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عن المقدم

م. أسامة مقيطوف

بكالريوس هندسة صناعية وماجستير إدارة ●
هندسية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
أعمل في إدارة المشاريع التي تهم تقنية ●

القطاع غير الربحي  ألكثر من ست سنوات 
وحاصل على شهادة إدارة المشاريع االحترافية 

PMP
مدير إدارة المشاريع في شركة التحول التقني●



ما هو المشروع



المشروع

له بداية ونهاية

مسعى مؤقت يُتخذ من أجل الوصول لمنتج أو خدمة أو نتجية متفردة

منتج / خدمة / نتيجة فريدة

تقود إلى التغيير

لها مردود 

...



الهدف من المشروع

إرضاء طلبات أو 
احتياجات  المعنيين

تحسين وإصالح 
المنتجات / العمليات / 

الخدمات

تنفيذ أو تغيير 
األعمال أو 

االستراتيجيات 
التكنولوجية

تلبية المتطلبات 
التنظيمية أو 
القانونية أو 

االجتماعية



إدارة المشروع ؟

تطبيق 

للمعارف والمهارات واألدوات واألساليب 

لتحقيق 

أهداف ومتطلبات المشروع



المشروع 
vs. 

العمليات التشغيلية



ما هو الفرق ؟؟

المخرجات |   المشاريع >> فريدة     |   العمليات التشغيلية >> متكررة

المدة |   المشاريع >> له وقت نهاية     |   العمليات التشغيلية >> ليس له وقت نهاية

الميزانية $ |   المشاريع >> محددة     |   العمليات التشغيلية >> متغيرة وفيها إيرادات

المخاطر  |   المشاريع >> كبيرة     |   العمليات التشغيلية >> قليلة

...



ما هي 

المنهجيات المتبعة؟



المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة

تكلفة التغيير

المخاطر على 
المشروع



المنهجيات

(Predictive life cycle) دورة الحياة التنبؤية

(Iterative life cycle) دورة الحياة المتكررة

(Incremental life cycle) دورة الحياة المتزايدة

( Agile life cycles ) دورات الحياة المتكيفة رشيقة

(Hybrid life cycle ) دورة الحياة الهجين



دورة الحياة التنبؤية 
(Predictive life cycle)

النطاق / الوقت / التكلفة >> محددة من 
البداية بشكل كامل ومفصل

(waterfall life cycles) يسمى بالنموذج الشاللي

خطة المشروع ترسم من البداية لكافة العمليات

موقع 
تعريفي



دورة الحياة المتكررة 
(Iterative life cycle)

النطاق >> محددة من البداية بصفة عامة 

التكرار يطور المنتج والمخرجات ( ال نستطيع تحديد 
كمية التطوير)

تخطيط >> تطوير برمجي >> تقييم >> تعلم >> … 

خدمة 
جديدة



دورة الحياة المتزايدة 
(Incremental life cycle)

الوقت >> محددة من البداية بشكل أساسي

التكرار يطور المنتج والمخرجات (نستطيع تحديد 
كمية التطوير)

تحليل >> تصميم >> تطوير برمجي >> اختبار >> تدشين

منصات 
كبيرة

التسليمات تكون على األكثر حاجة



دورات الحياة المتكيفة الرشيقة 
( Agile life cycles )

النطاق >> يحدد قبل بداية التكرار
المشاريع 

الداخلية

 2-4
أسابيع

 24
ساعة



دورة الحياة الهجين
(Hybrid life cycle ) 

(Agile) مزيج من دورة الحياة التنبؤية و المتكيفة

عناصر المشروع التي يمكن تحديدها بعناية تتبع 
منهجية دورة الحياة التنبؤية و العناصر التي ال 

 (Agile) تستطيع تحديد نطاقها اتبع



من يحدد المنهجية ، 
وكيف نحددها ؟

فريق المشروع 
يحدد أفضل 

منهجية يجب 
اتباعها

أصحاب المصلحة 
و العميل يجب أن 

يكونوا على 
اطالع بالمنهجية

يجب أن تكون مرن في اتباع 
المنهجية و التغيير في أي 
مرحلة من مراحل المشروع 

لتلبية عوامل التغيير

تجارب سابقة مع خبرات الفريقالعقد
العميل

حجم العمل 
...والمتطلبات



خطوات إدارة 
مشروعك التقني



دورة حياة المشروع

جمع 
البرمجة التصميمالمتطلبات

التسليم التطبيقاالختباروالتطوير
النهائي

بشكل 
عام



جمع المتطلبات

يقول فريد بروكس عالم الحاسوب ومهندس برمجيات أمريكي:



جمع المتطلبات

الجلوس مع 
أصحاب المصلحة 

دراسة السوق 
والتجارب 
المماثلة

عقد ورش عمل 
وجلسات عصف 

ذهني

عقد استبيانات 
آراء ونحوها

إعداد وثيقة 
متطلبات األعمال

BRD



(BRD) إعداد وثيقة متطلبات األعمال

الهدف منه ( اعطاء صورة كاملة عن المشروع)

