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ةمدقم1 .

دعييذلاو)1لكشلا(ةيمقرلاةموكحلالYعأليميظنتلاراطإلايفةنمضملاتاسايسلاىدحإ"ةينقتلا"ةسايسدعت

تاداشرإلاوkياعملاوتاسايسلاموهفمديحوتىلعلمعيو،ةيلودلاتاسرYملالضفأنمضةفنصمةيميظنتةادأ

.اهذيفنتةيلمعلالخةيموكحلاتاهجلاداشرإواهيلعيسسؤملاعباطلاءافضإوةيموكحلاةيمقرلا

لمعتيتلاو،ةيمقرلاةموكحلاةسايسنمةدمتسملاوةصصختملاسمخلاتاسايسلادحأةينقتلاةسايسربتعتو

xكwو،ديعبلاوطسوتملاىدملاىلعيموكحلاعاطقللمادتسملايمقرلالوحتلاعيرستوxكwىلعاهرودب

.ةيمقرلاةموكحللةيجيتارتسالاتاهجوتللحجانلاذيفنتلا

ةيمقرلا ةموكحلا ل5عأل يميظنتلا راطإلا :1 لكشلا

تامدخلاميدقتمعدلةيموكحلاتاهجلااهيلعزكترتيتلاةينقتللةيساسألازئاكرلاديدحتةسايسلاهذهللاثتمالانمضي

عضولالخنمكلذو،ةئشانلاتاينقتلالاجميفراكتبالاو،تانايبلاةرادإو،ةيليغشتلاتايلمعلاوةيمقرلاةيموكحلا

:ةيلاتلاتالاجمللةماعماكحأوسسأ

.راكتبالا 1

3

5

2

4

6

.ةيباحسلاةبسوحلا

تانايبلاةمكوحوةرادإ

.ةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلاةينب

.ةئشانلاتاينقتلاةينب

فيكتلاىلعةردقلاوةيليغشتلاتايلمعلا



ةسايسلا فادهأ2 .

 :يلي ام قيقحت يف ةيموكحلا تاهجلا معد ىلإ ةينقتلا ةسايس فدهت

:ةسايسلا قاطن3 .

ةيموكحلاتامدخلاميدقتمعدلةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلاوةينقتللةيساسألازئاكرلابةقلعتملابناوجلالمشي

.راكتبالاوتانايبلاةرادإوةيباحسلاةبسوحلاوةيموكحلاتاهجلايفةيلخادلاةيليغشتلالYعألاوةيمقرلا

:ةسايسلا  قيبطت4 .

.ةيموكحلاتاهجلا

 :ىلع ةينقتلا ةسايس قبطت

.ةيمقرلاةموكحلابةقالعلاتاذلYعألللغشموأروطمكلمعييذلاصاخلاعاطقلا

اموةيمقرلاةموكحللةيجيتارتسالاتاهجوتلاعممءاوتيا�ةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاميدقتلةنرموةركتبملولحريوطت

.نيديفتسملاتاجايتحاوتاعلطتيبلي

ةئشانلاتاينقتلاوةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلاريوطتوءانببةقلعتمتارارقذاختايفةيموكحلاتاهجلامعد

.فيلاكتلاضفخىلعدعاسيو،اهتدوجعفريو،ةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاميدقتليهستيفمهاسيا�اهيفرYثتسالاو

ا�–ينطولاىوتسملاىلعةمهملالوصألادحأاهرابتعاب–اهنمةدافتسالاوتانايبلاةرادإةدوجعفريفةمهاسملا

.ةيموكحلاتاهجلاتارارقمعدوهيجوتيفمهاسي

wكxةماعلاوةكرتشملاةيباحسلاةبسوحلاجذا�نمةدافتسالالالخنمةيمقرلاةيموكحلاتامدخلا.
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تاkغتملاعمفيكتلاىلعاهتردقواهتيرارمتسانYضوةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلاةيدجاوتىوتسمعفر5

.ةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاوةيمقرلاةموكحلالYعأةدوجعفريفمهاسيا�



:راكتبالا5.1

  :ةسايسلل ةماعلا ماكحألا5 .

