األسئلة المتكررة
ما هي انواع السيرفرات التي تستخدموها ؟
السيرفرات أنواع كثيرة منها االستضافة المشتركة و االستضافة السحابية و االستضافة
الخاصة  ،نحن نوفر االستضافة السحابية و االستضافة الخاصة لما يتوفر بها من السرعة و
الكفاءة العالية.
ما هي خطوات عمل تطبيق الجوال ؟
يتم عمل تطبيق الجوال على عدة خطوات وهي تحليل الفكرة ودراستها جيدا ثم عمل وثيقة
لشرح وظائف التطبيق و عمل تجربة استخدام التطبيق ثم عمل التصميم الجرافيكس للتطبيق و
ثم برمجة واجهات التطبيق ايفون و اندرويد ثم برمجة السيرفر و الرفع علي المتاجر.
ما هي خبراتكم في تصميم تطبيقات الجوال ؟
لدى الشركة خبرة كبيرة في تصميم تطبيقات الجوال منذ العام  2102حيث قمنا بتصميم العديد
من تطبيقات المتاجر االلكترونية و تطبيقات الخدمات والتطبيقات الصحية و التعليمية.
الدعم الفني والضمان
هل شركتكم توفر دعم فني للتطبيق ؟
نعم الشركة توفر دعم فني للتطبيق لمدة عام للحماية ضد عيوب الصناعة و البرمجة.
كيف تقدمون خدمات الدعم الفني ؟
نقدم خدمات الدعم الفني من خالل حل المشاكل التي تظهر في التطبيق و معالجة تلك المشاكل
سواء من السيرفر او من التطبيق.
ما هي مدة الضمان و الدعم الفني ؟
مدة الضمان و الدعم الفني هيه عام كامل.
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هل الضمان والدعم الفني مجانا ؟
نعم الضمان و الدعم الفني مجانا للعام األول و بعد ذلك يكون الضمان و الدعم الفني بمقابل
مادي قدره  % 21من قيمة التطبيق.
ما هي تكلفة تصميم و برمجة التطبيق ؟
تكلفة عمل تطبيق الجوال تختلف من تطبيق آلخر حسب حجم الشغل المطلوب  ،وهي يتم
احتسابها حسب عدد الساعات التي يستغرقها التطبيق هذا فيما يخص تكلفة التصميم و البرمجة
التي تطلبها الشركة
ما هي طريقة الدفع لعمل التطبيق ؟
يتم تقسيم العمل إلى  4مراحل كل مرحلة بيتم فيها تسليم جزء من التطبيق  ،و مع كل مرحلة
يتم تسليمها يتم دفع دفعة من حساب التطبيق و يكون فيه ايصال استالم نقدية بالدفعة التي تم
دفعها.
هل هناك مصاريف اخرى شهرية او سنوية ؟
نعم هناك تكاليف اشتراك السيرفر و هي شهرية و تبدا االسعار من اول  41دوالر
شهريا ،وكذلك تكلفة حساب ابل  99دوالر سنويا وتكلفة حساب جوجل بالي  22دوالر تدفع
مرة واحدة و تكلفة الدومين  02دوالر و تدفع سنويا.
ما هي طرق الدفع والتحويل البنكي ؟
يتم تقسيم العمل إلي مراحل و لكل مرحلة يكون محدد لها وقت معين و مخرجات معينة  ،و
مع تسليم كل مرحلة يتم تحصيل دفعة من ثمن التطبيق.
ما هي ضمانات العمل معكم ؟
نحن شركة برمجة مصرية رسمية مقرها مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية  ،نعمل
في مجال تصميم و برمجة تطبيقات الجوال منذ العام  2102و قدمنا العديد من التطبيقات و
لدينا العديد من العمالء الحاليين في المملكة العربية السعودية.
