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.Aفي ابكر لحظة ممكنة ؟

.Bفي آخر لحظة ممكنة ؟
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:  هل نفضل في فريق العمل .9

.A متخصص تخصص دقيقrole specialist

.B متخصص تخصص عامgeneralizing specialist
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ماهي طبيعة عالقتنا بالعميل ؟. 10

.Aمستمرة

.Bبداية ونهاية املشروع
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Agileو  Waterfallالفرق بين 

Waterfall
الشالل

Predictive
التنبؤية

Traditional
التقليدية

Agile
الرشيقة

Adaptive
التكيفية

Value Driven
املوجهه بتقديم قيمة
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Agileو  Waterfallالفرق بين 

Source : Standish Group



؟Agileماهي 

هل هي منهجية ، طريقة ، ممارسة ، تقنية ، اطار عمل ؟

Mindsetعقلية 



لماذا أجايل؟

وصول أسرع إلى السوق •
عائد ربح أبكر•
ن تعليقات على املنتج من مستخدمين فعليي•
ضمان بناء  املنتج الصحيح•
تقليل املخاطر•
جودة أعلى•
ثقافة ومعنويات أعلى •
رض ى العميل •



ملن أجايل ؟
هل تستطيع كتابة مهامك على ورقة•

هل تستطيع وضعهم بشكل ملحوز على مرأى الجميع•

هل تستطيع ان تخطط للعمل الذي سوف تنجزه•

هل تستطيع تقسيم منتجك إلى اقسام منفصلة ذات قيمة•

ادائك؟هل تستطيع تتوقف بعد كل دورة من دورات العمل لكي تسن•

؟ هل تستطيع تقديم  منتج ذا قيمة لعميلك بعد كل دورة عمل•



بعض املفاهيم الخاطئة عن االجايل •

Myth 1: Agile Means 'No Planning'

Myth 2: There is No Documentation with Agile
Myth 3: Agile Practices are New
Myth 4: Agile Only Works with Small Projects



بعض املفاهيم الخاطئة عن االجايل 

Myth 5: Agile = Scrum
Myth 6: Implementing Agile is Easy
Myth 7: Agile Only Works with IT Projects

Myth 8: Agile is better (or worse) than Waterfall
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Agileوثيقة 



Agileقيم ومبادئ 

قيم 4

مبدأ 12



Agileقيم ومبادئ 

:القيمة االولى 
(العمليات واألدواتفوق األفراد وتعاملهم فيما بينهم)

Value one :
(Individuals and interactions over processes and tools)



Agileقيم ومبادئ 

:القيمة الثانية•

(التوثيق الكاملفوق الصالحة لالستعمال( منتجات)البرمجيات)

• Value Two:

(Working software)products) over comprehensive     documentation)



Agileقيم ومبادئ 

:القيمة الثالثة•

(التفاوض حول العقدفوق تعاون ومشاركة العميل)

• Value Three:

(Customer collaboration over contract negotiation)



Agileقيم ومبادئ 

:القيمة الرابعة•

(االلتزام بمخطط عمل محددفوق االستجابة للتغييرات)

• Value Four:

(Responding to change over following a plan)



Agileقيم ومبادئ 

هدفنا األسمى هو إرضاء العميل عن طريق التسليم املبكر1.
.فعال وصالح لالستخدام( منتج)واملتواصل لبرنامج 

.الترحيب بتغيير املتطلبات ولو في مراحل متقدمة من التطوير2.
سخر الّتغيير لصالح امليزة التنافسية للعميل

ُ
.فمناهج األجايل ت

تسليم برمجيات صالحة لالستعمال على فترات منتظمة، من3.
.أسبوعين إلى شهرين، مع استحسان املدة الزمنية األقصر



Agileقيم ومبادئ 

 من العميل واملطورين4.
ً
يجب أن يعمل كال

 بشكل يومي خالل فترة املشروع
ً
.معا

مع توفير البيئة. االعتماد في بناء املشاريع على أفراد متحمسين5.
.املناسبة والدعم الالزم، ومنحهم الثقة من أجل إنجاز العمل

 لتواصل املعلومات إلى فريق التطوير6.
ً
أكثر الطرق فاعلية وتأثيرا

 لوجه
ً
.وبين أفراده هي التخاطب وجها



Agileقيم ومبادئ 

.البرمجيات الصالحة لالستعمال هي املقياس الرئيس ي للتقدم7.