ةموكحلالYعأذيفنتلةينقتلالولحلاميدقتيفراكتبالاعيجشتوينبتىلعةيموكحلاتاهجلاّثحبقلعتياملكلمشي

ىلعلمعلاةيموكحلاتاهجلاىلعو،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاوةئيهلانعةرداصلاتYيظنتلاعمقفاوتيا�و،ةيمقرلا

:لالخنمكلذقيقحت

ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلارايتخادنعاهتاعارموةيمقرلااهتيجيتارتسادادعإدنعةركتبملالولحللةيولوألاةاعارم5.1.1

EاFغتلاعمبواجتلاونيديفتسملاتايولوأوتاجايتحاةيبلتلةمزاللاةنورملاقيقحتنمةيموكحلاةهجلانّكUتا.

.لعافتلاوةكراشملاوةردابملاىلعةيموكحلاةهجلايفظومعجشتراكتباللةزفحموةنضاحةيسسؤمةفاقثقلخ5.1.2

ةمزاللاةيرشبلاUغوةيرشبلادراوملاصيصختوتDيظنتلاوتاعيرشتلاةنورمنDضلالخنمراكتباللةمعادلمعةئيبUفوت5.1.3

.ةيموكحلاةهجلاتاجايتحاعمىشDتياEراكتبالاليعفتل

لمعتاءارجإوتايلآلمشياE،-نكمأام-ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلامادختسايفراكتبالاجهنليعفت5.1.4

ةدحوموةسلسةبرجتUفوتو،ةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاميدقتتايلآكساvوةمالسزيزعتىلعلمعتساهرودبيتلاوراكتبالا

.ةحاتملادراوملللثمألالالغتسالاققحياEةيمقرلاةموكحلالDعأليغشتو،نيديفتسملل

زيفحتومعدل~دملاعمتجملاوصاخلاعاطقلاتاكرشوةيثحبلاتاسسؤملاوتاعماجلاعمةيلودلاوةيلحملاتاكارشلاءانب5.1.5

.ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلامادختساوريوطتيفراكتبالا

ةيميظنتلاتاهجوتلاعممءاوتت-نكمأام-ةنرمةيبيرجتةئيبينبتوةيلوألاتاجتنملاوميهافملاتابثإجذا�ميماصتينبت5.1.6

.ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتللةنمآرابتخاةئيبUفوتل،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاوةئيهلل

ميمصتولمعلاتاءارجإريوطتيفراكتبالامدخياEحاجنلاصصقرشنوةيملاعلاتاسرDملالضفأوةيداشرإلاقئاثولاUفوت5.1.7

�تغللابةيموكحلاةهجلاتاصنمربعويمقرةباوبلثمةئيهلاتاصنمربعاهرشنوةئيهلاعمقيسنتلابةيمقرلاةيموكحلاتامدخلا

.ةيزيلجنإلاوةيبرعلا

.هتاجرخموراكتبالاتالخدمليلحتلالخنمراكتبالاجهنينبترثأسايقلةلماشةيجهنمينبت5.1.8



:ةيمقرلا ةموكحلا ل4عأل ةمعادلا تاينقتلا ةينب

ةيموكحلاتامدخللىلعأةدوجققحيا�ةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاةينقتلاةينبلاميمصتبةقلعتملابناوجلالمشت

ةئيهلانعةرداصلاتYيظنتلاعمقفاوتيا�و،ةحاتملادراوملللثمألالالغتسالاققحيونيديفتسملاةبرجتززعيوةيمقرلا

:لالخنمكلذقيقحتىلعلمعلاةيموكحلاتاهجلاىلعو،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاو

ةيجيتارتسالاتاهجوتلابطبترتةيموكحلاةهجلاىوتسمىلعيمقرلالوحتلاوتامولعملاةينقتبةصاخةيجيتارتساعضو5.2.1

.اهبةصاخلالDعألاةيجيتارتساذيفنتمعدتوةيمقرلاةموكحلل

ريوطتبةلصلاتاذةيراسلاةيميظنتلاوةيعيرشتلاتابلطتملاعيمجلةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلالاثتمانDض5.2.2

.صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلانعةرداصلا~اربيسلانمألاوةيمقرلاتالماعتلاواهتمكوحوتانايبلاةرادإوتاينقتلاكلت

،ةلماكتملاتاردقلاجضنجذا�نمةدافتسالاو،ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلاريوطتللماكتملمعراطإدDتعا5.2.3

.CMMI:لاثملاليبسىلع

�سحتلاوريوطتلاتايلمعلةيعجرمكاهبظافتحالاوةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلاريوطتلحارمةفاكجئاتنقيثوت5.2.4

