
إدارة مشاري    ع تقنية
المعلومات





تقنية المعلومات 

تفي الشركات والمؤسسا



oيالتحول ويجهةايمطلباصبحالرقم 
يكوتنافسسباقهناكلذلكمنظمةاي بي 
ي  
 
.األعمالأتمتةف

oوإستخداماألعمالأتمتةزادتمايكل
يالتقنية  
 
تاجيةاالنمازادتكلالمنشأت،ف

.الخدماتتقديمجودةوي
oيالتطوريمواكبة  

ادارةرسعةويالتقن 
ات كفاءةذويمشاري    علمدراءتحتاجالتغيي 

.عالية
oائزيركأهممنالتقنيةالمشاري    عادارةجودة

.والمنظماتالمؤسساتانجاح

تقنية المعلومات 

في

الشركات والمؤسسات 



تأقسام تقنية المعلوما

1

2

3

4
:قسم البنية التحتية

ييالمتطلباتياالزمةيلتشغيليالتطب .  يقاتيوتقديميالخدماتيقوميقسميالبنيةيالتحتيهيبإعداديوتهيئةيوتوفي 

:قسم أمن المعلومات
لتأكديمنيعدمييوهويالقسميالمختصيلمراجعةييوفحصيالتطبيقاتيوالبنيةيالتحتيةيلتقنيةيالمعلوماتيويا

يالمرصحيلهميللمعلوماتياويبياناتيالمنشأة .  وجوديأييثغراتيقديتؤديياىليوصوليغي 

:قسم ادارة الخدمات
يبايصاليالخدماتيللمستخدميةيباالضافةياىليجمعيطلباتيالعميليوتح  

ليلهاييويوهويالقسميالمعن 
.تطويرها



مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية
IT Infrastructure Library (ITIL)

1

2

ياطاريعمليلمجموعةيمنيالممارساتيوالمفاهيميالدارةيخدماتيتقنيةيالمعلوماتي( ITIL)مكتبةيالبنيةيالتحتيةيللمعلوماتيةي❖ ه 

(IT Service management “ITSM” )ويادارةياصوليتقنيةيالمعلوماتي(IT asset management “ITAM” )يتركزي  
والن 

.  عىليمواءمةيخدماتيتقنيةيالمعلوماتيمعياحتياجاتياألعمال

يالي❖ يتقنيةيالمعلومات،يوتوفريقوائميمرجعيةيشاملة،يباالضيITILتعط   
 
افةيإىليالمهاميوصفايمفصاليلعدديمنيالممارساتيالهامةيف

كةياويمنظمةيبالتعديليعليهايلتناسبياحتياجاتها ييمكنيأنيتقومياييرسر  
.  وياالجراءاتيالن 

ي❖ يجميعيالظروفيبغضيالنظريعنينوعيالعمليأوياألهدافيأويهيكلياإلدارة ITILتعتير  
 
.  كتوصياتيلتوجيهيالمنظمةيف

يلمكتبةيالبنيةيالتحتيةيللمعلوماتيةيهوياالصداريالرابعي❖ .(ITIL v4)االصدارياألخي 



ITIL v3

1

2

يالخITIL v3االصداريالثالثيل ي ياستمراريةيتحسي    
 
يتسهميف  

يشموليةيلخدماتيتقنيةيالمعلوماتيوالن  دماتيالمقدمةياعطينظرةياكير

ي  
يكاالت  :  منياألعماليوه 

اتجيةيالخدمة❖ .اسي 

.  تصميميالخدمة❖

.  نقليالخدمة❖

.  تشغيليالخدمة❖

يالمستمريللخدمة❖ .التحسي  



ITIL v4

1

2

بعةيممارسةيتميتصميمهايلمساعدةيمدراءيتقنيةيالمعلوماتيلمواكبةيالنهضةيالصناعيةيالرا34يتضمنيITIL v4االصداريالرابعيل ي

