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ITIL؟ 
 مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات”Information Technology Infrastructure Library”  

  مجموعة من اإلجراءات الفعالة والمترابطة بهدف تقدٌم ودعم خدماتIT 
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ITIL؟ 
تم توثٌقها من خالل مجموعة من الكتب ومجموعة من األدوات الداعمة ومجموعة من الشهادات التدرٌبٌة 

  تتٌح لغة مشتركة لمناقشة خدماتIT ما بٌن مختلف األقسام فً شركة ما وما بٌن الزبائن 

  تتٌح رؤٌة شاملة ومتكاملة إلجراءاتIT المختلفة 

 هً إطار عمل أكثر من معٌار 
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ITIL    تاريخيا 
  تم اطالقه من قبل الحكومة البرٌطانٌة بهدف تحدٌد التدابٌر الالزمة لتقدٌم خدماتIT 

 بشكل فعال

  ًأصبح معٌاراً معتمد من قبل العدٌد من الشركات عالمٌا 

  ٌتضمن مجموعة من اإلجراءات األفضل عملٌاً فً القطاعIT  وهً مجموعة متكاملة
 :ومتماسكة تحدد الخطوات الالزمة لكل مما ٌلً

  تحدٌد السٌاسات وكٌفٌة تقدٌم خدمات فعالة من وجهة نظر األعمال حول أداء مختلف إجراءات
IT 

  مراقبة النشاطاتIT من أجل الفعالٌة 

 بناء دورة حٌاة الخدمة من أجل زٌادة الفعالٌة وتخفٌض التكالٌف 

 تبسٌط وترشٌد كٌفٌة تحقٌق تكنولوجٌا المعلومات 
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 اإلصذارات
  مقالة  40بدأت فً الثمانٌنات مع 

ً(2002-2000: )اإلصدار الثان 
 ضخم وٌعانً من التعقٌد 

 عبارة عن ثمانٌة كتب 

 ٌتحدث عما ٌجب أن تقوم به من إجراءات 

 2007: اإلصدار الثالث 
   كتب 5تبسٌط أكثر واالقتصار على 

  وضوح أكبر فً كٌفٌة تقدٌم الخدمة 

  أسهل للتعلم واالنتقال ضمن المراحل التدرٌبٌة 

 متوافق معISO20000 إلدارة الخدمات 

 2019 – 2017: اإلصدار الرابع 
  كٌفٌة إجراء التكامل بعدد مراحل أقل وقٌمة مضافة أكبر 

   (القٌم المضافة واإلجراءات –الشركاء والمزودٌن  –المعلومات والتكنولوجٌا  –الشركة والناس )فكرة أبعاد إدارة الخدمة 
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 KPI’s -اإلجراءات 
 مميزات اإلجراء 

   ٌستجٌب إلى أحداث محددة –النتٌجة األساسٌة ٌجب أن تخص الزبون  –ٌؤدي إلى نتائج محددة   -قابل للقٌاس 

 أدوار اإلجراء 

 مسؤول عن توثٌق اإلجراء، تعرٌف : مالك اإلجراءKPIs التحقق من اتباع التدرٌب المطلوب من قبل فرٌق العمل –، تحسٌن اإلجراء 

 مسؤول عن تخطٌط وتنظٌم جمٌع النشاطات الالزمة للتشغٌل والمراقبة وإصدار التقارٌر: مدٌر اإلجراء 

مهمات محددة ضمن اإلجراء: األدوار المحددة 

 KPIs (مؤشرات األداء األساسية) 

 مجموعة من القٌاسات التً تهدف إلى تقٌٌم اإلجراء والتً تعكس معامالت النجاح الحرجة لإلجراء 
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 إدارة الخذمة كممارسة
 الهيئات: 

 عادة متعلقٌن بخدماتIT 

ٌجب على الخدمات أن تتٌح خٌارات جدٌدة للوصول إلى األهداف المرجوة 

 خدمة تكنولوجيا المعلومات 
  نظامIT أو أكثر ٌتٌح إجراء أعمال 

منتج ٌمكن أن تشترٌه الشركة 
هل تتماشى الخدمة مع التوقعات 

هل ٌمكننً توقع خدمة مماثلة المرة القادنة 

هل ٌتم تقدٌم الخدمة بكلفة معقولة 

  مزودي خدماتIT 
 مزود خدمة داخلً: النمط األول 

  ًمزود خدمة مشترك: النمط الثان 

مزود خدمة خارجً: النمط الثالث 
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 Demingدورة  –التحسين المستمر 
 PDCA :إجراء حل المسائل المستخدم فً ضبط الجودة 

 التحسٌن المستمر للخدمة: الهدف 

 PLAN :تحدٌد اإلجراءات الالزمة لتقدٌم النتائج بما ٌتوافق مع المتطلبات. 

 DO :تحقٌق اإلجراءات 

 CHECK :مراقبة وتقٌٌم اإلجراءات والنتائج بالمقارنة مع األهداف والمحددات وإصدار تقارٌر 

 ACT : تطبٌق أفعال على الناتج من أجل التحسٌنات الضرورٌة 

 (مراجعة كافة المراحل وتعدٌل اإلجراء من أجل التحسٌن قبل مرحلة التنفٌذ التالٌة)           
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 ITILدورة حياة الخذمة في 
 إدارة الخدمات من البداٌة إلى النهاٌة 

 إزالة أي عائق فً وجه اإلجراءات 

تمكٌن التكامل مع إجراءات األعمال 

  استخدام دورةDeming  فً الجودةPDCA 

 التركٌز على الخدمة ولٌس فقط على اإلجراء 

  التناسق معISO 20000 

 تطور إمكانٌة القٌاس والمتابعة 
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 الخدمة مقاييس
Metrics: 

– define what is to be measured 

– are a system of parameters or ways of quantitative assessment 

– Include the way of how the measurement is carried out 

Types of metrics: 
– Technology metrics                   (ex. Application performance, component serviceability, etc.) 

– Process metrics                           (ex. efficiency, compliance, etc.)  

– Service metrics                            (ex. availability, quality, etc.)  
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