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ما هي جودة العمل لديكم ؟
يتميز العمل لدينا بالجودة العالية ألننا نستخدم أحدث لغات البرمجة  ،نحن نستخدم تقنيات
شركة مايكروسوفت العالمية في برمجة الباك ايند و هيه ال  asp.net core 6و كذلك
نسخدم أحدث ت قنيات شركة جوجل العالمية في برمجة تطبيقات الجوال و هي لغة الفالتر و
نستخدم أفضل السيرفرات العالمية .
كيف يمكنني أن أتابع العمل معكم ؟
يمكنك متابعة العمل في مشروعك لدينا من خالل برنامج ادارة المهام العالمية  ،حيث أننا
نستخدم برامج مثل الجيرا و تريلوا لتسهيل متابعة العمل و االنجاز اليومي الذي يتحقق في
تطبيقك.
هل يمكنني إستالم السورس كود الخاص بملفات المشروع ؟
نعم يمكنك ذلك فسوف يتم تسليمك كافة ملفات األكواد الخاصة بالتطبيق و الباك ايند و السيرفر
و ملفات التصميم  ،بحيث إذا أحببت ان تؤسس فريقك التقني الخاص بك لتطوير التطبيق فيما
بعد فيمكنك ذلك.
هل تصممون تطبيقات تدعم خدمات التجارة اإللكترونية ؟
نعم نحن متيمزون في تصميم و برمجه تطبيقات المتاجر اإللكترونية في المملكة العربية
السعودية  ،فنحن لدينا خبرة كبيرة جدا في الربط مع شركات النقل المالي و الدفع االكتروني
في السعودية حيث نقوم بدعم أكثر من وسيلة دفع الكتروني مثل :
 -0الفيزا كارد
-2الماستر كارد
-3ابل باي
-4جوجل باي
 -2سداد
 -2مدي
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هل تستخدمون قوالب جاهزة لعمل تطبيقات الجوال ؟
ال نستخدم القوالب الجاهزة لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال مطلقا  ،و ذلك ألننا نعمل بلغات
برمجة إحترافية ال يوجد فيها أي قوالب جاهزة و خير دليل علي ذلك هيه أعمالنا التي يظهر
فيها مدي التنوع في األفكار و الحلول التقنية المختلفة.
هل تتابعون العميل بعد اإلستالم ؟
نعم نقدم خدمات الدعم الفني لعمالئنا مجانا ألول عام  ،و يتم الدعم الفني عبر كافة الطرثق
التقنية المتاحة مثل :
 -0المحادثة الفورية عبر الواتساب
 -2االجتماع عبر تطبيق الزووم
-3البريد اإللكتروني

ما هي تكلفة التصميم و التحليل و البرمجة ؟
تعد تكلفة التحليل و التصميم و البرمجة هي أكبر عنصر في التكلفة  ،اذ تبلغ نسبة تكلفة
العنصر البشري لدرجة  % 91من إجمالي تكلفة و تصميم و برمجة تطبيق الجوال.
حيث تعد صناعة البرمجيات من الصناعات كثيفة العمالة حيث يحتاج تصميم و برمجة تطبيق
الجوال إلى العدد التالي من المبرمجين :
 -0محلل نظم معلومات
 -2مصمم جرافيك
 -3مبرمج باك اند واحد على األقل و حسب حجم الشغل يزيد عدد المبرمجين
 -4مبرمج فرونت ايند
 -2مبرمج فالتر واحد على األقل و يزيد العدد كلما كان حجم تطبيق الجوال كبير
 -6مختبر جودة التطبيقات للتأكد من سالمة الوظائف التي يقوم بها التطبيق.
و كلما كانت خبرة الشركة أكبر في تصميم و برمجة تطبيقات الجوال و ووظفت
الشركة المبرمجون الخبرة القادرين على إنجاز المهام البرمجية الموكلة إليهم كلما كان
تكلفة التصميم والبرمجة أعلي.
