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؟األجايلماذا تعرف عن 



عملياتقوالبأدوات

!كالم فاضيفلسفةمنهجية





https://www.linkedin.com/posts/aalemran_agile-activity- 6811003889496686592-4 iTy



! ذهنية تفكير ومنطق عمل 

Mindset



تعريفها

• Cambridge: a person's way of thinking and their opinions:
• Dictionary.com: a fixed attitude, disposition, or mood: 
• Merriam Webster: a mental attitude or inclination



!أهالً بالتغييرات وداعاً للخطط 



!ايلما قبل األج-المنهجية التقليدية 
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المشكلة األزلية مع الطرق التقليدية







2001







قيم
لألجايل 4



نهماألفراد وتعاملهم فيما بي

فوق المنظومات واألدوات
Individuals and interactions over processes and tools

1



عمالالبرمجيات الصالحة لالست

فوق التوثيق الكامل
Working software over comprehensive documentation

2



تعاون ومشاركة العميل

فوق التفاوض حول العقد
Customer collaboration over contract negotiation

3



االستجابة للتغييرات

فوق االلتزام بمخطط عمل محدد
Responding to change over following a plan

4



المنظومات واألدوات
التوثيق الكامل

التفاوض حول العقد
االلتزام بمخطط عمل محد

األفراد وتعاملهم فيما بينهم 
لالبرمجيات الصالحة لالستعما

تعاون ومشاركة العميل
االستجابة للتغييرات



مبادئ 
لألجايل 12



عن طريق إرضاء العميل هدفنا األسمى هو 
.ذات قيمةلبرمجيات والمتواصل التسليم المبكر

1



ل متقدمة ولو في مراحبتغيير المتطلباتالترحيب 
.من التطوير

زة الميلصالح ُتسخر الّتغيير األجايلفمناهج 
.التنافسية للعميل

2



ترات صالحة لالستعمال على فتسليم برمجيات 
ان أسبوعين إلى شهرين، مع استحس، منمنتظمة

.المدة الزمنية األقصر

3



العارفين )من المهنيين يجب أن يعمل كالً 
خالل فترةيوميبشكل معاً والمطورين( بالِمهنة

.المشروع

4



.  ينأفراد متحمساالعتماد في بناء المشاريع على 
المناسبة والدعم الالزم، ومنحهم مع توفير البيئة

.من أجل إنجاز العملالثقة

5



كثر الطرق فاعلية وتأثيراً لتواصل المعلوم ات إلى أ
.التخاطب وجهاً لوجهوبين أفراده هي فريق التطوير

6



المقياسهي الصالحة لالستعمالالبرمجيات 
.الرئيسي للتقدم

7



.  التطوير المستدامتشجع األجايلمناهج 
والمطورين والمستخدمين أن ينبغي على الرعاة

وتيرة ثابتة على على الحفاظ علىيكونوا قادرين 
.الدوام

8



ميم والتصبالتفوق التقنياالهتمام المستمر 
.األجايليعزز درجة الجيد

9



.أساسية البساطة
-فن تقليص األعمال غير الضرورية-

10



ات إن أفضل البنيات والمواصفات والتصميم
.العمل ذاتية التنظيمفرقتنبثق من 

11



صبح كيف يفريق العمل على فترات منتظمة يراجع
كثر فاعلية .كوفقا لذليدقق ويضبط سلوكه ثم ،أ

12



تطبيقات 
األجايل







سكرم





موسكو
MOSCOW





كانبان







أمثلة من 
الواقع









Why?
-Customer expectations were being shaped by 
digital leaders in other industries, not just banking.
-understanding customer journeys in this new 
omnichannel environment.



2015
Time to market
Boosted employee engagement
Increased productivity
Reduced impediments and handovers
Improved client experience



How do you define agility?



“Agility is about flexibility and the ability of 
an organization to rapidly adapt and steer 
itself in a new direction. It’s about 
minimizing handovers and bureaucracy 
and empowering people. The aim is to 
build stronger, more rounded professionals 
out of all our people.”

مرونة

تأقلم

تمكين

فريق 
قوي

محترف



“For instance, one important initiative has been a new 
three-week onboarding program, …, that involves 
every employee spending at least one full week at the 
new Customer Loyalty Team operations call center 
taking customer calls. As they move around the key 
areas of the bank, new employees quickly establish 
their own informal networks and gain a deeper 
understanding of the business.” تعلم

بناء
عالقات



“Today, our IT and commercial colleagues sit 
together in the same buildings, divided into squads, 
constantly testing what they might offer our 
customers, in an environment where there are no 
managers controlling the handovers and slowing 
down collaboration.” ال

للمدراء 
):



“we lost a lot of people who had good knowledge 
but lacked the right mindset; but knowledge can 
be easily regained if people have the intrinsic 
capability.”

قدرة
التعلم



https://www.mckinsey.com/industries/financia
l-services/our-insights/ings-agile-
transformation

https://www.youtube.com/watch
?v=i83qzVQgma8

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/ings-agile-transformation
https://www.youtube.com/watch?v=i83qzVQgma8


!وأخيراً 



By Ahmed Sidky (ICAgile) 



المنظومات واألدوات
التوثيق الكامل

التفاوض حول العقد
االلتزام بمخطط عمل محد

األفراد وتعاملهم فيما بينهم 
لالبرمجيات الصالحة لالستعما

تعاون ومشاركة العميل
االستجابة للتغييرات



.عن طريق التسليم المبكر والمتواصل لبرمجيات ذات قيمةهو إرضاء العميل هدفنا األسمى .1

.ميلالّتغيير لصالح الميزة التنافسية للعفمناهج األجايل ُتسخر .ولو في مراحل متقدمة من التطويرالترحيب بتغيير المتطلبات .2

.ألقصر، من أسبوعين إلى شهرين، مع استحسان المدة الزمنية امنتظمةعلى فترات برمجيات صالحة لالستعمال تسليم .3

.بشكل يومي خالل فترة المشروعوالمطورين معاً ( العارفين بالِمهنة)كالً من المهنيين يجب أن يعمل .4

.إنجاز العملومنحهم الثقة من أجلمع توفير البيئة المناسبة والدعم الالزم، . على أفراد متحمسيناالعتماد في بناء المشاريع .5

كثر الطرق فاعلية وتأثيراً لتواصل المعلومات إلى فريق التطوير وبين أفراده .6 .هي التخاطب وجهاً لوجهأ

.الرئيسي للتقدمالمقياسهي البرمجيات الصالحة لالستعمال .7

اظ على وتيرة ينبغي على الرعاة والمطورين والمستخدمين أن يكونوا قادرين على الحف. التطوير المستداممناهج األجايل تشجع .8

.ثابتة على الدوام

.الجيد يعزز درجة األجايلبالتفوق التقني والتصميم االهتمام المستمر .9

--فن تقليص األعمال غير الضرورية --أساسيةالبساطة.01

.فرق العمل ذاتية التنظيمإن أفضل البنيات والمواصفات والتصميمات تنبثق من .11

كثر فاعلية، ثم يدقق ويضبط سلوكه يراجع فريق العمل على .21 .وفقا لذلكفترات منتظمة كيف يصبح أ



مراجع
مفيدة



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



"Agile transformation is not about 
changing processes, systems or tools, it 
is about transforming the culture."



https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ 4.0/



You are free to:

• Share — copy and redistribute the material in any medium 
or format 

• Adapt — remix, transform, and build upon the material 





.شكراً لكم

https://www.linkedin.com/in/aalemran/

https://www.linkedin.com/in/aalemran/

