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تطبيق سكر
فكرة تطبيق سكر
تطبيق سكر هو تطبيق مبتكر لخدمة و رعاية مرض السكر بالمملكة العربية السعودية  ،يقدم التطبيق
خدمة الربط بين جهاز قياس السكر و التطبيق لتمكين مريض السكري من تسجيل قرائته و ربطها مع
السعرات التي يحصل عليها يوميا.

مدة التنفيذ
عام كامل

حجم فريق العمل
 -1عدد  3مبرمجين موبايل
 -2عدد  2مبرمجين باك ايند
 -3عدد  1مبرمج فرونت ايند

الخدمات المقدمة في التطبيق :
 -1تصميم تجربة المستخدم
 -2تصميم واجهات التطبيق
 -3برمجة ويب باك ايند
 -4برمجة ويب فرونت ايند
 -5جودة و إختبار

المميزات العامة للتطبيق :
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 -0تطبيق متعدد اللغات
-3دردشة حية فورية
-2نظام بحث ذكي
 -4نظام متابعون و متابعون
 -0نظام اإلشعارات
- 6نظام تحديد المواقع الجغرافية
 -7نظام التقييم لألطباء
 -8إستفسارات طبية مع الطباء
 -9تقارير و تحليالت حية
 -00نظام عد الخطوات و حساب المسافة و عدد الخطوات
 -00الربط مع جهاز قياس السكر بالدم عن طريق البلوتوث في جوال االيفون و االندرويد
 -03تنبيه علي مواعيد االدوية

القطاع المستهدف :
القطاع الصحي

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

إنترنت األشياء :
يدعم التطبيق خدمة إنترنت األشياء

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

لوحة تحكم عربية :
يدعم التطبيق لوحة تحكم عربية سهلة و مرنة اإلستخدام
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الدعم الفني :
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق :
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة :
اللغة العربية و االنجليزية
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المشاكل التي يحاول حلها التطبيق :
 -0عدم وجود اداة تقنية يسجل عليهاالمريض بسهولة قراءات السكر
 -3الفتور و الكسل الذي قد يصاب به مريض السكر فال يسجل قراءاته اليومية
 -2عدم وجود ربط الكتروني بين أجهزة قياس السكر وبين تطبيقات قراءة السكري
 -4عدم وجود نشرات تثقيفية مستمرة لتوعية مريض السكري للحد من مضاعفات المرض

المزايات التي يقدمها التطبيق :
 -0توفير تطبيق جوال يعمل علي جواالت االيفون و االندرويد لتسجيل نتائج تحليل السكري
العشوائي اليومي
-3توفير نصائح يومية علي التطبيق لكي تساعد المريض علي تجنب مضاعات المرض
 -2تسجيل الوجبات اليومية الفطور و الغذاء و العشاء لقياس عدد السعرات اليومية
-4ربط جهاز قياس السكر بالتطبيق لمساعدة المريض علي تنظيم نسبة السكري لديه
 -0عمل احصائيات يومية و اسبوعين عن قراءات السكر
 -6إمكانية مشاركة نتائج القراءات مع االصدقاء داخل التطبيق لكي يشجعوا بعض
 -7إمكانية التحدث مباشرة مع االطباء الذين يوفرهم التطبيق للرد علي استشارات المرضي
 -8يتيح التطبيق خدمة الإلشعارات لتنبيه المستخدمين و ارسال االشعارات التسويقية و المعايدات

المخرجات الفنية للتطبيق :
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للمرضي
 -3لوحة تحكم ايفون و اندرويد لألطباء
 -2لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -4موقع تعريفي للتطبيق
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لغات البرمجة المستخدمة :
 -0لغة  php laravelفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق :
 -0التحيليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة :
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي
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اإلشعارات و التنبيهات :
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق :
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
الدخول علي التطبيق من خالل حسابات التواصل اإلجتماعي
يتيح التطبيق الدخول عليه من خالل حسابات التواصل االجتماعي مثل حساب ابل و حساب الجميل
و حساب الفيسبوك