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فنصيحتي لك عزيزي رائد األعمال ال تبحث عن التكلفة األرخص و فقط بل يجب أن تسأل
عن حجم فريق العمل ومدى خبرة و مهارة الفريق و سابقة أعماله.
ما هي أنواع لغات البرمجة المستخدمة في تصميم التطبيق في مصر ؟
تنقسم لغات البرمجة المستخدمة في تصميم و برمجة تطبيقات الجوال إلي ثالثة أنواع :
 -0لغات برمجة تطبيقات الجوال وهي :




جافا لبرمجة تطبيقات األندرويد (لغة نتيف)
سويفت لبرمجة تطبيقات اآليفون (لغة نتيف)
فالتر لبرمجة تطبيقات اآليفون و اآلندرويد (لغة مشتركة لكال من اآليفون و اآلندرويد)

 -2لغات برمجة الويب سيرفر (الباك إيند)



الدوت نت كور سي شارب
البي اتش بي الرفل

 -3لغات برمجة صفحات الويب (الفرونت ايند)


الفيو جي اس من أفضل و أسهل لغات برمجة صفحات الويب.

ما هي أنواع السيرفرات المستخدمة ؟
تقوم شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال بإستخدام نوعين من السيرفرات و
هما :
 -0سيرفر كالود من شركة ديجيتال اوشن األمريكية و هذا تكلفته  41دوالر شهريا
 -2سيرفر خاص من شركة ليكود ويب االمريكية و هذا تكلفته  011دوالر شهريا
الفرق بين سيرفرات الكالود و السيرفرات الخاصة ان السيرفر الكالود هوه سيرفر افتراضي
و ان السيرفر الحقيقي هو سيرفر حقيقي و طبعا االختيار األخير هو األفضل و األسرع
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ما هي حجم و عدد الوظائف المطلوبة في التطبيق ؟
إن عدد الوظائف المطلوبة في التطبيق و مدى صعوبة أو سهولة هذه الوظائف يؤثر تأثيرا
كبيرا على تكلفة عمل التطبيق  ،فكلما زادت عدد الوظائف كلما اقتضى ذلك إلي زيادة عدد
المبرمجين و زيادة تكاليف التصميم و البرمجة ،و هناك عدة نقاط تحسم مدى صعوبة أو
سهولة العمل و هي :
 -0هل سيقوم المبرمج بإنشاء مكتبات برمجية لم تكن موجودة من قبل.
 -2هل سيتم الربط مع مزودي خدمات خارجية.
كيف يتم دراسة طلبات العميل و تحديد الوظائف المطلوبة ؟
يتم عمل اجتماعات تحليلية وتفصيلية لطلبات العمالء و كتابة وثيقة تحليلية لكل طلب بشكل
تفصيلي و أخذ توقيع العميل على هذه الطلبات ،و نتبع في كتابة الطلبات هذه المنهجيات :
 -0األجايل و كتابة قصص اإلستخدام
 -2دراسة تجربة المستخدم
كيف يمكنني متابعة تنفيذ تلك الطلبات ؟
يمكنك متابعة تنفيذ تلك الطلبات بشكل يومي من خالل برامج متابعة المهام  ،حيث يمكنك
الوقوف يوميا على األعمال المنجزة و متابعة اإلنجاز اليومي في المشروع الخاص بك  ،و من
أشهر هذه البرامج هي :
 -0برنامج الجيرا
 -2برنامج تريللوا
 -3برنامج اإلكسيل
كيف سيتم تسليم التطبيق ؟
سيتم تسليم التطبيق نسخة كل أسبوعين  ،حيث يتم تقسيم التطبيق الى مراحل و يتم تحديد
اسبوعين لكل مرحلة يتم تسليم فيها العمل و اخذ رأي العميل.