.رمتسملا

.ةيمقرلاةموكحللةيلبقتسملاتاهجوتلاعمةمءاوملابحمسينرملكشبةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلاءانب5.2.5

ام–ةيموكحلاةهجلليمقرلالوحتلاةيجيتارتساوتاسايسنمضردصملاةحوتفموةرحلاةيموكحلاتايجمربلاتاسرDمينبت5.2.6

تايجمربلاةيجيتارتساعممءاوتياEوةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلايفرDثتسالادنعقافنإلاةءافكزيزعتل–نكمأ

.ةئيهلانعةرداصلاردصملاةحوتفموةرحلاةيموكحلا

ةداعإلةلباقةكرتشمتامدخكاهتحاتامتينأوةيموكحلادراوملادحأاهرابتعابةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلاةرادإ5.2.7

.ىرخألاةيموكحلاتاهجلالبقنم–نكمأام–مادختسالا

عمقفاوتياEوةيمقرلاةموكحلالDعأ�بلماكتلاقيقحتلىرخألاةيموكحلاتاهجلاعمكرتشموطبارتملكشبلمعلا5.2.8

ةيموكحلاتاهجلانعةرداصلاتDيظنتلاعمضراعتيالوةئيهلانعةرداصلاتDيظنتلاعممءاوتيونيديفتسملاتاجايتحاوتابلطتم

.صاصتخالاتاذ

.ةيموكحلاتاهجلاىوتسمىلعتامولعملاةينقتدراومةطراخمسرلةئيهلاعمنواعتلا5.2.9

.ةيموكحلاتاهجلاىوتسمىلعةفاضمةميقتاذوةزيمتملوصأكةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلاةرادإ5.2.10

5.2



:ةيباحسلا ةبسوحلا

تايجمربلاو،ةيباحسلاةفاضتسالاو،ةكرتشملاعقاومللةيتحتلاةينبلالولحيفرYثتسالابةقلعتملابناوجلالمشت

ةدايزو،جاتنالامجحةدايزلالخنمفيلاكتلاضفخبىنعتيتلاوةيجاتنإلاومجحلاتايداصتقاةدايزلكلذوةيباحسلا

لمعلاةيموكحلاتاهجلاىلعو،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاوةئيهلانعةرداصلاتYيظنتلاعمقفاوتيا�،ةنورملا

:لالخنمكلذقيقحتىلع

5.3

تامدخلاةنمقروراكتبالا�كمتلةيلخادلاةفاضتسالاباسحىلعةيباحسلاةبسوحلالولحجذDنلةيولوألاةاعارم5.3.1

.ةيموكحلا

ةصنمىلإلاقتنالاوأةكرتشمةيباحسةبسوحةصنميفاهتفاضتسابامإ،تانايبلازكارمجمدلةيجيتارتساريوطت5.3.2

.ةماعةيباحسةبسوح

ىلعاهرودبلمعتسيتلاو،ةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاعيراشملةيباحسلاةبسوحلاتامدخينبتعيرستتاراسمذيفنت5.3.3

ةمادتسمةيجيتارتساريوطتعماهمادختساةداعإزيزعتو،يدرفلامادختساللًاصيصخةممصملاتامدخلامادختسانمدحلا

.تامدخلاكلتثيدحتل

عمةباحسلاتامدخىلإديازتملكشبةمدختسملاةيمقرلاةيموكحلاتامدخلالاقتناللماشلمعراطإمادختسا5.3.4

.لادبتسالاوأةعجارملاوأءانبلاةداعإوأ�كستلاةداعإتاينقتنمةعومجم

تاهجلانعةرداصلاتDيظنتلاوتاعيرشتللةيباحسلاةبسوحلابةطبترملاةطشنألاةفاكوتانايبلازكارملاثتمانDض5.3.5

.صاصتخالاتاذةيموكحلا

ةبسوحةصنمىلعاهUفوتو،ةيباحسلاتايجمربلاو،ةيباحسلاةفاضتسالاو،ةكرتشملاعقاومللةيتحتلاةينبلاةرادإ5.3.6

.ةماعةيباحسةبسوحةصنمىلإاهلقنوأةكرتشمةيباحس



ةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلانمءزجكاهيفرYثتسالاوةئشانلاتاينقتلاريوطتوءانببةقلعتملابناوجلالمشت