التحديات التي قابلنها في التطبيق :
كانت هناك العديد من التحديات التي تعرضنا لها في التطبيق و هي :
 -0عدم وجود باكدجات جاهز لعد الخطوات في فالتر
-3عدم وجود ملف وثائقي يوضح كيفية الربط مع جهاز قياس السكر

الحلول التي قمنا بها :
 -0قمنا بالربط مع مكتبات ابل و جوجل الخاصة بقياس الصحة و الرشاقة و عدم االعتماد علس
حساسات الجهاز لقياس الخطوات.
 -3استطعنا الحصول علي مصادر توضح بعضا من طريقة الربط مع جهاز قياس السكر و نجحنا
بفضل الله في الربط مع الجهاز بالتجربة و النجاح و الخطأ علي مدار شهرين متواصلين.

روابط تحميل التطبيق :
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https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B3%D9%83%D8%B1sukar/id1480506758
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.suk
ar

تطبيق الرعاية الصحية
فكرة تطبيق الرعاية الصحية
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تطبيق الرعاية الصحية هو تطبيق يخدم فكرة بطاقة الخم علي خدمات الرعاية الصحية بالمملكة
العربية السعودية ‘ حيث تقدم بطاقة الخصم نسبة من الخصم علي خدمات الرعاية الصحية التي
تقدمها المستشفيات و المستوصفات الصحية.

القطاع المستهدف
القطاع الصحي

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور
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المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

لوحة تحكم عربية
يدعم التطبيق لوحة تحكم عربية سهلة و مرنة اإلستخدام

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق
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-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود دليل الكتروني للمراكز الصحية و المستشفيات في السعودية
 -3صعوبة الوصول للمستشفيات بدون خرائط جوجل المالحية
 -2عدم وجود منصة تسويقية للخدمات الصحية التي تقدمها المراكز الصحية في السعودية
 -4عدم إضاعة وقت المستخدمين للوصول األسرع الي الخدمة الطبية المنشودة نتيجة تعدد
الخدمات الطبية
 -0عدم وجود اداة تنبهية تنبه المستخدمين للعروض الجديدة لكل مستشفي و مركز صحي

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0توفير تطبيق جوال يعمل علي جواالت االيفون و االندرويد للوصول السهل للخدمات الصحية
-3امكانية البحث عن المستشفيات و المراكز الصحية و الصيدليات حسب كل منطقة و كل مدينة
 -2يمكن البحث عن الخدمات الطبية المقدمة من خالل أكثر من فلتر بحث
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-4يمكن استخدام خرائج جوجل المالحية للوصول السريع للمستشفيات و المراكز
 -0يمكن تسجيل الرغبة في شراء البطاقة الصحية من خالل التطبيق
 -6يتيح التطبيق القدرة علي مباشرة الموظفين العمالهم من خالل التطبيق
 -7يمكن للموظفين من خالل التطبيق عمل طلب بطاقة و عمل طلب تجديد بطاقة
 -8يتيح التطبيق خدمة الإلشعارات لتنبيه المستخدمين و ارسال االشعارات التسويقية و المعايدات

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3تطبيق ايفون و اندرويد لمندوبين الشركة
 -2لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -4موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة  php laravelفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحيليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
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 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://apps.apple.com/sa/app/id941346493
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.itplus.co
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تطبيق سلتك
فكرة تطبيق سلتك
تقوم فكرة تطبيق سلتك علي توفير وقت و اموال المستخدمين من خالل ان يقوم التطبيق بالبحث
عن سلة مشتريات العميل في كل المتاجر في السعودية و يخرج للممستخدم اقل سعر لكل صنف في
كل متجر و كذلك يظهر له العروض المتاحة لكل مركز تجاري.