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ما هي أسعار الخدمات الخارجية المستخدمة في التطبيق ؟
برمجة تطبيق الجوال تختلف عن بقية أنواع البرمجة األخرى ألنك تحتاج دائما للربط مع
جهات خارجية  ،و مثال على أشهر مزودي الخدمات الخارجية التالي :
 -0خدمة رسائل التحقق لتصديق دخول المستخدم على التطبيق و من أشهر الشركات التي
تقوم بعمل هذه الخدمة في السعودية هي الشركات التالية :
 -0شركة قيادات
 -2شركة يوني فونيك
وتبلغ سعر الرسالة في المتوسط في السعودية  7هللة  ،و أصبح التصديق على دخول
المستخدمين من خالل رسائل الجوال.
 -2خدمة اإلشعارات من الفايربيز و هي خدمة البد منها الرسال اإلشعارات التسويقية
 -0تقدم الفايربيز خدمة اإلشعارات و التنبيهات بشكل مجاني
ما هي خبرات الشركة و عمرها و عدد المبرمجين فيها ؟
يتوقف سعر برمجة و تصميم تطبيق الجوال علي عدد المبرمجين في الشركة و عدد فريق
العمل وكذلك أعمار فريق العمل و خبراتهم وكفاءتهم ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية :
 -0عدد فريق مبرمجين تطبيق الجوال
 -2عدد فريق مبرمجين الفرونت اند (صفحات الويب)
 -3عدد فريق مبرمجين الباك ايند (برمجة السيرفر).
 -4عدد المديرين و المشرفين على العمل.
 -2عدد المشاريع ونوعية المشاريع التي نفذها فريق العمل في الشركة.
هل التطبيق سيقوم بالربط مع شركات الدفع اإللكتروني ؟
من االمور المهمة جدا معرفة هل التطبيق سيرتبط بشركة دفع الكتروني ام ال  ،ألن الربط مع
شركات الدفع االكتروني مكلف في الوقت و المجهود و يزيد من تكلفة التطبيق .و فيما يلي اهم
شركات الربط المالي في السعودية :
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 -0شركة هايبر باي
 -2شركة ميسر
 -3شركة يورواي
كيف تعرف شركة برمجة التطبيقات المصرية الناجحة و الموثقة ؟
من األمور الهامة أن تتعرف على الوضع القانوني لشركة البرمجة التي تتعامل معها  ،و عليك
التأكد من األمور التالية قبل المضي قدما في إجراءات العمل و التعاقد :
 -0التأكد من الشركة مسجلة قانونا و لديها سجل تجاري.
 -2التأكد من الشركة موثقة ضريبيا و لديها بطاقة ضريبية.
 -3التأكد من أن الشركة لديها رخصة مزاولة المهنة من وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
 -4التأكد من كتابة عقد قانوني و موثق يضمن كافة الحقوق لكل األطراف
ما هي خطوات عمل تطبيق الجوال في مصر ؟
البد عزيزي رائد األعمال أن تعرف الخطوات المنطقية لكي تعرف كيف يمر التطبيق من
مرحلة الفكرة إلي النشر علي المتاجر  ،حتى تستطيع أن تعرف حقوقك وواجباتك في كل
مرحلة من مراحل تصميم التطبيق.
 -0التحليل و توثيق متطلبات العميل بشكل فني متميز
 -2التصميم الجرافيكي لصفحات التطبيق
 -3برمجة واجهات التطبيق لآليفون و اآلندرويد
 -4برمجة السيرفر و ربط واجهات التطبيق بالسيرفر
 -2إختبار التطبيق و إختبار تجربة المستخدم
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 -6الرفع على متجر أبل ومتجر جوجل بالي
ما هي رسوم حساب ابل المطور و حساب جوجل المطور ؟
من المهم ان تعرف عزيزي رائد األعمال ما هي التكاليف الشهرية و السنوية التي تلتزم
بدفعها من أجل إستقرار خدمات التطبيق للجمهور .
