business Models

:هو نموذج العملما
(   Values-ِقيم)هو كيفية قيام أصحاب األعمال بإنشاء ، إيصال أو االستيالء على 

.معينة



توظيف التحول الرقمي في تطوير نماذج األعمال
Employing Digital Transformation in Developing Business Models

، كرواتب موظفين: المصاريف التشغيلية 

عقود سنوية ايجارات و غيره

يناشتراكات المستفيد

الشركات 

المتوسطة و

الصغيرة

ة الشركات الكبير

االفراد

اشتراكات 

ة يومية ، شهري

، سنوية

الدفع حسب 

االستخدام ، لكل 

عملية مبلغ

السرعة

يةالموثوق

الجودة

24/7

األمان

الخصوصية

شركاء 

النجاح في 

:  العمل 

مندوبي 

التوصيل ،

شركات 

الشحن ، 

موفري 

الموارد

تقديم 

االستشارات 

برمجة األنظمة

يالدعم الفن

يةالموارد البشر

تةاألصول الثاب

بيع أو إيجار المنتجات

تتوصيل الطلبا

المتجر االلكتروني

شبكات التواصل االجتماعي

تطبيقات الهواتف الذكية

خدمات مستقلة

الروبوتات



توظيف التحول الرقمي في تطوير نماذج األعمال
Employing Digital Transformation in Developing Business Models

:هو التحول الرقميما
.  إعادة هندسة اإلجراءات بمنظور رقمي قائم على البيانات

مما يساعد في 
oتحسني رسعة و جودة اإلجراء.
oدقة اتخاذ القرار.
oحفظ الخصوصية و أمن المعلومات.



توظيف التحول الرقمي في تطوير نماذج األعمال
Employing Digital Transformation in Developing Business Models



نماذج في التحول الرقمي



نماذج في التحول الرقمي

https://www.najiz.sa/applications/landing
https://twitter.com/Abdulaziz_Hmadi/status/1058991038034075648?s=20


نماذج في التحول الرقمي

https://www.absher.sa/wps/portal/individuals/Home/homepublic/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83Q3MjAwcw4IsTFw9TQ3dzUz0wwkpiAJJ4wCOBkD9UViUOBo4BRk5GRsYuPsbYVWAYkZBboRBpqOiIgBIR9Vv/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/


نماذج في التحول الرقمي

https://www.moh.gov.sa/Support/Pages/MobileApp.aspx


نماذج في التحول الرقمي

https://sdaia.gov.sa/?Lang=ar&page=SectionHome


تحديد المسار الرقمي



تحديد المسار الرقمي

نصائح عامة 
للحياة الجامعية

.الناجحة
الفروقات بني 

المسارات 
الرقمية



الفروقات بني 
المسارات الرقمية

1

2

3

جامعة٤٧يوجد في المملكة 

مسار٢٩٤

تخصص رقمي١١

https://attaa.sa/files/u_uploads/202115_1622535330.pdf


الفروقات بني 
المسارات الرقمية

تخصصات دقيقة مكثفة تخصصات شمولية عامة

تــطـــــويــــر البيـــــانــــات 

تـــطــبيقـــات الحـــاســـب 

المــــعلـــــــومــــات ٕادارة

المــعلــــومــــات أمـــــــن

الســـيبــــرانـــياألمــــــــن 

DSAI))علم البيانات والذكاء االصطناعي 

(NIE)األشياء ٕانترنتالشبكات وهندسة 

اإلصــطنــــاعــيالذكــــــاء 

علـم البيـانــات وتــحليلهـــا 

تــــــحــليــــل البـيـــــانــــات 

الشــــــبـــــــكــــــــــــــــات 

عـلـــــــوم الحـــــــاســـــب 

نـــظـــــم المعلــــومــــات 

تـــقــنيــة المعلــــومـــات 

هنــــدســـة الحــــــاســــب 

هنــــدســـة البــــرمجيـــات 

هــنـــدســـة االتــــصـــاالت 

الهنـــدسـة اإللكــــترونـيـة 

الهنــدسة الطبية الحيـويـة 

الهنـدسة الكــهربائية والحـاســوبية 

عــلــــــــــوم اإلحـــصـــــــاء 

الهندسة الصناعية والنظم 

علوم الرياضيات والحساب التطبيقية 



الفروقات بني 
المسارات الرقمية

:اختيار المسار معايري

(.hardware-عتاد صلب )و ( Software-برمجيات )-
.متطلبات الجامعة، الكلية ، القسم-
.عدد الساعات األكاديمية و الفصول الدراسية-



نصائح عامة للحياة
.الجامعية الناجحة

.التوكل على هللا و إخالص النية •

.تنظيم الوقت و المهام •

.لتكن عادتك قبل كل محارضة ، مراجعة الدرس الماضي و التحضري للدرس القادم•

.اختيار فريق المرشوع بعناية•

.اعتمد على نفسك في حل الواجبات •

.التعاون و روح الفريق•

.القراءة و االطالع من عدة مصادر•

.اتبع شغفك•









الرماجع
1- Dr.Fahad Alsokhiry via twitter Link

2- Abdulaziz Alhamdi via twitter Link

https://twitter.com/alsokhiry/status/1281232930963103745?s=20
https://twitter.com/Abdulaziz_Hmadi/status/1058991038034075648?s=20


شكرًا لكم


