Scrum Glossary
Arabic Version (2019)

Dear reader
I created the rst version of my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used,
edited and expanded for use on their website by Scrum.org.
In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of my pocket guide to Scrum (Annex A, p.
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated
that version in 20+ languages.
I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of “Scrum - A
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my
website.
I am honoured and humbled for the continued appreciation of my glossary. It helped me see
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website.
I am grateful to Rasheed Raya for creating this Arabic version.

Keep learning,
Keep improving,
Keep…Scrumming.

fi

Gunther Verheyen
independent Scrum Caretaker

مصطلحات السكروم  / Arabic -العربية
املخطط البياني التنازلي ) :(Burn-down Chartهو مخطط يوضح تناقص العمل املتبقي مقارن ًة بالوقت.
املخـطط الـبيانـي الـتصاعـدي ) :(Burn-up Chartهــو مخــطط يــوضــح تــزايــد عــامــل مــعني )عــلى ســبيل املــثال
القيمة( مقارن ًة بالوقت.
اج ــتماع ال ــسكروم ال ــيوم ــي ) :(Daily Scrumه ــو ح ــدث ي ــوم ــي ,مح ــدد ال ــوق ــت ) 15دق ــيقة أو أق ــل(  ,إلع ــادة
تخــطيط الــعمل خــالل الســبرنــت .هــذا اإلجــتماع يــنفع فــريــق املــطوريــن لــتوضــيح تــقدم الــعمل بــشكل يــومــي ,وضــع
خطة عمل لل  24ساعة القادمة وتحديث قائمة السبرنت وفقا ً لهذه الخطة.
تـعريـف الـعمل املـنتهي :هـو عـبارة عـن مجـموعـة مـن الـتوقـعات لـجودة املـنتج أو اإلضـافـات عـلى املـنتج الـتي يـجب أن
تتوفر لكي يكون املنتج قابالً لالستخدام ,أي جاهز ليتم نشره للمستخدمني.
مـعايـير الـتطويـر :هــي مجــموعــة املــعايــير والــتجارب الــتي يــحتاجــها فــريــق املــطوريــن إليــجاد إضــافــات أو تــحسينات
على املنتج تكون قابلة للنشر للمستخدمني عند نهاية الوقت املحدد للسبرنت.
ف ــريق امل ــطوري ــن ) :(Development Teamه ـ ــو مج ـ ــموع ـ ــة م ـ ــن األش ـ ــخاص امل ـ ــسؤول ـ ــني ع ـ ــن ج ـ ــميع األع ـ ــمال
التطويرية للمنتج وتحسينه والتي تكون قابلة للنشر للمستخدمني عند نهاية املدة املحددة للسبرنت.
الــنظريــة التجــريــبية :ه ــي ع ــمليات ل ــلتحكم م ــن ال ــنوع ال ــذي ي ــتم ف ــيه إت ــخاذ ق ــرارات ب ــناءا ً ع ــلى ال ــنتائ ــج امل ــالح ــظة,
الخبرة والتجارب العملية .النظرية التجريبية توفر مراقبات وتكيفات منتظمة مطلوبة لخلق حالة من الشفافية.
التنبؤات :هــي عــبارة عــن تــوقــع اإلتــجاهــات املســتقبلية بــناءا ً عــلى مــالحــظات مــن املــاضــي ,كــعملية إخــتيار مــهام مــن
قائمة مهام املنتج ليتم تنفيذها ضمن السبرنت الحالية أو في السبرنت املستقبلية.
الـعائق ) :(Impedimentهـو أي مـانـع أو عـقبة قـد تـعيق أو تبطئ فـريـق املـطوريـن عـن إنـجاز عـملهم والـتي اليـمكن
حـلها أو إزالـتها مـن خـالل الـجهود الـذاتـية لـلفريـق .لـذلـك يـجب أن يـتم طـرحـها خـالل إجـتماع الـسكروم الـيومـي,
السكروم ماستر هو املسؤول عن إزالتها.
ـحسن أو يـغير عـمل تـم صـنعه سـابـقا ً ,ومجـموعـة اإلضـافـات
اإلضـافـة ) :(Incrementهـو عـمل قـابـل للنشـر والـذي يُ ّ
ككل هي التي تشكل املنتج.
املـنتج :هــو أي خــدمــة أو غــرض مــلموس أو غــير مــلموس يــتكون مــن خــليط مــترابــط مــن املــيزات والــوظــائــف والــذي يــوفــر
حل قيم ملشكلة معينة يعاني منها املستخدمون النهائيون للمنتج.
قـائـمة مـهام املـنتج ) :(Product Backlogهـي قـائـمة مـرتـبة تـحوي جـميع األعـمال الـضروريـة واملـطلوبـة مـن قـبل
مالك املنتج ) (Product Ownerلصنع ,تسليم ,صيانة وتعزيز املنتج.
تحســني قــائــمة مــهام املــنتج ) :(Re nementه ــي ع ــبارة ع ــن ل ــقاء م ــتكرر يح ــدث خ ــالل الس ــبرن ــت ب ــني ف ــري ــق
املطورين ومسؤول املنتج ) ,(Product Ownerيتم من خالله توصيف العمل املطلوب للمستقبل.
مسؤول املـنتج ) :(Product Ownerهــو املــسؤول الــرئــيسي عــن تحســني املــنتج وزيــادة قــيمته ,ويــقوم بــذلــك عــن