عمقفاوتيا�،ةحاتملادراوملللثمألالالغتسالاقيقحتونيديفتسملللضفأةيمقرتامدخميدقتلةيمقرلا

نمكلذقيقحتىلعلمعلاةيموكحلاتاهجلاىلعو،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاوةئيهلانعةرداصلاتYيظنتلا

:لالخ

ةيراسلاةيميظنتلاوةيعيرشتلاتابلطتملاعيمجلةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاةئشانلاتاينقتلالاثتمانDض5.4.1

تاهجلانعةرداصلا~اربيسلانمألاوةيمقرلاتالماعتلاواهتمكوحوتانايبلاةرادإوتاينقتلاكلتريوطتبةلصلاتاذ

.صاصتخالاتاذةيموكحلا

عمةمءاوملابحمسينرملكشبةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلا-نكمأام-ةئشانلاتاينقتلاقيبطتوءانب5.4.2

.ةيمقرلاةموكحللةيلبقتسملاتاهجوتلا

تنرتناو،يعانطصالاءاكذلالثم-نكمأام-قوسلايفةحاتملاةئشانلاتاينقتلالولحوتاجتنمنمةدافتسالا5.4.3

قيبطتوريوطتوثادحتسال؛ززعملاعقاولاو،ةيتوبورلاتايلمعلاةتvأو،ةيباحسلاةبسوحلاو،لتكلاةلسلسو،ءايشألا

ةيمقرلاةيموكحلاتامدخلانمنيديفتسملاةبرجت�سحتوةعقوتملاةميقلاميظعتفدهبكلذوةيمقرلاةموكحلالDعأ

.ةيجاودزالابنجتوفيلاكتلاضفخىلعلمعيسيذلاوةيمقرلاةموكحلالDعأليليغشتلاءادألاريوطتو،مهتائفةفاكب

 .ةيمقرلا ةموكحلا لDعأ ىلع ةئشانلا تاينقتلا ينبت رثأ سايقل ةلماش ةيجهنم ينبت5.4.4

:ةئشانلا تاينقتلا ةينب 5.4



ةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلانعأشنتيتلاتانايبلاةمكوحوةرادإبةقلعتملابناوجلاةفاكلمشت

تاهجلاىلعو،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاوةئيهلانعةرداصلاتYيظنتلاعمقفاوتيا�،اهنمةدافتسالاو

:لالخنمكلذقيقحتىلعلمعلاةيموكحلا

ةعقوتملاةميقلاقيقحتوةيلعافوةءافكبتانايبلاةايحةرودةرادإلكلذوتانايبلاةمكوحوةرادإلةيجيتارتساعضو5.5.1

.اهنم

تانايبلاردصمددحييعجرمراطإكتانايبلاليلددادعإو،اهتجذ�وةيموكحلاةهجللةعباتلاتانايبلاةيلكيهءانب5.5.2

.اهتيكلمو

عمقفاوتياEكلذواهنمفينصتلكعملماعتلاقرطلوحةلدأريوطتوةيموكحلاةهجللةعباتلاتانايبلافينصت5.5.3

.ةقالعلاتاذحئاوللاوةمظنألا

.ةيمقرلاةموكحلالDعأذيفنتليهستضارغألىرخألاةيموكحلاتاهجلاعمتانايبلالدابتورشنزيزعت5.5.4

اEكلذوةيمقرلاةموكحلالDعأبةقلعتملاةماعلاتامولعملاىلععالطالاوتانايبلاىلإلوصولاةيرحنDض5.5.5

.ةقالعلاتاذحئاوللاوةمظنألاعمقفاوتي

نمةحاتملاةيمقرلاتاصنملاوةحوتفملاتانايبللةينطولاةباوبلالالخنممومعللاهتحاتإوةحوتفملاتانايبلارشن5.5.6

.ةيموكحلاةهجلالبق

.اهليلحتةيفيكواهتامادختساواهتدوجةبقارمواهيلعظافحلاوتانايبلانيزختللماشجهنينبت5.5.7

:تانايبلا ةمكوحو ةرادإ 5.5



:فيكتلا ىلع ةردقلاو ةيليغشتلا تايلمعلا

،فيكتلاىلعاهتردقوةيمقرلاةموكحلالYعألةمعادلاتاينقتلارفاوتوةيرارمتسانYضبةقلعتملابناوجلالمشت