القطاع المستهدف
القطاع تجارة الجملة و التجزئة

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3

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

شركة االسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال
-2
-4
-0

الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -4نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -0توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -6تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
 -0سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
 -6المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
 -7معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
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 -8الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

دعم الدفع اإللكتروني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

لوحة تحكم عربية
يدعم التطبيق لوحة تحكم عربية سهلة و مرنة اإلستخدام

الدعم الفني
خدمة دعم فني للتطبيق و لوحة التحكم و الموقع االكتروني

حماية التطبيق من اإلختراق
 -0توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
 -3اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
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 -2يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
 -4إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
 -0تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق الكتروني لكل متجر كبير من متاجر السعودية
 -3المواقع االلكترونية للمتاجر الكبري بالسعودية ال توفر تحديث يومي السعار المنتجات لديها
 -2عدم وجود تطبيق جوال يقوم بعرض اسعار كل متجر و مقارنة االسعار ببعضها
 -4اضاعة الفرص علي المواطنين في الحصول علي العروض الخاصة لكل متجر الكتروني
 -0عدم وجود اداة تنبهية تنبه المستخدمين للعروض الجديدة لكل متجر
المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0توفير تطبيق جوال يعمل علي جواالت االيفون و االندرويد للوصول السهل لمنتجات المتاجر
السعودية الكبري
-3امكانية البحث عن منتج معين داخل المراكز التجارية المختلفة في السعودية
 -2يمكن البحث عن منتج معين بين كل المتاجر او استعراض منتجات متجر محدد
-4يمكن البحث عن منتج معين بين كل المتاجر او استعراض منتجات متجر محدد
 -0أيضا يوفر التطبيق صفحة لمتابعة اهم العروض المقدمة من المتاجر
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 -6يمكنك التطبيق من شمشاركة السلة مع اآلخرين
 -7يمكنك التطبيق من ارسال السلة علي صيغة  pdfللمتجر المطلوب لتوفير المنتجات
 -8يتيح التطبيق لوحة تحكم و يب مرنة تقبل سحب ملفات اكسيل االسعار بشكل سلس و سهل و
يوفر وقت صاحب التطبيق

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق
لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة  php laravelفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحيليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
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 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://apps.apple.com/us/app/%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%
83/id1529797452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.sala
tak

تطبيق فاست منيو
فكرة تطبيق فاست منيو
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تقوم فكرة تطبيق فاست منيو علي توفير وقت المتسوقين في السعودية في الحصول علي
الطلبات من الوجيات و المشروبات من المطاعم قبل الوصولو و كذلك توفير خدمة توصيل الطلب
للسيارة و حجز الطاوالت في المطاعم.

القطاع المستهدف
قطاع تجارة الجملة و التجزئة

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
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دعم الدفع اإللكتروني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -7نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -8توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -9تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
 -9سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
-00
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف
-00
الجمهور الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.
-03
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لوحة تحكم عربية
يدعم التطبيق لوحة تحكم عربية سهلة و مرنة اإلستخدام

حماية التطبيق من اإلختراق
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق الكتروني سهل و مرن يجمع كل اصحاب الكافيهات و المطاعم في السعودية
 -3المواقع االلكترونية للمطاعم و الكافيهات ال تحدث قائمة وجباتها بشكل دوري
 -2عدم وجود تطبيق جوال يقوم بعرض منتجات كل مطعم او كافية و لكل فرع من فروعه و
يوضح مدي توافر هذه المنتجات
 -4اضاعة الفرص علي المواطنين في الحصول علي العروض الخاصة لكل كافيه و مطعم
 -0عدم وجود اداة تنبهية تنبه المستخدمين للعروض الجديدة لكل كافيه
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المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0توفير تطبيق جوال يعمل علي جواالت االيفون و االندرويد للوصول السهل للوجبات و
المشروبات الخاصة بكل كافيه
-3امكانية البحث عن وجبة اومشروب معين داخل التطبيق
 -2عرض الكافيهات و المطاعم عليخريطة جوجل ماب و سهولة الوصول اليهم
-4يمكن استخدام خرائج جوجل المالحية للوصول السريع للمطاعم و الكافيهات
 -0أيضا يوفر التطبيق خدمة الشرائح الذكية التي تساعد الزبائن علي الحصول علي منيو
المطعم و قرائتا حتي بدون وجود التطبيق
 -6يأتي التطبيق مع لوحة تحكم للمطاعم و لوحة تحكم مستقلة لفروع المطاعم و كذلك لوحة تحكم
الدارة التطبيق