يثالثةيتصنيفات  
 
:  وتتلخصيف

امةيويوتشمليالمشاري    عيويالمخاطريويأمنيالمعلوماتيويالتطويريالمستمريويالفريقيويالعالقاتيالع: ممارساتياالدارةيالعامة❖

.  مزودييالخدمة

اتيوأص: ممارساتيادارةيالخدمات❖ وليوتشمليتحليلياألعماليويتصميميالخدماتيوخدماتيالعمالءيوادارةيالمشاكليويالتغيي 

.  تقنيةيالمعلومات

يالتحديثاتيويالبنيةيالتحتيةيلتقنيةيالمعلومات: ممارساتيادارةيالتقنية❖ مجياتيوينشر .  وتشمليتطويريالير





منهجيات ادارة المشاري    ع

ةيالمنهجيةيالتقليدي
نيةإلدارةيالمشاري    عيالتق

(Waterfall Framework )

ارةيالمنهجيةيالرشيقةيإلد
.  المشاري    عيالتقنية

(Agile Framework)

المنجيةيالهجينةيإلدارةي
المشاري    عيالتقينة

(Hybrid Project Management)



المنهجية التقليدية 
Waterfall Framework



المنهجية التقليدية

Waterfall Framework)

Waterfall)التقليديةالمنهجيةنشرتم❖ Framework)الحاسباتعلومعالممن1970عامالبرمجيةالمشاريعالدارة

.(Royce)رويس

.السابقةالمرحلةمخرجاتعلىمرحلةكلتعتمدحيثخطية،متتاليةمراحلإلىالمشروعألنشطةتقسيمهو❖

فيلتقدمايتدفقحيثومرونة،تكراًرااألقلاألساليببينمنتكونأنإلىتميلوالبرمجيات،الخدماتتطويرفي❖

.كبيرحدإلىواحداتجاهفيالمشروع



تعريف متطلبات الخدمة
Requirements Analysis and Definition  

1

2

3

لحةيمنيخالليالتواصليمعياصحابيالمص( النظام)يتميتعريفيالخدماتيويالقيوديوياالهدافيمنيالخدمةي
(Stakeholders )وانشاءيوثيقةيمتطلباتيالعميليBRD
(Business Requirements Documents .)

SRS( النظام)يتميتحليليالمتطلباتيبالتفصيليوانشاءيوثيقةيبموصفاتيالخدمةيي
System Requirements Specifications).)

لموافقةيللحصوليعىليا( النظام)مراجعةيوثائقيمتطلباتيالعميليوخصائصيالخدمةي
(.Stakeholders)منياصحابيالمصلحةي



تصميم الخدمة
Service Design

1

2

يمرحلةيتصميميالخدمةي  
 
( Hardware)يتميتخصيصيجميعيالمتطلباتيسواءييكانتيملموسةي( النظام)ف

يملموسةي علهيمعيويتميتصميمهايوهندستهايالعطاءيصورةيواضحةيلعمليالنظاميويتفا( Software)اويغي 
.  األجزاءيويالوحداتيالمختلفة

.تختلفيالتصاميميبناءيعىلينوعيالخدمةيالمراديتصميمها



التنفيذ
Implementation

1

2

يهذهيالمرحلهيبدءيالمطورينيتنفيذي  
 
فاتيالنظاميالنظاميبناءيعىليوثائقيموص( برمجةياوياعداد)يتميف

(SRS )يتميالموافقةيعليها  
.  ويالتصاميميالن 



ربط واختبار النظام 
Integration and System Testing

1

2

هدافيوييتميربطيالنظاميباالنظمةياالخرىيوييتمياختبارهيبشكليكامليللتأكديمنيأنيالنظاميحققياأل
.  الخدماتيالمتوقعهيمنه

الجراءياالختبارتيوهناكيانواعياختباراتيمختلفةيكعادةيمايقوميفريقيمختص
(.Acceptance Testing)اختباريالقبولي-
(.Unite Testing)اختباريالوحداتي-
(.Security Testing)اختبارياألمني-