 -0تكلفة السيرفر  011دوالر شهريا
 -2تكلفة حساب ابل المطور  99دوالر سنويا
 -3تكلفة حساب جوجل  22دوالر يدفع مرة واحدة
 -4تكلفة الدومين  02دوالر سنويا
عقود العمل الرسمية
من المهم جدا كتابة عقد قانوني ملزم لشركة البرمجيات لتنفيذ المهام المطلوب منها  ،و أيضا
لتوثيق حقوق شركة البرمجة لديك ويفضل عمل جدول الدفعات مقابل التسليمات  .حيث أنه
من المفترض ان يكون هناك جدول لمراحل تنفيذ التطبيق و معه جدول الدفعات.
ما هي شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال ؟
شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال من أقدم شركات البرمجة في مصر ،تأسست
الشركة العام  2112بمدينة اإلسكندرية في مصر و منذ ذلك الوقت تقوم الشركة بتصميم و
برمجة برامج الشركات و المصانع و تصميم و برمجة تطبيقات الموبايل لآليفون و اآلندرويد.
هل شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال شركة قانونية و موثقة ؟
نعم شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال شركة مرخصة و قانونية  ،الشركة لها سجل
تجاري و بطاقة ضريبية.
ما هي الجهات الرسمية المسجلة فيها شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال ؟
الشركة مسجلة في وزارة التجارة و االستثمار المصرية  ،والشركة تعمل مع الجهات
الحكومية المصرية منها وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية.
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من هم عمالء شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال ؟
تعمل الشركة مع كافة أنواع العمالء في السعودية ومصر حيث عملت الشركة مع الجهات
الحكومية في مصر وكذلك المصانع و الشركات في مصر  ،و قامت الشركة بمساعدة الكثير
من رواد األعمال في السعودية في برمجة و تصميم مشاريعهم الريادة.
ما هو عدد مبرمجين شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال ؟
يعمل لدى الشركة  02مبرمج و مهندس مصري في تصميم و تطوير تطبيقات اآليفون و
اآلندرويد  ،مبرمجين الشركة خريجين كليات الحاسبات و المعلومات و كليات التقنية
المتخصصة.
كيف تصممون تطبيق الجوال ؟
تمر مراحل تصميم و برمجة تطبيقات الجوال بعدة مراحل متتالية  ،تبدأ أول مرحلة التحليل
وفهم متطلبات العميل و توثيقها في ملف رسمي وأخذ توقيع العميل عليه ثم يتم عمل التصميم
الجرافيكس للتطبيق و الذي يتم فيه تحليل تجربة المستخدم والتأكد من سهولة عمل التطبيق ثم
تبدأ مرحلة البرمجة و يتم تقسيم العمل الي مراحل و كل مرحلة يتم تسليمها و اختبارها من
العميل وصوال للرفع على متجر أبل و جوجل بالي.
ما هي أسعار تصميم تطبيق الجوال لديكم ؟
تبدأ أسعار تصميم تطبيقات الجوال لدينا من اول  100الف جنيه مصري  ،و تزداد تكلفة
التطبيق كلما زادت الوظائف داخل التطبيق.
ما هي مجاالت عمل شركة االسكندرية تصميم تطبيقات الجوال ؟
للشركة خبرة في مجاالت عديدة حيث امتدت خبرة الشركة في تصميم تطبيقات الجوال لمدة
عشرة سنوات ومستمرة إلى اآلن  ،و تنوعت أعمال الشركة ما بين تطبيقات المتاجر
اإللكترونية و تطبيقات الصحة و تطبيقات التسويق العقاري و التطبيقات الخدمية.

شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
االسكندرية – جمهوية مصر العربية
00300000000200
Email : eng_amr@alexforprog.com

ما هي خدمات شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال ؟
الشركة متخصصة في تصميم تطبيقات اآليفون و األندرويد و تصميم لوحات التحكم الويب
الداشبورد و كذلك تصميم مواقع اإلنترنت و برامج الحسابات و المخازن و شئون العاملين  ،و
يمكن سرد هذه الخدمات بالشكل التالي :
 -0تصميم و برمجة تطبيقات الجوال
 -2برمجة الويب و الداشبورد
 -3تصميم و برمجة قواعد البيانات
 -4تصميم و برمجة صفحات الويب
 -2تصميم وبرمجة تطبيقات المتاجر االلكترونية
-6شراء النطاقات الخاصة بالتطبيقات
 -7تأجير السيرفرات الكالود و السيرفرات الخاصة إلستضافة التطبيق
 -2تركيب شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق للحفاظ علي حماية بيانات المستخدميين.
هل لديكم عقود موثقة للعمل ؟
نعم الشركة مسجلة قانونا و لها سجل تجاري و بطاقة ضريبية  ،فالشركة تعطي العمالء عقد
قانوني مفصل يشرح كافة النقاط الفنية للتطبيق المطلوب و مراحل التسليم و التنفيذ.
ما هي طرق الدفع والتحويل البنكي ؟
يتم تقسيم العمل إلي مراحل و لكل مرحلة يكون محدد لها وقت معين و مخرجات معينة  ،و
مع تسليم كل مرحلة يتم تحصيل دفعة من ثمن التطبيق.
ما هي ضمانات العمل معكم ؟
نحن شركة برمجة مصرية رسمية مقرها مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية  ،نعمل
في مجال تصميم و برمجة تطبيقات الجوال منذ العام  2102و قدمنا العديد من التطبيقات و
لدينا العديد من العمالء الحاليين في المملكة العربية السعودية.
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ما هي جودة العمل لديكم ؟
يتميز العمل لدينا بالجودة العالية ألننا نستخدم أحدث لغات البرمجة  ،نحن نستخدم تقنيات
شركة مايكروسوفت العالمية في برمجة الباك ايند و هيه ال  asp.net core 6و كذلك
نسخدم أحدث تقنيات شركة جوجل العالمية في برمجة تطبيقات الجوال و هي لغة الفالتر و
نستخدم أفضل السيرفرات العالمية .
كيف يمكنني أن أتابع العمل معكم ؟
يمكنك متابعة العمل في مشروعك لدينا من خالل برنامج ادارة المهام العالمية  ،حيث أننا
نستخدم برامج مثل الجيرا و تريلوا لتسهيل متابعة العمل و االنجاز اليومي الذي يتحقق في
تطبيقك.
هل يمكنني إستالم السورس كود الخاص بملفات المشروع ؟
نعم يمكنك ذلك فسوف يتم تسليمك كافة ملفات األكواد الخاصة بالتطبيق و الباك ايند و السيرفر
و ملفات التصميم  ،بحيث إذا أحببت ان تؤسس فريقك التقني الخاص بك لتطوير التطبيق فيما
بعد فيمكنك ذلك.
ما هيه المجاالت التي صممت لها تطبيقات جوال قبل ذلك ؟
نحن قمنا بتصميم العديد من تطبيقات الجوال في مختلف المجاالت مثل تطبيقات التجارة
االلكترونية و تطبيقات الصحة والرشاقة و تطبيقات اإلستثمار العقاري و تطبيقات التعليم
االلكتروني.
ما هي الحماية التي تقدموها للتطبيق ؟
توفر الشركة الحماية ضد إختراق التطبيق و حماية بيانات السيرفر و ذلك من خالل تركيب
شهادة حماية للبيانات  sslو أيضا بإستخدام سيرفرات إستضافة توفر حماية و أمان لقواعد
البيانات  ،فضال عن أننا نستخدم لغات برمجة و حديثة تحمي قواعد البيانات و أيضا نفص
برمجة الفرونت عن الباك.