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة  php laravelفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحيليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
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 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://apps.apple.com/us/app/fastmenu/id1607124056
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تطبيق بيست مومنت
فكرة تطبيق بيست مومنت
كفيناك عناء البحث الميداني ويوفر لك الوقت  ،كما يختصر المسافة ليكون مالمسا ألناملك وعلى
شاشة جوالك ..
بعيدا عن تزاحم الخدمات التقنية قصدنا مجاال مهما للعوائل واألفراد في اجتماعاتهم ومناسباتهم
وعطالتهم ..
االستراحات والشاليهات  ..تلك المواقع التي نحتاج إليها بشدة لنزهة العائلة أو قضاء أوقات جميلة
ولحظات من العمر بصحبة من نحب
لكننا نواجه صعوبة بالغة في الوصول إليها وال نجدها في المواقع اإللكترونية إال من خالل إعالنات
متفرقة ..
هنا جمعناها في هذا التطبيق مع صور متجددة وتفاصيل شاملة لكل المرافق وبباقة تسعيرية
مناسبة وبطرق دفع ميسرة لتكون أكثر قدرة على اختيار ما يناسبك وتضمن حجز مؤكد لموعدك
مع قضاء أفضل اللحظات ..

القطاع المستهدف
قطاع السياحة
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الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

دعم الدفع اإللكتروني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8
-9

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
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 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

لوحة تحكم عربية
يدعم التطبيق لوحة تحكم عربية سهلة و مرنة اإلستخدام

حماية التطبيق من اإلختراق
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.
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اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق الكتروني سهل و مرن يجمع كل اصحاب االستراحات في السعودية في
تطبيق جوال
 -3صعوبة البحث عن االستراحات في السعودية بدون استخدام تطبيق جوال او موقع الكتروني
 -2عدم وجود تطبيق جوال للعمالء يستطيعوا من خالله البحث عن االستراحات بكافة تفاصيلها
 -4اضاعة الفرص علي المواطنين في الحصول علي العروض الخاصة بكل استراحة
 -0عدم وجود اداة تنبهية تنبه المستخدمين للعروض الجديدة لكل استراحة

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0توفير تطبيق جوال يعمل علي جواالت االيفون و االندرويد للوصول السهل لالستراحات و
معرفة كل التفاصيل الخاصة بها
-3امكانية البحث عن استراحة معينة او استراحات بمواصافات محددة
 -2يتيح التطبيق امكانية التسجيي الدقيق لكل مواصفات االستراحة من حيث عدد الغرف و
مواصفات الغرف و كذلك الوسائل الترفيهية المتوفرة مع االستراحة
 -4يمكن كذلك عمل حجز لالستراحة من التطبيق و الدفع االلكتروني من خالل وسائل الدفع
االلكتروني المتوفرفي السعودية
 -0يمكن التطبيق صاحب االستراحة من تسجيل كل مرافق االستراحة بالتفصيل و تزويد العمالؤ
بكافة المعلومات التفصيلية عم كل مرفق باالستراحة ممكا يميزه عن غيره
 -6يأتي التطبيق مع لوحة تحكم ويب إلدارة التطبيق و التحكم في حسابات االستراحات و العمالء

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3تطبيق ايفون و اندرويد الصحاب االستراحات
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 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة  ASP.net coreفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
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يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
عميل:
https://apps.apple.com/us/app/bestmoment%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA/id1606185620
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.best
_moment_client_app
مزود خدمة :
https://apps.apple.com/us/app/bestmomentbusiness/id1606761154
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.best
_moment_provider_app

تطبيق Cv sport
فكرة تطبيق CV SPORT
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هو تطبيق يختص بسيرة ذاتية ،لجميع الرياضيين المنتسبين للوسط الرياضي ،من العبين حاليين
والعبين قدامى و مدربين و أندية وأكاديميات و مراكز تدريب وإعالميين ومصورين وأطباء
رياضيين وإداريين و مترجمين و وسطاء و حكام في جميع أنحاء العالم  ،ليسهل عملية التواصل و
التسويق ومن ثم اإلستقطاب...
وهو يدعم اللغة اإلنجليزية،الفرنسية ،البرتغالية،االسبانية..