التشغيل والصيانة
Operation & Maintenance

1

2

يالبيئةيالتشغليةي  
 
يهذهيالمرحلةيبعدياختباريالنظاميواطالقيالنظاميف  

 Production)وتات 
Environment )تمراريةيعمليوتتضمنيمتابعةيالنظاميوالتأكديمنيوظائفهيويعمليالتحديثاتيالالزمةيالسي

.  النظاميبالكفاءةيوياألداءيالمرجوةيمنه



المنهجية الرشيقة
Agile Framework



المنهجية الرشيقة

(Agile Framework)

خاللواجهتهمالتيالصعوبةبسببالبرمجياتمهندسيمنعددخاللمن1990عامفيالرشيقةالمنهجيةطرحتم❖
.والمعقدةالكبيرةاألنظمةأحدبناء

الىالمشروعمتقسيطريقعنأسرعبطريقةوأقصروقتفيوالنتائجالمخرجاتتسليمعلىالرشيقةالمنهجيةتعتمد❖
.تسليمهايتمقيمةهناكتكراركلونهايةمتسلسلة(Iteration)تكرارات

Outline Planning and 

Architectural Design 

Assess Select

DevelopReview

Project Closure



بيان المنهجية الرشيقة

األشخاصيوالتفاعل
أهميمنيالعملياتي

.واألدوات

تنفيذيوتسليمي
مجيات)الخدماتي (  الير

أهميمنياعداديالوثائق

اشراك أصحاب 

المصلحة أهم من 

قودالتفاوض على الع

التكيف واالستجابة الى

التغيرات أهم من اتباع 

الخطط



مبدئ للمنهجية الرشيقة12

1

3

2

4

ي  
 
ارضاءيالعميليمنيخاللياالستمراريف

التسليمات
يالمتطلبات  

 
يف حيبيبالتغيي  يالي   

 
يف حن 

وع يالمشر  
 
المراحليالمتأخرةيف

العميليويالمطورينييجبيانييعملوايمعايتقديميالقيميباستمراريللعميل
وع يخالليتنفيذيالمشر بشكلييوم 



ةمبادئ المنهجية الرشيق

5

7

6

8

يالف وعيمنيخالليتحفي   ريقييتميبناءيالمشر
ياميواعطائهميالثقةيوالبيئةيالمالئمةيللق

بالعملي

يالمحادث اتيالطريقةيالمثىليللتواصليه 
وجهايلوجه

وعييهويعملييالنظام تدامة،يتعززيالعملياتيالرشيقةيالتنميةيالمسمقياسيانجازيالمشر
لذلكييجبيأنييكونيأصحابيالمصلحةيوي

يب يمتواصلي   شكليالمطورينيوالمستخدمي  
مستمر



ةمبادئ المنهجية الرشيق

9

11

10

12

ي  
يالتقن  والتصاميمياالستمراريباالهتماميبالتمي  

وع يالمشر  
 
يحسنيخفةيالحركةيف

ياألساسي البساطةيه 

تصاميميتظهريأفضليالهياكليوالمتطلباتيوال
منيالفرقيذاتيةيالتنظيم

مليالمراجعةيباستمرايريوتعديليطريقةيالع
بانتظاميلزيادةيالفعاليةي



نماذج للمنهجيات الرشيقة
Agile Methodologies

58%

7%

10%

1%

4%

1%

19%

Scrum

Kanban

ScrumBan

Lean

Iterative Development

Extreme Programming (XP)

Others



طريقة سكرم
Scrum Methodology

يهوياسكرم❖ ياستخدامايالطرقاكير  
 
.الرشيقةالمنهجيةف

.اسابيع4اىل1منالمرحلةمدةوتكون(Sprint)مراحلاىلالعملتقسيميتم❖
يالعميلطلباتخاللمنالمرحلةتخطيطيتم❖  