ط ــري ــق ت ــنظيم وإدارة ق ــائ ــمة م ــهام امل ــنتج ب ــشكل رئ ــيسي ,أي ــضا ً م ــن خ ــالل ت ــوض ــيح ك ــاف ــة األف ــكار وال ــتوق ــعات
املتعلقة باملنتج ,وهو املمثل عن جميع املستثمرين ).(Stakeholders
سكروم :هو نظام عمل بسيط ُيستخدم في تطوير منتج معقد ,هو نظام بسيط لتحديد مشاكل معقدة.
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سـكروم مـاسـتر :هــو الــشخص املــسؤول عــن تــهيئة وتــوفــير بــيئة مــناســبة لــلسكروم مــن خــالل تــوجــيه ,تــدريــب ,تــدريــس
وت ــسهيل ال ــعمل ل ــفري ــق أو أك ــثر م ــن ف ــرق ال ــسكروم وت ــهيئة ال ــبيئة امل ــالئ ــمة م ــن خ ــالل ف ــهم وت ــوظ ــيف ن ــظام ع ــمل
السكروم.
فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ــسكروم :هـ ـ ــو املـ ـ ــسؤولـ ـ ــية املشـ ـ ــتركـ ـ ــة لـ ـ ــكل مـ ـ ــن مـ ـ ــسؤول املـ ـ ــنتج ) ,( Product Ownerفـ ـ ــريـ ـ ــق املـ ـ ــطوريـ ـ ــن
) (Development teamوالسكروم ماستر ).(Scrum Master
قـيم الـسكروم :هــي مجــموعــة مــؤلــفة مــن خــمس قــيم وصــفات رئــيسية تــدعــم مــنظومــة عــمل الــسكروم ,اإللــتزام ,الــتركــيز,
االنفتاح ,االحترام والشجاعة.
السـبرنـت :وهـي عـبارة عـن مـناسـبة تـمثل تجـمع لـبقية مـناسـبات الـسكروم ,لـها مـدة محـددة بـأربـع أسـابـيع أو أقـل .أمـا
بــالنســبة لــلمناســبات االخــرى ضــمن الــسكروم فــهي تخــطيط الســبرنــت ,الــسكروم الــيومــي ,اســتعراض الســبرنــت
وتقييم السبرنت.
قـائـمة مـهام السـبرنـت ) :(Sprint Backlogهـي الـقائـمة الـتي تـحتوي عـل مجـموعـة األعـمال واملـهام الـضروريـة
لفريق املطورين لتحقيق هدف السبرنت.
هــدف الســبرنــت :ه ــو ب ــيان م ــختصر يُ ــعبر ع ــن ال ــغرض أو ال ــغاي ــة امل ــطلوب ــة م ــن مج ــموع ال ــعمل امل ــوج ــود ب ــقائ ــمة م ــهام
السبرنت.
مدة)وقت( السبرنت :هو الزمن املحدد للعمل خالل السبرنت ,غالبا ً يكون أربع أسابيع أو أقل.
تخـطيط السـبرنـت ) :(Sprint Planningهــو املــناســبة الــتي تحــدد بــدايــة الســبرنــت ,محــددة بــوقــت زمــني قــدره
ثــمان ســاعــات أو أقــل .هــذه املــناســبة تــساعــد فــريــق الــسكروم عــلى تحــديــد املــهام األكــثر قــيمة مــن قــائــمة مــهام
املنتج خالل ذلك الوقت وتحويل هذه القائمة الى قائمة مهام السبرنت وتحديد هدف السبرنت.
الــتقييم الــرجــعي للســبرنــت ) :(Sprint Retrospectiveوه ــي م ــناس ــبة تح ــدد ن ــهاي ــة س ــبرن ــت ,مح ــددة ب ــوق ــت
زمـني قـدره ثـالث سـاعـات أو أقـل .هـذا االجـتماع يـساعـد فـريـق الـسكروم عـلى تـقييم السـبرنـت املـنتهية والـتحقق
من طريقة العمل لتحديد طريقة العمل املناسبة للسبرنت الالحقة.
اســتعراض الســبرنــت )ٍ :(Sprint Reviewه ــي امل ــناس ــبة ال ــتي تح ــدد ن ــهاي ــة ال ــعمل وال ــتطوي ــر خ ــالل الس ــبرن ــت,
مح ـ ــددة ب ـ ــوق ـ ــت زم ـ ــني ق ـ ــدره أرب ـ ــع س ـ ــاع ـ ــات أو أق ـ ــل .ه ـ ــذا االج ـ ــتماع ي ـ ــساع ـ ــد ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ــسكروم وأص ـ ــحاب
املــصلحة)االســتثمار( عــلى اســتعراض الــعمل املنجــز خــالل الســبرنــت ,وأيــضا ً لتحــديــد الــتغييرات أو الــتعديــالت
اإلستراتيجية التي يحتاج مسؤول املنتج إلضافتها الى قائمة مهام املنتج.
صــاحــب املــصلحة ) :(Stakeholderهــو شــخص مــن خــارج فــريــق الــسكروم يــكون لــه اهــتمام محــدد بــمعلومــات
ومعرفة عن املنتج من أجل املساهمة في تطويره بشكل مستمر.
اإلطــار الــزمــني :ه ــو أق ــصى وق ــت ث ــاب ــت ومح ــدد ألي م ــناس ــبة ت ــتعلق ب ــفري ــق ال ــسكروم .ج ــميع امل ــناس ــبات امل ــتعلقة
بالسكروم لها وقت أقصى فقط ,فيما عدا السبرنت والتي لها مدة محددة.
سـرعـة اإلنـجاز ) :(Velocityهـو مـؤشـر مـعروف يـساعـد فـي مـعرفـة الـوسـطي املـطلوب لـتحويـل املـهام املـوجـودة فـي
قــائــمة مــهام املــنتج الــى شــيء مــلموس وعــملي خــالل الســبرنــت عــن طــريــق فــريــق الــسكروم .يــساهــم هــذا املــؤشــر
أيضا ً في عملية التوقعات للعمل املمكن إنجازه خالل السبرنت.
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