القطاع المستهدف
قطاع الرياضة

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

لوحة تحكم عربية
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يدعم التطبيق لوحة تحكم عربية سهلة و مرنة اإلستخدام

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة
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اللغة العربية و االنجليزية

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق الكتروني سهل و مرن يجمع كل اصحاب المواهب الرياضية سواء في
االندية او االكاديميات
 -3صعوبة البحث و والوصول للموهبين لمواليد عام معين
 -2عدم وجود تطبيق يجمع المهن المساعدة االخري في المجال الرياضي مثل المصورين و
المترجمين و غيرهم
 -4اضاعة الفرص علي المواطنين لتسجيل أبنائهم لمساعتهم في التواصل مع االندية و المراكز
الطبية.
 -0التطبيق يدعم اكر من لغة منها العربية و االنجليزية و االسبانية و البرتغالية و الفرنسية

المزايات التي يقدمها التطبيق
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 -0توفير فرصة للبراعم من التسجيل علي التطبيق و تسجيل مهاراتهم و شهاداتهم و الفيدوهات
التي توثق مهاراتهم
 -3توفير الفرصة للمترجمين و المصورين و المعللقيين الرياضيين لتبيان خبراتهم و وسائل
التواصل معهم
 -2توفير الفصة للحكام من تسجيل خبراتهم و وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بهم
 -4كذلك يوفر التطبيق منصة لالندية إلنشاء حساباتهم داخل التطبيق و عرض االخبار الرياضية
الخاصة بهم و كذلك نشر فيديوهات من التمارين و المسابقات التي يخوضوها
 -0يتيح التطبيق للمستخدمين امكانية نشر اخبارهم الرياضية و المنشورات الرياضية
 -6يتيح التطبيق إمكانية البحث عن االعبين بنوع اللعبة و العمر و الدولة و المدينة

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق
لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
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 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي
اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد
رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
_https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.cv
sports
https://apps.apple.com/us/app/cv-sport/id1559428912
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تطبيق N8tag
فكرة تطبيق N8tag
هو تطبيق جوال علي االيفون و االندرويد لمساعدة الناس علي تسجيل بيانات حساباتهم علي
برامج التواصل االجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك و تويتر و االنستجرام و السناب سات و ذلك
من اجل تسهيل عملة تبادل الحسابات  ،و يتم ذلك عن طريق استخدام تاجات ال  nfcالذكية و
التي تمكن المستخدمين من الحصول علي الحسابات بمجرد مسح التاج

القطاع المستهدف
قطاع الرياضة

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3

االعالنات
االشتركات الشهرية
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-2
-4
-0

الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق
 -0توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
 -3اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
 -2يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
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 -4إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
 -0تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

إنترنت األشياء
نعم يدعم التطبيق انترنت الشياء

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -4نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -0توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -6تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-6
-7
-8

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.
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المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق الكتروني سهل و مرن يجمع كل حسابات التواصل اإلجتماعي لالفراد في
تطبيق واحد
 -3صعوبة تبادل الحسابات في المعارض و المؤتمرات بشكل سهل و انسيابي
-2يمكنك التسجيل علي التطبيق بأحدحسابات التواصل اإلجتماعي المختلفة مثل حساب ابل او
حساب جوجل او تويتر
 -4الحد من إنتشار فيروس كرونا و الفيورسات المعتمدة علي التواصل باليد
 -0التطبيق يدعم اكر من لغة منها العربية و االنجليزية

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0يوفر التطبيق إمكانية تسجيل أكثر من حساب للشخص علي التطبيق
 -3يمكن كل حساب تسجيل اكثر من حساب من حسابات التواصل اإلجتماعي المختلفة
 -2يمكن للشخص متابعة شخص آخر داخل التطبيق و مشاركة بيانات حسابات التواصل
اإلجتماعي معه
 -4يمكن من خالل التطبيق تسجيل حسابات تواصل إجتماعي جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك
 -0يدعم التطبيق قراءة ال  nfcفي احدث إصدارات جواالت اآليفون و اآلندرويد
 -6يتيح التطبيق الترابط السهل مع القطعة االكترونية ال  nfcالمدعومة من الشركة او اي قطعة
اخري خارجية

