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تقنية غير منفصلة عن عمليات -أنظمة البرمجيات هي في األساس أنظمة اجتماعيةالملخص: 

. سواء عن قصد أو بدون قصد، يُستخدم تفكير األنظمة في تصميم األخرى األنظمة الهندسية

مة الموزعة، التكامل المعتمد على ، األنظDevOpsالخدمات الدقيقة، األنظمة متعددة الوكالء، 

API والتطوير المرن للبرمجيات. على الرغم من ذلك، ال زالت العالقة بين تفكير األنظمة وهندسة ،

البرمجيات منطقة خضراء يندر أن يتطرق إليها مهندسو البرمجيات. سوف نفّصل في هذه 

تقنية لهندسة البرمجيات. سنناقش ال-ر األنظمة في النواحي االجتماعيةالمحاضرة كيف يساعد تفكي

أهمية تفكير األنظمة في هندسة البرمجيات من خالل طرح أمثلة لالستخدام الحالي، كما سنطرح 

 المجاالت التي يمكن فيها استخدام تفكير األنظمة لحل مسائل معقدة. 

 

 حول المتحدث:

في إدارة مشاريع ضخمة في تكنولوجيا المعلومات عاماً  25د. ماجد عياد لديه خبرة أكثر من 

في إدارة المشاريع. يعمل د.  PRINCE2و  UNOPSواالتصاالت، وهو حاصل على إجازات 

ماجد كأستاذ مساعد في برنامج ماجستير هندسة البرمجيات ويدّرس مواضيع األنظمة الموزعة 

السعودية )التخطيط الحضري والمدن ويعمل مستشاراً للبنك الدولي في وإدارة هندسة البرمجيات. 

وفي فلسطين )أنظمة تخطيط موارد المؤسسات(، كما الذكية( وفي األردن )أنظمة النقل الذكية( 

يعمل كمدير البحث والتطوير في شركة برمجيات الحوسبة السحابية. نفّذ د. ماجد عدة مشاريع 

كثر من عشر ورقات علمية حول هندسية في القطاع العام في السنوات العشر األخيرة، ونشر أ

الحكومة اإللكترونية. حصل د. ماجد عياد على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

في تكنولوجيا والماجستير في إدارة األعمال من جامعة بيرزيت، وحصل على درجة الدكتوراه 

ه البحثية في األنظمة المعلومات والتعلّم اآللي من جامعة ترنتو في إيطاليا. تتركز اهتمامات

والمدن الذكية، ويستمتع باستخدام تفكير األنظمة لبناء التقنية مثل الحكومة االلكترونية -االجتماعية

 نماذج األنظمة وذلك ألهمية إيضاح الصورة الكبرى.

The Master Program in Software Engineering and the Master Program in 

Computing cordially invite you to a lecture entitled: 

Applying Systems Thinking to solve complex problems in Software 

Engineering  



Delivered by: 

Dr. Majed Ayyad 

To be held on Saturday 16/11/2019 from 12pm to 1pm in Masri IT Building 

room 404. 

 

Abstract: Software systems are essentially socio-technical systems 

and they are not isolated from other systems engineering processes. 

Unconsciously or by intention, we implement systems thinking in multi-

agent systems, microservices, DevOps, distributed systems, API-led 

integrations and lean based software development life cycles. 

However, the concrete relationship between systems thinking and 

software engineering is still a green area and barely highlighted as a 

common practice among software engineers. In this talk, we will 

elaborate how systems thinking helps us to understand the socio-

technical aspects of software engineering. We will discuss why 

systems thinking is important in the field of software engineering, 

provide examples where it is currently used and show the general 

areas where systems thinking applies to tackle complex software 

problems  
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Distributed Systems and Software Engineering Management. Majed 
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planning and Smart Cities), Jordan (Intelligent Transport Systems) and 
in Palestine (ERP Systems). He also works for a Cloud computing 

Software company as R&D Director. In the last 10 years, he conducted 
many business process management, optimization and re-engineering 
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scientific papers on e-Government. Mr. Ayyad got his BA in electrical 
engineering, master degree in business administration from Birzeit 
University. He got his PhD from Trento university/Italy in the field of 



information technology and machine learning (ML). His main interest 
is in socio-technical systems such as e-Government and smart cities. 
When it comes to building systems, he enjoys modeling using systems 
thinking as big picture matters" 
 