ىلعلمعلاةيموكحلاتاهجلاىلعو،صاصتخالاتاذةيموكحلاتاهجلاوةئيهلانعةرداصلاتYيظنتلاعمقفاوتيا�و

:لالخنمكلذقيقحت

5.6

.عقوتملااهرثأواهعوقوةيلDتحاديدحتو،لDعألاةيرارمتساىلعرثؤتدقيتلارطاخملامييقتوديدحت5.6.1

عملماعتلاططخوةيطايتحالاتاءارجإلاديدحتورطاخملاىلعةينبملالDعألاةيرارمتساةيجيتارتساقيبطتوفيرعت5.6.2

.ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلانمةدافتسالاىلعUثأتلايفببستتدقرطاخميأ

لDعألةمعادلاتاينقتلاىلعرثؤتدقيتلا~اربيسلانمألارطاخموةيعيبطلاثراوكلاعملماعتللططخعضو5.6.3

.اهعوقوةلاحيففرصتلاةيفيكواهئاوتحاتايلآحضوتثيحب؛ةيمقرلاةموكحلا

ىلعلمشتيتلاو،ةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلابةصاخلا)ةيفيظولاUغ(ةينقتلاتافصاوملافيرعت5.6.4

ىوتحملاو،ةعسلاو،تانايبلاةمالسو،عسوتلاةيلباقو،نمألاو،ةيقفاوتلاو،ةباجتسالاتالدعمو،ةيدجاوتلا:لاثملاليبس

.يلحملا

لDعألةمعادلاتاينقتلايمدختسملينفلامعدلاUفوتو(ITSM)تامولعملاةينقتتامدخةرادإجهنينبت5.6.5

.نيديفتسملاوةيموكحلاتاهجلا¯وسنمنمةيمقرلاةموكحلا

لDعألةمعادلاتاينقتلايفرDثتساللطيطختلادنعةفلكتلقأوةميقىلعأققحتيتلاتاينقتلاوتاودألارايتخا5.6.6

.اهليغشتواهتيكلملةيلDجإلاةفلكتلارابتعالابذخألاعمةيمقرلاةموكحلا

نمةيموكحلاةهجلانكمتتلاهعابتاوةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتللUيغتلاةرادإلةلماشةطخعضو5.6.7

.اهرثأسايقولDعألاتاجايتحالاهتيبلتىدممييقت

نDضلكلذو،ينيبلاليغشتللةلباقلاةحوتفملاUياعملانمةدافتساللدوهجلازيكرتوةينقتلادراوملاصيصخت5.6.8

.اهرشنوةيمقرلاةموكحلالDعألةمعادلاتاينقتلاريوطتةنورم

 ةــهجلا هددــحت يذــلا وــحنلا ىلــع ةــمظتنم يلــخاد قيقدــت تاــيلمعل ةــيمقرلا ةــموكحلا لDــعأل ةــمعادلا تاــينقتلا عاــضخإ5.6.9

.ةيمقرلا ةموكحلل ةيجيتارتسالا تاهجوتلا عممءاوتيو ةيموكحلا

.لبقتسملا يف اهمداقت عقوتملا وأ يلاحلا تقولا يف ةمداقتملا تاينقتلا عم لماعتلل لماش جهنل روصت عضو5.6.10



تافيرعتلا لودج6 .

.ةيمقرلا ةموكحلا ةئيهةئيهلا

ةيمقرلا ةموكحلا
 ريوطتو يمقرلا لوحتلا قيقحتل– اهنيب 5يفو– ةيموكحلا تاعاطقلا لخاد ةيليغشتلاو ةيميظنتلاو ةيرادإلا تايلمعلا معد

.ةيموكحلا تامدخلاو تامولعملل ةيلعافو ةلوهسب لوصولا RكSو Rسحتو

.اهمكح يف امو ،ةينطولا زكارملاو سلاجملاو ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلاو تارازولاةيموكحلا تاهجلا

ديفتسملا
 يتلا ،اهجراخو ةكلمملا لخاد يحبرلا iغ وأ صاخلا عاطقلا ت5ظنم وأ ،ةيموكحلا تاهجلا وأ ،رئازلا وأ ،ميقملا وأ ،نطاوملا

