المصطلحات الفنية:
المحتوى اإللكتروني ()E-Content

هو كافة أنواع المواد العلمية واإلنسانية التي يمكن وضعها في صورة الكترونية ونشرها
للمجتمع الكويتي أو المجتمع العالمي

الفائده اإلبداعية ()Innovation

الجانب اإلبداعي في المشروع والذي يتميز فيه المشروع عن المشاريع األخرى المقدمه

إعتمادية مؤسسات الدولة وأفرادها على المشروع
()Project Business Dependency

أهمية المشروع للمجتمع الكويتي بكافة مؤسساته وأفراده وكمية اإلستفاده المباشره منه في تلك المؤسسات.

سهولة إستخدام المشروع ()Usability

سهولة إستخدام النظام بأقل تدريب ممكن من قبل المستخدمين

االنتشار ()Reachability

نطاق انتشار تأثير وإستخدام المشروع والفئات المستهدفه في المجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي

مطابقة تنفيذ النظام لألهداف المؤسسية المخطط لها
()Matching Business Requirements

مدى تطابق جزئيات ووظائف النظام لألهداف المؤسسية التي وضع ألجلها

تكامل المشروع مع أهداف المؤسسة
()Project Integration

تطابق المشروع وتكامله مع األهداف التي تخدمها المؤسسة والقطاعات الفاعله التي تحتويها تلك المؤسسة

قيود التصميم ()Design Constraints

القيود المصاحبه لتصميم المشروع فنيا والتي تحد من الخيارات المتاحه لتنفيذ جزئيات المشروع.

خيارات التصميم ()Design Alternatives

الخيارات الفنية المتاحه لتنفيذ جزئيات المشروع

نماذج التصميم ()Design models

الطرق الفنية المعيارية لتصميم المشاريع البرمجية .تحتاج خبره فنية في تصميم النظم البرمجية.
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تحليل آثار التصميم على التنفيذ
()Design Impact Analysis

مجموع تأثير التصميم المستخدم على الخيارات المتاحه من النواحي المختلفة بيئيا ،إجتماعيا ،ماليا ،فنيا،
الخ.

واجهة النظام ()User Interface

الواجهه االلكترونية للمشروع وجزئياته ووظائفه (واحده أو أكثر) سواء عن طريق تطبيق أو موقع
الكتروني أو جهاز افتراضي.

إمكانية الوصول للمشروع ()Accessibility

الخيارات المتاحه من خالل المشروع لتسهيل إستخدامه من قبل كافة فئات المجتمع من ذوي اإلحتياجات
الخاصة وغيرهم

إدارة المشروع ()Project Management

الخطه المرسومة إلدارة تنفيذ المشروع من موارد بشرية وخطط زمنية وموارد ماليه

وثائق المشروع ومخاطباته
( Project Documentation and
)Communications

جميع الوثائق التي تتعلق بالمشروع من مقترح تفصيلي للمشروع وتقارير تصميم وتقارير إدارة للمشروع.
الوثائق يجب أن تتصف بالشمولية وقلة األخطاء اإلمالئية وسهولة القراءه.

مدة حياة المشروع ()Project Life Cycle

المدة الزمنية التي يمكن اإلستفاده من المشروع خاللها .تبدأ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن عن البدء
بإمكانية إستخدام المشروع من قبل المستخدمين وتنتهي عند التاريخ الذي يحدده المالك لإلستغناء عن
المشروع.

الدعم الفني للمشروع ()Project Support

الدعم الفني المطلوب لضمان إستمرارية المشروع وتصحيح األخطاء وتطوير الوظائف خالل فترة حياة
المشروع

التدريب ()Project Training

الجهود المطلوبة لتدريب المستخدمين لإلستفاده من المشروع سواء قبل بداية اٍستخدامه أو في فترات أخرى
خالل االستخدام.

إستمرارية إستخدام المشروع
()Project Continuity

الجهود المطلوب ضمانها أوالتراخيص المطلوب شرائها لضمان إستمرارية إستخدام المشروع من قبل
المستخدمين

صيانة المشروع
()Project Maintainability

الخطط والمشاريع المصاحبه للمشروع الرئيسي لضمان إستمرارية صيانة المشروع خالل فترة حياته.

أدوات العلمية المستخدمه في تصميم المشروع
()Computer Aided Design Tools

أدوات علمية فنية تستخدم في تصميم مشاريع النظم االلكترونية تسهل وتضمن قلة األخطاء وتحسن التنفيذ.
تحتاج خبره فنية في تصميم النظم البرمجية.
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