يحتوي المستند على 

وصف المنتج-
متطلبات المشروع ( جدول زمني - التكلفة - النطاق)-
-Stakeholders المستفيدين
-Context Diagram مخطط السياق
-Business Process Workflow Diagram with BPMN مخطط تدفق األعمال
-Roles and Responsibilities األدوار الوظيفية
-Process Description وصف العمليات
-Use Case Diagram مخطط حاالت االستخدام
-Use Case Description وصف حاالت االستخدام
-Functional Requirements المتطلبات الوظيفية
-Non Functional Requirements المتطلبات الغير وظيفية
-Wire-frame and Prototyping نماذج الشاشات
-Data dictionary جدول البيانات
-Data Consensual مفاهيم البيانات

محلل نظم



محلل نظم (udemy) في BRD دورة إعداد

نصائح في كتابة BRD (مقال)

(YouTube) مقطع يوتوب

https://www.udemy.com/course/business-requirements-document-for-beginner-business-analyst/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=DSA_Catchall_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_88010211481_._ad_535397282061_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-41250778272_._li_1012088_._pd__._&matchtype=b&gclid=Cj0KCQiA4b2MBhD2ARIsAIrcB-TVSIQk7kRbfVg_irOG4SoiNgmZNUqoWHbaBYXt3mnenbjUeO8s4vMaAllsEALw_wcB
https://www.lucidchart.com/blog/tips-for-a-perfect-business-requirements-document
https://youtu.be/llXFQjas73U?t=176


تصميم الواجهات 

يفضل أن تعكس 
عدد من الواجهات 

الرسومية وتشاركها 
مع أصحاب المصلحة

استخدم أدوات 
وبرامج مخصصة 

XD مثل أدوبي

يعتمد التصميم على 
ميزانية المشروع وعلى 
طلبات أصحاب المصلحة 
وعلى طبيعة وأهداف 

الموقع

يجب مراعاة 
 UI و UX

في تصميم الواجهات 
الرسومية

واجهات 
رسومية 



تصميم الواجهات 

الهدف منه ( إخراج المشروع التقني بشكل احترافي ومتميز)

يحتوي على 

واجهات رسومية (( فقط ))-

مصمم 
واجهات

(udemy) احتراف تصميم الواجهات

ما هو UX و UI والفرق بينهما (مقال)

https://www.udemy.com/course/ui-ux-with-adobe-xd-in-arabic/
https://www.alrab7on.com/ui-ux-design-and-the-difference/


البرمجة والتطوير

عدد المبرمجين 
في المشروع

(مدير المبرمجين)

اللغة البرمجية 
واألدوات البد 

من ذكرها بشكل 
واضح

الكود النظيف
أسماء الملفات -

(Eng)
أسماء المتغيرات-
قسم الكود -

البرمجي
اهتم بالفراغات -

واالسطر

مهارات المبرمج الناجح
إدارة الوقت-
التواصل والعمل ضمن -

فريق
مهارات التصميم-
حل المشاكل-
-CEO
تعلم وطور من نفسك-

موقع 
إلكتروني



االختبار والتجربة

عمل البشر ال يخلو من 
األخطاء

(درجة الكمال مستحيلة)
فهم قاصر-

خطأ في الكود-

اختبارات برمجية أو 
أوتوماتيكية

كود يتم كتابته -
إلختبار كود آخر :)

استثمار جيد-
توثيق-
كود نظيف-

أنواع االختباراختبار يدوي … ؟
- Unit) اإلختبارات الوحداتية

٪٧٠ (Tests
اختبارات التكامل -

٪٢٠ (Integration Tests)
- End to) اختبارات الطرفين

٪١٠ (End Tests

إدخال 
المحتوى



كيف تبدأ في مجال اختبار البرمجيات 
(youtube)

ما هي اإلختبارات البرمجية؟ (مقال)

https://www.youtube.com/watch?v=ZYHLL1l_BAY
https://github.com/aissa-bouguern/tutomena.com/blob/master/content/posts/2018-12-25-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9.md


التسليم

اعطي مدة 
الستالم 

المالحظات.

وضح … كن واثقًا 
… كن صريح ...

المرحلة الثانية ؟
 ((الدعم الفني))

وثق التسليم

وثيقة إغالق 
المشروع



أدوات تقنية





نصائح وإرشادات 
عامة



نصائح عامة

العقود في 
المشاريع 

التقنية

إدارة المخاطر
احكم نطاقك -

بشكل جيد
تواصل بشكل -

مستمر
متابعة االنجاز-

كن جزء من الفريق 
قائد وليس مدير

نجاح المشاريع يعتمد 
على الفريق

فاختر فريقك بعناية



لالستزادة..

IT project management
(مقال)

https://searchcio.techtarget.com/definition/IT-project-management


لالستزادة..

IT project management
(مقال)

https://www.smartsheet.com/content-center/best-practices/project-management/project-management-guide/project-management-IT


لالستزادة..

IT Project Management: 
Delivering successful IT 

projects
15$ - 85$
(udemy)

https://www.udemy.com/course/it-project-management-delivering-successful-it-projects/


لالستزادة..

IT Project Management
Free $

(coursera)

https://www.coursera.org/learn/it-project-management


شكرًا لكم