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
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 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
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https://apps.apple.com/eg/app/n8tag/id1563623462
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapp.n8

تطبيق نود تكنولوجي
فكرة تطبيق نود تكنولوجي
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تطبيق نود تكنولوجي هو تطبيق متجر الكتروني متخصص في بيع المستلزمات الكهربائية  ،هو
متجر الكتروني شامل يقوم صاحب التطبيق بإدخال المنتجات من لوحة تحكم الويب و تظهر
المنتجات في التطبيق  ،فيقوم العمالء بطلب المنتجات اونالين من التطبيق و يقوم صاحب التطبيق
بتوصيل المنتجات للعمالء.

القطاع المستهدف
قطاع التجارة في مواد البناء

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

الدعم الفني
 -0إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
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-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -7نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -8توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -9تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
 -9سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
-00
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف
-00
الجمهور الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.
-03

حماية التطبيق من اإلختراق
 -0توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
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-3
-2
-4
-0

اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

-6

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق الكتروني سهل و مرن يجمع مواد البناء الكهربائية التي تحتاجها المباني
 -3صعوبة االنتقال من مواقع العمل و البحث عن القطع الكهربائية هذا ياخذ وقت و مجهود كبير

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0يوفر التطبيق عرض المنتجات الكهربائية في شكل مجموعات و اقسام
-3يمكن التطبيق البحث و اإلستعالم عن اي قطعة كهربائية بسهولة و يسر
 -2يمكن شراء المنتجات و إضافتها للسلة و سيقوم التطبيق بتوصيل تلك المنتجات للموقع عند
العميل
 -4يمكن من خالل التطبيق التعرف علي أحدث العروض المتاحة
 -0يمكن من خالل التطبيق التواصل مع ادارة التطبيق و الحصول علي كافة المعلومات التفصيلية
عن المنتجات الكهربائية

المخرجات الفنية للتطبيق
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 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد
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رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.nod
e_technologies8
https://apps.apple.com/us/app/electronics-electricalstore/id1558848993

تطبيق باكيارد
فكرة تطبيق باكيارد
تطبيق باكيارد هو تطبيق لبيع اللحوم المذبوحة و توصيلها مبرده  ،يقوم العميل من خالل التطبيق
اختيار نوعية قطعة اللحمة و الكمية المراد توصيلها و يرسلها للشرك و التي تقوم بدروها
بتوصيل طلب العميل من خالل تطبيق لمندوب التوصيل.

القطاع المستهدف
قطاع التجارة في اللحوم

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0

االعالنات
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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-3
-2
-4
-0

االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل

B2C

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق
 -0توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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-3
-2
-4
-0

اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية
المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق لبيع اللحوم المبردة في السعودية
 -3صعوبة االنتقال من مواقع العمل و البحث عن اللحوم المبردة و طلبها

المزايات التي يقدمها التطبيق
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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 -0يوفر التطبيق عرض اللحوم المبردة و انواعها و احجامها المختلفة
 -3يوفر التطبيق بيع المعدات و التجهيزات الخاصة باللحوم المبردة
 -2يمكن شراء المنتجات و إضافتها للسلة و سيقوم التطبيق بتوصيل تلك المنتجات للموقع عند
العميل
 -4يمكن من خالل التطبيق التعرف علي أحدث العروض المتاحة
 -0يمكن من خالل التطبيق التواصل مع ادارة التطبيق و الحصول علي كافة المعلومات التفصيلية
عن المنتجات الكهربائية

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3تطبيق ايفون و اندرويد للمندوبين
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
تطبيق العميل :
https://apps.apple.com/app/id1598340180
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.bac
kyard
تطبيق المندوب :
https://apps.apple.com/us/app/backyard-delivery/id1596925624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.bac
kyard_delivery

تطبيق نيو ديرة
فكرة تطبيق باكيارد
تطبيق نيو ديرة هو تطبيق متجر الكتروني متعدد التجارر  ،يساعد التطبيق التجار علي عرض
منتجاتهم من خالل التطبيق و يتيح التطبيق خدمة الدفع االلكتروني.
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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القطاع المستهدف
قطاع التجارة في اللحوم

