
)Brainstorm( راكفألا حرطو رواشتلا

 يمدختسم اونوكي نأ عقوتت نم لوح

كتمدخ

نم جذامن ةدع عضو و مسرب أدبإ

Lean Canvas*
هب أدبت جذومن يأ ددح

ةلكشملا هذه لحب فلكملا كقيرف زهج
 عم لاصتإ تاونق سيسأتب نآلا نم أدبإ

كتمدخ يمدختسم مهنا دقتعت نم

 مه نم ددحو فرعت لاصتإلا تاونق نم

 ةمدخلاب نيمتهملا كتمدخ يمدختسم

)Prospects( اهتبرجتل نيدعتسملاو
تالباقم ءارجإ يف ةبغرلا مهيدلو

 اهمدختست فوس يتلا كتيضرف ةغايص

تالباقملا يف

 يمدختسم مه نم لوح كتاضارتفإ عضت[

 اهنوهجاوي يتلا لكاشملا يه امو ؟كتمدخ

]كتمدخ مادختسإ نود نم ايلاح

كتمدخ يمدختسم عم تالباقم ءارجإ

 لواحت يتلا ةلكشملا لوح مهتشقانمو

 اهلح

 مدختسملا عم ةلكشملا شقانت انه تنا[

]هيدل ةلكشملا هذه قمع ةفرعم لواحتو

 اهرابتخإ مث نمو كتيضرف ةغايص دعب

 كيدل نآلا ضرتفملا نم – تالباقملا يف

 لواحت يتلا ةلكشملا نع حضوأ ةروص

 يف كتمدخ يمدختسم مه نمو ؟اهلح

؟عورشملا نم هيلوألا ةلحرملا

كجذومن ءانبب ادبإ

 ىمسي ىتح الو ادج طيسب كجذومن[

MVP لب Mockup، عيطتسي ءيش 

 طرش سيل نكلو هنوري كتمدخ يمدختسم

]اقالطإ لماكلاب لمعي نأ

 اهمدختست فوس يتلا كتيضرف ةغايص
تالباقملا يف

 و ةقد رثكأ نوكت فوس هذه عبطلاب[
]ىلوألا كتغايص نم حوضو

كتمدخ يمدختسم عم تالباقم ءارجإ

ةلكشملل كلح لوح مهتشقانمو

 نمو ةلكشملا زجوم لكشب مدقت انه تنا[
 نأ مهغالبإ عم جذومنلا مهيلع ضرعت مث

]يئاهنلا لمعلا سيلو جذومن طقف اذه

؟تاوطخلا هذه لك دعب لحلا قحتست ةلكشم كيدل له ،نآلاو

 ةخسنلا يف هفيضت نأ جاتحت ام نع ةركف كيدل ،لئاوألا كتمدخ يمدختسم مه نم ديدحت عيطتست ،اهلح نم دبال ةلكشم تدجو اذإ ،معن

 .حبرم جذومن ىلإ كلمع جذومن لوحت نأ عيطتست فيك نع ةركفو ةمدخلا نم ىلوألا

كتطخ قيثوت

 ةلباقمل دادعإلا

كتمدخ يمدختسم

 ىلع فرعتلا

 ةروصب ةلكشملا

حضوأ

لحلا

Running Lean باتك فلؤمل قوقحلا عيمج
http://turkifahad.com - دهف يكرت ةباتك 

(PROBLEM/SOLUTION FIT) اهلح لواحت يتلا ةلكشملا عم لحلا ةمئالم :ىلوألا ةلحرملا
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