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هل تضمنون ان خدمات التطبيق تكون مستقرة بدون إنقطاع ؟
نعم نضمن ذلك الننا نستخدم أفضل السرفرات الخاصة العالمية و كذلك نسخدم أسرع قواعد
البينات أكثر ثباتا مثل قاعدة بيانات  microsoft sql serverو قاعدة بيانات . mysql
هل تصممون تطبيقات تدعم خدمات التجارة اإللكترونية ؟
نعم نحن متيمزون في تصميم و برمجه تطبيقات المتاجر اإللكترونية في المملكة العربية
السعودية  ،فنحن لدينا خبرة كبيرة جدا في الربط مع شركات النقل المالي و الدفع االكتروني
في السعودية حيث نقوم بدعم أكثر من وسيلة دفع الكتروني مثل :
 -0الفيزا كارد
-2الماستر كارد
-3ابل باي
-4جوجل باي
 -2سداد
 -2مدي
هل تستخدمون قوالب جاهزة لعمل تطبيقات الجوال ؟
ال نستخدم القوالب الجاهزة لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال مطلقا  ،و ذلك ألننا نعمل بلغات
برمجة إحترافية ال يوجد فيها أي قوالب جاهزة و خير دليل علي ذلك هيه أعمالنا التي يظهر
فيها مدي التنوع في األفكار و الحلول التقنية المختلفة.
هل تتابعون العميل بعد اإلستالم ؟
نعم نقدم خدمات الدعم الفني لعمالئنا مجانا ألول عام  ،و يتم الدعم الفني عبر كافة الطرثق
التقنية المتاحة مثل :
 -0المحادثة الفورية عبر الواتساب
 -2االجتماع عبر تطبيق الزووم
-3البريد اإللكتروني
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ما هي التقنيات البرمجية التي تستخدموها ؟
نستخدم التقنيات البرمجية التالية لتطوير و تصميم تطبيقات الجوال لآليفون و اآلندرويد :
 -0الدوت نت كور  6لبرمجة الباك ايند
 -2البي اتش بي الفيل  9لبرمجة الباك ايند
 -3الفالتر لبرمجة تطبيقات الجوال
-4قاعدة البيانات ماي سكول
 -2الجافا سكريبت و الفيو جي اي لبرمجة واجهات الويب
هل تطبيقاتكم متوافقة مع كافة أحجام شاشات الجوال المختلفة؟
نعم نحن نصمم تطبيقات جوال بطريقة حديثة بإستخدام أفضل لغات البرمجة  ،باالضافة إلي
ذلك نحن نستخدم طرق برمجية محترفة في تنفيذ واجهات التطبيق لضمان ان تعمل بشكل
متوافق مع كل مقاسات شاشات تطبيقات األندرويد و اآليفون و األيباد  ،و أيضا نصمم
صفحات الويب لتكون متوافقة مع كل شاشات الكمبيوترو االب توب و متوفقة مع أنواع
المتصفحات المختلفة مث الكروم و االيدج و الفايرفوكس.
ماذا عن جودة تصميمات الجرافيكس التي تقومون بها لعمل تطبيقات الجوال ؟
نحن نقوم بعمل تصميمات جرافيكس ممتازة و مبتكرة للعمالء  ،نحن نستخدم أفضل برامج
التصميم الجرافيكس مثل ادوب اكس دي و سكيتش لضمان أعلي كواليتي للتصميم و
للأليقونات المتسخدة في التطبيقز و يمر مراحل التصميم الجرافيكي للتطبيقات بالمراحل التالية
:
 -0تصميم هوية التطبيق و اختيار الوان التطبيق
 -2تصميم تجربة المستخدم و دراسة الصفحات و االنتقال ما بين الصفحات بشكل سهل يؤدي
ان صل المستخدم للخدمة المنشودة من التطبيق بكل سهولة و يسر.
 -3تصميم الصفحة الرئيسية للتطبيق
 -4تصميم بقية صفحات التطبيق
 -2عمل مخطط التطبيق و الترابط بين صفحات التطبيق
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