.ةمدقملا ةيمقرلا تامدخلا نم يأ ىلع لوصحلل ةيموكح ةهج عم لعافتلا ىلإ ةجاحب

 يمقرلا لوحتلا
 تاكبشو تاينقتو تانايب ىلع ةدنتسم ةيمقر جذاq نوكتل ،يجيتارتسا لكشب اهريوطتو ل5عألا جذاq ليوحت

.تالاصتالا

تاسايسلا

 تاهجلا نمبولطملا ددحت 5ك ،ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاوطخلا ديدحتو داشرإل لمعلا ةقيرط وأ قايسلا ديدحت ىلع لمعت

 ديزملا رفوت اهبةطبترم iياعم تاسايسلا ةيبلاغل نوكيو ،ةروطملا تاسايسلا اهتنمضت يتلا ئدابملا لالخ نم ةيموكحلا

.ةيموكحلا تاهجلل تامولعملا نم

راكتبالا

،تاجايتحالاةيبلتوتايدحتلاةجلاعملةيعقاووةركتبملولحوراكفأداجيإلةيديلقتiغلئاسووقرطمادختساليعفت

ةركتبمبيلاسأوقرطبةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاميدقتتايلآريوطتوRسحتيفمهستوقيبطتللةلباقنوكتو

.ةديدجو

ةيباحسلا ةبسوحلا
Cloud Computing 

qةلباقلاةيباحسلاةبسوحلادراومنمةكرتشمةعومجمىلإوبلطلابسحةكبشلاىلإلهسلالوصولاحيتيجذو

اهقالطإوةعرسباهiفوتنك�يتلاو)تامدخلاوتاقيبطتلاونيزختلاومداوخلاوتاكبشلا،لاثملاليبسىلع(دادعإلل

.ةمدخلامدقملبقنملعافتيأوأيرادإدهجلقأب

ةيباحسلا ةبسوحلا تامدخ
Cloud Computing Services

رصحلااللاثملاليبسىلعلمشتيتلاو،ةيباحسلاةبسوحلاربعةمدقملاتالاصتالاوتامولعملاةينقتتامدخiفوت

.ةيباحسلاةبسوحلاماظنيفكرتشملاىوتحمةجلاعموأ،لقنوأ،نيزخت

ةكرتشملا ةيباحسلا ةبسوحلا
Community Cloud 

ضعبيفنوكراشتينيذلاRكرتشملانمةقلغمةعومجمليرصحلامادختساللمدقملاةيباحسلاةبسوحلاماظن

.اهiغوأةيرادإلاوأ،ةيراجتلال5عألاوأ،ةيع5تجالافادهألا

ةماعلا ةيباحسلا ةبسوحلا
Public Cloudدرفوأةهجلبقنمحوتفملامادختسالاضرغبحاتمةيباحسةبسوحماظنيأ.

ةيلخادلا ةفاضتسالا
On-Premises

تاصنموأةدحاوةيموكحةهجلبقنميرصحلكشبهمادختسامتيتانايبزكرميفةفاضتسملاجماربلاوةزهجألا

.ةصاخةيباحسةبسوح

ةيجراخلا ةفاضتسالا
Off-Premises

.ةماعةيباحسةبسوحتاصنموأةيموكحتاهجةدعلبقنمهمادختسامتيتانايبزكرميفةفاضتسملاجماربلاوةزهجألا

فيرعتلاحلطصملا



.Rمدختسملاعمجتنملارابتخالصاوخلانم¯دالادحلاىلعيوتحييذلاو®اهنلاجتنملانمةيلوأةخسنوهيلوأ جتنم

موهفملا تابثإ
Proof of Concept / PoC

.يلوألاجتنملاةلحرمىلإلاقتنالاواهرثأواهذيفنتنمىودجلاتابثإلقيضقاطنىلعريوطتلاديقةركفرابتخاةيلمع

ديفتسملا ةبرجت
 يعادبإلاميمصتلا ئدابم د5تعا لالخ نم كلذو ،ةمدخلا ميدقت لحارم عيمج لالخ ةيموكحلا ةهجلا عم ديفتسملا لعافت

.اهتيرارمتساو ةقالعلا ةمادتسا ن5ضل ،مادختسالاو لوصولا ةلوهسو ،®رملاو يلعافتلاو

تامدخلا ميدقت
وأبلطزاجنإوأ،تانايبiفوتوأبلطهلالخنممتييذلاوةمدخللةمدقملاةيموكحلاةهجلاوديفتسملاRبلصاوتيأ