ياضافتهايتمالن   
 
.(Backlog)األعمالسجلف

.(Story)ك قصصالمتطلباتترتيبيتم❖
.(Task)المهاممنمجموعةاىلStoryال تشمل❖
،عنStoryال مدةتزيدياليانيجب❖ يأسبوعي    

 
يالموجودةالمهامحالةوف  

 
يStoryال ف ،منأكير أسبوعي  

.أخرىStoryانشاءيتم
واعطاءالتطويريفريقمعالمخرجاتمراجعة(Stakeholder)المصلحةأصحابيقوممرحلة،كلنهاية❖

.األعماللسجلاويالتاليةللمرحلةالضافتهايوجدتانالمالحظات
.والتسليمواالختباريالتطويريمرحلةكلتشمل❖
.العميلأولوياتعىلبناء(Sprint)المرحلةتخطيطيتم❖
ياسكرممناالسكرمفريقيتكون❖ Scrum)ماسي  Master)،والمطورينالمصلحة،اصحاب.
ياجتماععقدييتم❖ Stand-up)دقيقة15لمدةالفريقمعيوم  meeting)ويانجازه،ماتملمراجعة

يعليه،العملماسيتم يالتحدياتوماه   
.الفريقواجهةالن 





يالكانباناستخدامماتمأول❖  
 
ياليابانف  

 
كةف يتويوتايرسر  

 
هويمنهايالهدفوكان،1950ف

To)المطلوبةالمهامعرض Do)،عليهاالعملالجاريوالمهام(In-progress)
.(Done)المنجزهوالمهام

يالكانبانطريقةتطويريتم❖  
 
يعملكنموذجوظهورهايالمشاري    عادارةف  

 
2007امعف

Davidالرشيقةاالدارةرواديأحديمن Anderson.
يمبدأيأهم❖  

 
يلألعمالحديوضعهويالكانبانف  

بماي(In-progress)تنفيذهاجاريالن 
WIP(Work-in-progressب يعرف Limits).

-Self)ياذاتمنظمي  يالكانبانبمنهجيةيعملونالذينالفريقأفرادييكونأنيجب❖
organize)وعكاملةمعرفةلديهم .العميلوأولوياتبالمشر

يبشكلالكانبانفريقيجتمع❖ يالمنجزةاألعماللمراجعةيوم   
 
ويسابقالاليومف

اتاىلباالضافةاليومانجازهماسيتم .العميلومالحظاتالتغي 
كي  ييكونأنيجب❖

يالي   
 
.الفريقافراديشغلعىلوليسالمنجزةاألعمالعىلالكانبانف

طريقة الكانبان

Kanban Methodology



التشابه بين سكرم وكانبان

Pull)المهاملعرضلوحةاستخدام❖ System).

يللمهاماألقىصالحديتحديدي❖  
.(WIP)عليهاالعملجاريالن 

هالمهامتقسيم❖ .اصغرمهاماىلالكبي 

ياالستمراري❖  
اتمعالتعاملورسعةالتحسي  يف  .أرسعلبشكالقيموتسليمالتغي 



اناالختالفات بين سكرم وكانب

Scrum Kanban



المنجية الهجينة

Hybrid Project Management



المنهجية الهجينة

(Hybrid Framework)

Waterfall)التقليديةالمنهجيةعملدمجهيالهجينةالمنهجية❖ Framework)الرشيقةالمنهجيةمع(Agile Framework).

تكنلماذااتالتحديأحدالرشيقةالمنهجيةتطبيقيجعلممامختلفةجهاتمنوأشخاصأقسامالتقنيةالمشاريعتتضمنماعادة❖

.الحلولأحدالهجينةالمنهجيةتكونلذلك.الرشيقةبالمنهجيةودرايهثقافةلديهااألخرىالجهات



 لكم
ً

شكرا



Mobile: 054 5464 949

Email: ehab.elmi@hotmail.com

Social media: @EhabElmi