ينبغي على الرعاة. مناهج األجايل تشجع التطوير املستدام8.
واملطورين واملستخدمين أن يكونوا قادرين على الحفاظ على

.وتيرة ثابتة على الدوام

.االهتمام املستمر بالتفوق التقني والتصميم الجيد يعزز درجة األجايل9.



Agileقيم ومبادئ 

.أساسية--فن تقليص األعمال غير الضرورية --البساطة .01

إن أفضل املواصفات والتصميمات تنبثق من فرق .11
.العمل ذاتية التنظيم

يراجع فريق العمل على فترات منتظمة كيف يصبح أكثر فاعلية،.21
.ثم يدقق ويضبط سلوكه وفقا لذلك



Agileمنهجيات 



Scrumمنهجية 



ادوار الفريق - Scrumمنهجية 

▪ Scrum Master – وعمدير  المشر

▪ Product owner – المنتجمالك

▪ Development team – التطويرفريق



Scrum-Dailyمنهجية  Scrum

دقيقة 15اجتماع يومي ملدة ▪

في نفس املكان ونفس الزمان ▪

فقط لفريق التطوير ▪



Scrum-Dailyمنهجية  Scrum

ماذا انجزنا منذ اخر اجتماع؟▪

ماذا نخطط النجازه اليوم؟▪

هل هناك اي عقبات تعيق تقدم العمل ؟▪



Sprint Review

يعقد في نهاية كل جولة ▪

يهمه الحضور سيكون فريق التطوير ، مالك املنتج ، مدير املشروع ، واي شخص▪
االمر من املعنيين 

فريق التطوير سيعرض ماتم انجازه في الجولة ▪

فريق التطوير ومالك املنتج يناقشون املتطلبات ▪



Sprint Retrospective

ساعات3▪

فريق التطوير يجتمعون بعد نهاية الجولة ▪

يتم مناقشة الدروس املستفادة والفرص للتطوير▪

مراجعة تعليقات مالك املنتج عن اخر جولة ▪



Scrumمنهجية 



Agileمحتوى كورس 

Domain1: Agile Principles and Mindset
Domain 2: Value-driven Delivery
Domain 3: Stakeholder Engagement
Domain 4: Team Performance  
Domain 5: Adaptive Planning
Domain 6: Problem Detection and Resolution
Domain 7: Continuous Improvement



PMI – ACP Exam اختبار



PMI



PMIشهادات معهد إدارة املشاريع 

CAPM PMI-SP PMI-RMP

PgMPPMP

شهادة مساعد مدير مشروع
Certified Associate in 
Project Management

افية الجدولة االحتر
PMI Scheduling

Professional

افية إدارة املخاطر االحتر
PMI Risk Management 

Professional

افية شهادة إدارة املشاريع االحتر
Project Management Professional

افية شهادة إدارة البرامج االحتر
Program Management Professional



PMIشهادات معهد إدارة املشاريع 

PfMP PMI-ACP PMI-PBA

افية شهادة  إدارة املحافظ االحتر
Portfolio Management

Professional 

ادارة املشاريع الرشيقة
PMI Agile Certified

Professional

محترف تحليل االعمال
PMI Professional

In business analysis



PMI – ACP مميزات شهادة ممارس اجايل معتمد

اريع دليل على اتقانك املهارات االساسية في ادارة املش.1
الرشيقة 

PMIاالكثر نموا من بين شهادات .2
اجات تدعم ھذه الشھادة العاملیة األفراد في تلبیة احتی.3

املنظمات
الف34هو 2021عدد الحاصلين عليها حتى شهر يناير.4



PMI ACP Exam



PMI ACP رسوم اختبار



PMI ACP اسئلة اختبار



PMI-ACP الجدول الزمني لعملیة اعتماد



PMI ACP Exam

النسبة املؤية املجال

16% مبادئ: املجال األول  Agile  وطريقة التفكير

20% على القيمة التسليم بناء: املجال الثاني

17% مشاركة املعنيين : املجال الثالث

16% أداء الفريق : املجال الرابع

12% التخطيط التكيفي : املجال الخامس

10% املشكلة وحلها اكتشاف: املجال السادس

9% ( املنتج ، العملية ، االشخاص) التحسين املستمر : املجال السابع



PMI ACP Exam



املراجع



االسئلة



للتواصل 

خالد العديلي .املستشار م

+966553333106  kalodily@gmail.com

@Khaled_Alodily khaled-alodily
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شكرا لكم 
عنوان العرض الرئيس ي