.ةمدخ

qلماكتملا تاردقلا جضن جذو 
qةدوجلا،ر5ثتسالادئاوع،ل5عألاجئاتنىلعرشابملكشبرثؤتيتلاةيساسألاتاردقلاديدحتىلعدعاسيجذو،

.فيلاكتلاوتقولاليلقتعم،ءادألاو

ةموكحلا ل5عأل ةمعادلا تاينقتلا
ةيمقرلا

دراوملاةرادإ،)CRM(ءالمعلاتاقالعةرادإلثم،ةيمقرلاةموكحلال5عأتاءارجإذيفنتمعدتيتلاةينقتلالولحلايه

.يمقرلالوحتلافادهأمدختةينقتلفيظوتيأوأ،)ERP(ةيسسؤملا

ةئشانلا تاينقتلا
لازتالويمقرلالوحتلايفةيعونةرفطتققحيتلاوةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاةثيدحلاتاينقتلايه

.اهiغو،Blockchainلتكلاةلسلسو،ءايشألاتنرتنإويعانطصالاءاكذلالثم،ريوطتللةلباقاهتاقيبطت

.ةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاتاينقتلاةرادإوليغشتلةصصخملاةيلاملاiغةيموكحلاتاهجلادراومل®رمليثSتامولعملا ةينقت دراوم ةطراخ

ةنرم ةيبيرجت ةئيب

فدهب؛ةروطملاوةركتبملالولحلاميدقتىلعةيموكحلاتاهجلا¾وسنمعيجشتلةنرموةففخمطباوضبةيبيرجتةئيب

قيقحتوتارارقلاذاختامعديفمهسياÀو،مظنمراطإيفنيديفتسمللةيكذلولحوةيمقرتامدخiفوت

.تافدهتسملا

ةينقتلل ةيساسألا زئاكرلا

ةمعادلاتاينقتلاةينبو،راكتبالالمشتيتلاو؛ةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاتاينقتلابةطبترملاةيسيئرلارصانعلا
ةيليغشتلاتايلمعلاو،تانايبلاةمكوحوةرادإو،ةئشانلاتاينقتلاةينبو،ةيباحسلاةبسوحلاو،ةيمقرلاةموكحلال5عأل

.فيكتلاىلعةردقلاو

ةمداقتملا تاينقتلا
Legacy Technologies

زربأدحأةثيدحتاينقتباهلادبتسادعيوةيمويلال5عألاذيفنتلةيرهوجدعتاهنكلوة�دقتاينقتىلعدمتعتتاقيبطت
.ةيموكحلاتاهجلاهجاوتيتلاتايدحتلا

ةيليغشتلا تايلمعلا
ةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاتاينقتلالالخنماهذيفنتمتييتلاةلعافتملاوأةطبارتملاةطشنألانمةعومجم
.اهتيرارمتساواهئانبةمالسن5ضل

ردصملا ةحوتفمو ةرحلا تايجمربلا
كلتبلطتتالو،تاليدعتءارجإعموأةيلصألاهتلاحىلعهمادختسالروهمجللحاتميردصمدوكتاذةيبوساحتايجمرب
.صيخرتلاموسردادسةداعلايفتايجمربلا

 Çدملا عمتجملا
تايعمجلالاثملاليبسىلع،ةكرتشملاحلاصملاقيقحتليع5تجالالمعلاىلعموقتيتلاةيحبرلاiغتاسسؤملا

.ةيiخلاكسمةسسؤملاثملاليبسىلع،ةيiخلاتاسسؤملاو،ةيiخلا

يعانطصالا ءاكذلا
ملعتلا:لثمً،ايرشبًءاكذةداعبلطتتماهمءادأىلعةرداقةمظنأءاـنبىـلعزـكريبـساحلاموـلعتالاـجمنـملاـجم

."ةلآلاءاكذ"اًضيأهيلعقلطيو.Ìاذلاريوطتلاولالدتسالاو

ءايشألا تنرتنا
IoT

.اهضعبعملعافتلاتالآللحيتتيتلاراعشتسالاةزهجأوتايجمربلاوةينورتكلإلاةزهجألانمةكبش

ةحوتفملا iياعملا
ديدحتقحبiياعملاكلتلةكلاملاةهجلاظافتحاعم،اهمادختساواهنمةدافتساللنيرخآللةرفوتملاiياعملايه

