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منهجية التعلم

ماهي ؟
(املعرفة ) 

ملاذا ؟
(الهدف ) 

كيف ؟
(املهارة ) 

يمثال توضيح+ 



78%

نسبة فشل املشاريع التقنية

لم يحقق الهدف%35



طيب و الحل؟



املراحل

البحـــث 
و اإلعداد

1
االختبــار 
و التهيئة

2
التعـاقد 
و التنفيذ

3
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ملاذا ؟

البحـث و اإلعداد1

وعملتطلبات املشرنريد تعريف متقن و متكامل 
و يكون معتمد



البحـث و اإلعداد1
كيف ؟

اكتب الوثيقةاشرك الخبراءاطلع ىلع اآلخريناجمع املتطلبات
و اعتمدها

(ملاذا)األهداف 



طرق كتابة املتطلبات
املستخدمينقصصلوحة مصنفمستند نصي 
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وثيقة املتطلبات+
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هل تبحث عن نظام جاهز 
أو تطور من الصفر؟



األفضلية دائمًا للجاهز
هل تبحث عن نظام جاهز أو تطور من الصفر؟

يفضليجب
مستقر✓
مجرب ✓
قابل للتطوير✓
قابل للربط✓
مدعوم✓

ليس حصري✓
مفتوح املصدر✓



..يف حالة ان الجاهز 
من املتطلبات< % 80يلبي 

تطوير الناقص منه ىلع نفس النظام

من املتطلبات> % 50< يلبي 

من املتطلبات> % 20يلبي 

تطوير الناقص يكون بناًء ىلع التكلفة و السرعة و املوائمة
لكن يف حالة التطوير يتوجب الربط مع النظام الجاهز

ىلع منصة داعمه و مدعومة

الجاهز✓

الجاهز✓

تطوير✓



نصائح مهمه
يف كيفية التعامل مع األنظمة الجاهزة

التكيف ىلع النظام وليس العكس

التطبيق قبل التطوير

تعيين مسؤول للنظام مع مساعده

البدء باألجزاء املهمة 



نصائح مهمه
يف كيفية التعامل مع األنظمة الجاهزة

:  يجب التعاقد مع مزود الخدمة يف تنفيذ الخدمات التالية
تهيئة النظام ▪
املشاركة يف إدخال البيانات يف املراحل األولية▪
(مع تأكيد الفهم اإلداري) التدريب ىلع رأس العمل ▪



وثيقة املتطلبات+

املراحل

البحـــث 
و اإلعداد

1
االختبــار 
و التهيئة

2
التعـاقد 
و التنفيذ

3

للمشاريع البرمجية
املبنية من الصفر



ملاذا ؟

االختبار و التهيئة2

ا نريد ان نتأكد ان املخرج النهائي مطابق ومالئم مل

مرحلة التنفيذ هو متوقع قبل



االختبار و التهيئة2
كيف ؟

ية تحويلها لوثيقة تقن
محلل نظم

System Analyst 

خبرة مستخدم/ مصمم واجهات 
UI / UX

محلل نظم
System Analyst 

تحديث الوثيقةيتطوير واجهات النظام االفتراض

يتصميم توضيح
wireframes

تصميم حقيقي
UI

نظام افتراضي
prototype



مشروع
بطاقة دعم

مثال توضيحي

https://marvelapp.com/8bi2g5e


يتصميم توضيح
wireframes

تصميم حقيقي
UI

نظام افتراضي
prototype

اتوثيقة املتطلب

ةالوثيقة التقني
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wireframes

تصميم حقيقي
UI

نظام افتراضي
prototype

اتوثيقة املتطلب

ةالوثيقة التقني

صوره

الشعار

تسجيل نصنصنصنصنصنصنصنصنص 
نصنصنصنصنصنصنص
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فيديو

الشعار
تسجيل

نصنصنصنصنصنصنصنصنص 
نصنصنصنصنصنصنص

تقديم الطلب

التحقق 
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التقنيوثيقة التحليل+

تصميم الوجهات+ 
وثيقة املتطلبات+
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ملاذا ؟

التعاقد و التنفيذ3
فذ نريد ان يكون املشروع فعال ىلع ارض الواقع و من

بطريقة احترافية



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

آليه التنفيذ. 1

تعاقد

توظيف

خارج االختصاص
دائم

✓

1موظف 
متعدد املهارات

خارج االختصاص
مؤقت

✓

X

ضمن االختصاص
دائم

X

فريق متكامل واهمهم
CTOاملدير التقني ✓

PMاملدير اإلداري✓

ضمن االختصاص
مؤقت

استئجار موظفين

X



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

البحث عن منفذ. 2
:اهم مواصفات يف املنفذ ▪

سنوات5ال تقل خبرته عن ▪

نفذ مشاريع عدة مشابهه▪

"جيد جدًا"مستوى رضى عمالئه القدامى ال يقل عن ▪

متواجد يف نفس املنطقة الجغرافية▪

فريق التطوير يجب ان يكون متكامل و متواجد يف مكان واحد▪

التعاقد مع مختصين لعملية البحث و االختيار▪



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

منهجيه التنفيذ. 3
Agile-املرنWaterfall-الشالل 

التحليل

التصميم

التطوير

االختبار

مخرجات
كل 

اسبوعين

مناسب للمجاالت صعبة التغيير  اثناء التنفيذ
عالتصني-االتصاالت والشبكات –اإلنشاء املعماري 

مناسب للمجاالت سهلة التغيير  اثناء التنفيذ
البرمجية-اإلدارية 

لالتحلي

مالتصمي

التطوير

االختبار



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

منهجيه التنفيذ. 3
Agile-املرنWaterfall-الشالل 

التحليل

التصميم

التطوير

االختبار

مناسب للمجاالت صعبة التغيير  اثناء التنفيذ
عالتصني-االتصاالت والشبكات –اإلنشاء املعماري 

مناسب للمجاالت سهلة التغيير  اثناء التنفيذ
البرمجية-اإلدارية 

لالتحلي

مالتصمي

التطوير

االختبار

الخلطة السرية



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

التعاقد. 4

العقد لتوضيح الحقوق و املسؤوليات



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

التعاقد. 4
امللكية الكاملة للمحتوى و امللفات املصدرية و يجب تجهيز1.

.املستندات املساعدة لشرحها

.مجال العمل هي تحقيق متطلبات الوثيقة2.

.االلتزام بمنهجية التنفيذ من خالل التخطيط و اإلدارة لها3.

.تدريب ال يقل عن موظفين للمخرجات و امللفات املصدرية4.

ملية إمكانية الغاء العقد و انتقال ملزود اخر و تقديم جميع الدعم للع5.

.االنتقالية



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

التعاقد. 4
.تحديد املواصفات الفنية6.

وضيح مدة الصيانة و الدعم ال تقل عن سنة مع إمكانية التمديد مع ت7.

.القيمة

.توضيح اليات تقديم الدعم و الصيانة8.

حتى االنتهاء من عقد % 10يجب ان ترتبط دفعات العقد باإلنجاز و حجز 9.

.الصيانة



التعاقد و التنفيذ3
كيف ؟

التعاقد. 4
.ازعدم السماح للتوقيعات الدعائية و استبدالها بشهادات اإلنج10.

ة توقيع توضيح جميع معلومات للمنقذ مع ارفاق الصور إلثباتات و اهلي11.

.ممثل املنفذ



نصيحة

ناستعين دومًا باملختصي
وال تعيد لف بناء العجلة 

من جديد



لكموشكرًا... اتمنى لكم التوفيق 