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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 -7التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
 -8مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

الدفع االلكتروني
يتيح التطبيق خدمة الدفع االلكتروني

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال
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المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق لبيع اللحوم المبردة في السعودية
 -3صعوبة االنتقال من مواقع العمل و البحث عن اللحوم المبردة و طلبها

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0يوفر التطبيق عرض البالستيكات و انواعها و احجامها المختلفة
 -3يوفر التطبيق بيع االدوات المنزلية المختلفة من البالستيك
 -2يمكن شراء المنتجات و إضافتها للسلة و سيقوم التطبيق بتوصيل تلك المنتجات للموقع عند
العميل
 -4يمكن من خالل التطبيق التعرف علي أحدث العروض المتاحة
 -0يمكن من خالل التطبيق التواصل مع ادارة التطبيق و الحصول علي كافة المعلومات التفصيلية
عن المنتجات الكهربائية

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3تطبيق ايفون و اندرويد للمندوبين
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
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 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد
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رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://apps.apple.com/us/app/new-deira/id1594193263
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapp.newd
eira
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شركة االسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال

تطبيق ممكلة األنباط
فكرة تطبيق االنباط
تطبيق ممكلة األنباط هو تطبيق لتشجيع السياحة في المملكة العربية السعودية  ،حيث تقوم فكرة
التطبيق علي مساعدة السائحين في ترجمة النقوش المكتوببة باللغة األنباطية ة تحويلها للغة
العربية.

القطاع المستهدف
قطاع السياحة

الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر
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نموذج العمل
B2C

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.

حماية التطبيق من اإلختراق
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
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 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
-0
-3
-2
-4

سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود دليل معتمد للترجمة من اللغة االنباطية للغة العربية
 -3عدم وجود تطبيق الكتروني ترويجي لمدينة العال

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0يوفر التطبيق الترجمة من اللغة العربية للغة األنباطية و العكس
 -3يتوفر التطبيق علي متجر جوجل و ابل

المخرجات الفنية للتطبيق
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 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
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يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.elan
batkingdom
https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8
6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/id1583901302

تطبيق حفظناها
فكرة تطبيق باكيارد
تطبيق حفظاناها هو تطبيق لمساعدة العمالء علي االحتفاظ بفواتيرهم و استراجعاه و ربطها مع
الكيو ار كود للحفاظ علي الضمان الخاص بالفاتورة

القطاع المستهدف
القطاع التجاري
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الدولة التي يعمل فيها التطبيق
المملكة العربية السعودية

نماذج العمل التي ندعمها للتربح من التطبيق :
-0
-3
-2
-4
-0

االعالنات
االشتركات الشهرية
الداعمين و المانحين
تطبيقات المتاجر االكترونية و الدفع االلكتروني
التطبيقات مدفوعة األجر

نموذج العمل
B2C

الدعم الفني
-0
-3
-2
-4
-0
-6
-7
-8

إصالح أي اخطاء أو مشاكل في التطبيق او السيرفر تظهر مع التشغيل.
تحديث مكتبات التطبيق أوال بأول لتسهيل عملية الصيانة و التحديث.
إضافة وظائف جديدة للتطبيق كلما استدعت الحالة.
خدمة سحب و نقل البيانات من أي مصدر خارجي لقاعدة بيانات التطبيق.
المراجعة المستمرة لمستوي حماية التطبيق و السيرفر و الحفاظ علي سرية بيانات
المستخدمين.
صيانة األكواد المكتوبة و تحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع االصدارات الجديدة للغة.
التحسينات المستمرة لسرعة التطبيق و الحفاظ علي مستوي السرعة العالية التي يجب أن
يتمتع بها التطبيق.
مراقبة السيرفر أوال بأول للوقوف علي اي مشاكل قد تظهر او اي تحديثات يجب القيام بها.
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حماية التطبيق من اإلختراق
-0
-3
-2
-4
-0

توفير الحماية لبيانات العمالء من خالل تفعيل بروتكول  sslو يقوم ذلك البروتكول بتشفير
البيانات في النقل بين التطبيق و السيرفر.
اإلعتماد في دخول المستخدمين علي التطبيق بإستخدام حسابات التواصل اإلجتماعي او
حساب ابل او حساب جوجل لتوثيق دخول المستخدم.
يتم إغالق كل  vulnerabilitiesمن داخل السورس كود في الباك ايند لحماية التطبيق
من اإلختراق.
إستخدام الويب سيرفس الخارجية من جهات موثوقة و مدعمة و معتمدة من الدولة
السعودية.
تخزين معلومات الدخول االساسية في ملف مشفر علي جوال العميل للحفظ عليها من
اإلختراق.