.مدختسملاقوقحومادختسالاتاطارتشا

فيرعتلاحلطصملا



لتكلا ةلسلس
Blockchain

هذهنمضتتثيحب،ةيمقرلاتالماعملانمÔكأوأةدحاولوحتامولعمىلعيوتحيةلسلستملالتكلانمضلجس

ةديدجلاتالماعملاامأةقباسلاتالماعملاعيمجللجسيهةلتكلكف.اهئارجإتقوواهسفنةلماعملاتامولعملا

ةفاضإوةديدجلاةيلمعللةثدحمةخسنلتكلاةلسلسئشنتفوسiيغتيأثودحلاحيف،ةيلاتلاةلتكلايفلجُستف

.ةحوتفملاةكبشلايفعزوملارتفدلايفسكعنياهلفرعم

.امةمهملرـشبلازاجنإةيفيكتاتوبورلاوأتايجمربلاهيفÚاحتتايلمعلاةتSأعاونأنمعونةيتوبورلا تايلمعلا ةتSأ

ززعملا عقاولا
Augmented Reality

اهذيفنتمتييتلاتوصلابيكارتوأ/وتاموسرلالالخنم،يداملاÜاعللةيئرملاروصلاوأتامولعملانمجيزموه

لالخنميقيقحلاÜاعلايف"ةدايزلا"هذهقيقحتمتي.ابلاغجتنموأةمهملمدختسملاةبرجتRسحتل،بوساحلاربع

.ةروكذملاتامولعملاضرعتيتلاةقدلاةيلاعتارعشتسملاوأتاiماكلالثمةيليمكتلاةزهجألا

qتانايبلا ةجذ
هذهفصولالخنماهطيسبتوهتانايبلاجذاqنمضرغلاو،ةنيعمةهجصاصتخالاجميفتانايبللليثSءاشنإ

تانوكملاكلتRبةقالعلاديدحتكلذكو،اهتانوكمديدحتوتانايبلا

.بسانملاتقولايفاهمادختساوتاقيبطتلاوةمظنألاوتانايبلاوتامولعملاىلإلوصولان5ضةيدجاوتلا

.ةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاةينقتلالالخنمتامولعملاىلإلوصولاةعرسةباجتسالا تالدعم

.ثحبلاتاكرحموتايجمربلاوليغشتلاةمظنأعمةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاةينقتلاةقفاومىدمةيقفاوتلا

.ربكألمعمجحباعيتساىلعةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاةينقتلاةردقعسوتلا ةيلباق

.ددحمتقودنعةيمقرلاةموكحلال5عألةمعادلاةينقتللةيليغشتلاةعسلاةعسلا

ةيباحسلا تايجمربلا
Cloud Softwareةيباحسةبسوحةئيبيفلمعتتايجمرب.

ةكرتشملا عقاوملا
Co-locationةيكبشلاتادعملاومداوخلاةفاضتسالةيجراختاهجلتاحاسمرفويتانايبزكرم.

Rكستلا ةداعإ ةينقت
Rehosting Techniqueهتعرسولاقتنالاىلعبترتملادهجلاةلقلًارظنعساولكشباهينبتمتيلقنلاوعفرلابفرعتةيجيتارتسايه.

 ءانبلا ةداعإ ةينقت
Rebuilding Technique

ربكأدئاوعقيقحتىلإيدؤي5م،ةباحسلللثمأمادختساحيتت،كلذعم.ةفلكتلايلاعلوحتىلإيدؤتةيجيتارتسايه

.ةيلبقتسملارطاخمللازهاجقيبطتلالعجيو

ةعجارملا ةينقت
Revising Technique 

تاينقتلاىلعظافحلاعم،ةيباحسلاتاصنملاضعبينبتلالخنمكلذوةباحسلللثمأمادختساحيتتةيجيتارتسايه

.يه5كةيسيئرلا

لادبتسالا ةينقت
Replacement Techniqueةيباحسلاتامدخلامادختسابًاددجمهريوطتىلعلمعتومداقتملاقيبطتلالمهتةيجيتارتسايه.

فيرعتلاحلطصملا



تاراصتخالا لودج7 .

CMMI
Capability Maturity Model Integration

qلماكتملا تاردقلا جضن جذو

ITSM
Information Technology Service Management

تامولعملا ةينقت تامدخ ةرادإ

ىنعملاراصتخالا
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