-6

اللغات المدعومة
اللغة العربية و االنجليزية

الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي :
 -0نعم يدعم التطبيق الربط مع حسابات التواصل اإلجتماعي مثل انستجرام و فيس بوك و
تويتر و لينكد ان و سناب شات
 -3توثيق الدخول بحسابات التواصل اإلجتماعي يرفع نسبة تحميل التطبيق بنسبة % 30 -00
 -2تريح المستخدم من حمل تذكر اسم المستخدم و كلمة المرور

المشاركة مع وسائل التواصل اإلجتماعي:
 -0سهولة مشاركة التطبيق مع دائرة معارف المستخدم
 -3المنتجات يتم مشاركتها أكثر في وسائل التواصل اإلجتماعي
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 -2معلومات أكثر عن المستخدمين فيسهل لك إنشاء حمالتك اإلعالنية و تستهدف الجمهور
الصحيح.
 -4الترويج الواسع لعالمتك التجارية و زيادة عدد تحميالت التطبيق.

المشاكل التي يحاول حلها التطبيق
 -0عدم وجود تطبيق لتخزين فواتير العمالء المختلفة
 -3عد االحتفاظ بالفواتير الورقية و ضياعاها من العمالء

المزايات التي يقدمها التطبيق
 -0يوفر التطبيق امكانية تخزين الفواتير سواء علي شكل صورة او ملف pdf
 -3يوفر التطبيق للعميل امكانية عمل اقسام رئيسية و أقسام فرعية لالحتفاظ بالفواتير

المخرجات الفنية للتطبيق
 -0تطبيق ايفون و اندرويد للعمالء
 -3لوحة تحكم ويب لصاحب التطبيق إلدارة التطبيق
 -2موقع تعريفي للتطبيق

لغات البرمجة المستخدمة
 -0لغة laravel PHPفي الباك ايند
 -3لغة فالتر في برمجة الجوال
 -2لغة  vue.jsفي برمجة لوحة التحكم
 -4قاعدة بيانات mysql
 -0سيرفر لينكس

مراحل تنفيذ التطبيق
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 -0التحليل و كتابة التحليل الفني للتطبيق
 -3اإلطالع علي التطبيقات الشبيهة و دراسات نقاط القوة و الضعف لكل تطبيق
 -2عمل خطة العمل و كتابة المهام لفريق العمل
 -0تقسيم خطة العمل لمراحل ولكل مرحلة مخرج نهائي متفق عليه
 -6البرمجة بإستخدام احدث اللغات صدارات لغات البرمجة
 -7اإلختبار و الجودة و التاكد من سالمة عمل األكواد و البرنامج
 -8تسليم العميل نسخة مع كل مرحلة إلختبارها و التاكد من سالمتها
 -9الرفع علي متجرابل و جوجل بالي

منهجية العمل المتبعة
نحن نتخدم منهجية األجايل لتطوير التطبيقات لدينا و التي تمكننا من تقسيم العمل الي مراحل و
لكل مرحلة يتم كتابة قصص اإلستخدام و يتم تنفيذ مجموعة مجموعة من قصص اإلستخدام حتي
الوصول للمنتج النهائي

اإلشعارات و التنبيهات
يتيح التطبيق خدمة االشعارات و التنبيهات من خالل ارسال تنبيهية علي الجوال لاليفون و
لالندرويد

رسائل التحقق
يتيح التطبيقق خدمة ارسال اكود التحقق علي الجوال من خالل الربط مع شركات ال sms
https://apps.apple.com/us/app/hfznaha/id1601838752
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexapps.hfzn
aha
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