شركة االسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال

هل لديك فكرة تطبيق جديدة و تريد عمل تطبيق للجوال ؟
مهندسين شركتنا األكفاء قادرين بإذن الله علي تحويل فكرتك من مرحلة الفكرة إلي تطبيق جوال
ناجح  ،و دعم التطبيق بعد النشر و التطوير المستمر للتطبيق.
شركة اإلسكندرية لتصميم و برمجة تطبيقات الجوال في مصر ,خبرة أكثر من  03عام في تصميم
تطبيقات اآليفون و اآلندرويد و برمجة تطبيقات المتاجر اإللكترونية.الشركة لديها سجل تجاري و
ترخيص من الحكومة المصرية.
يعمل لدي الشركة أكثر من  00مهندس مصري منخصصين في تصميم و برمجة تطبيقات الجوال
و الهواتف الذكية و تصميم و قواعد البيانات و مواقع اإلنترنت
لقد ساعدنا الكثير من رواد األعمال في السعودية  ،مثلك تماما  ،في تطوير تطبيقاتهم علي منصة
ابل و جوجل و الحصول علي أعلي عائد و إستثمار علي تطبيقاتهم المنفذة معنا.

هدف الشركة :
هدفنا نحقق لك نجاح و قيمة مضافة من خالل تصميم تطبيقات جوال و مواقع ويب مخصصة
لك.سواء كان ذلك يعني أنك تكون في المقدمة في الصناعة و البزنس الخاص بك ،أو تعظيم
أرباحك كتطبيق رائد في مجالك.
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مزيج رائع بين التكنولوجيا و البزنس :
جنبًا إلى جنب معك  ،نحدد الحل المناسب لمشكلتك  .نحن نبني تطبي ًقا يحقق لك الريادة  ،نلتزم بالتعاون معك في تقديم حلول
مرنة في تصميم و برمجة التطبيق الخاص بك  ،وذلك لتعظيم القيمة المرجوة العائد على االستثمار  ،باإلضافة إلى تزويدك
بمجموعة كاملة من األدوات لجذب المزيد من العمالء الجدد و تنمية التجارة الخاصة بك.
تما ًما كما نفهم التكنولوجيا والبرمجة  ،نحن نفهم البزنس الخاص بك .نقوم بتقديم المزيج التقنية التي تناسب العمل المطلوب
حتى يخرج العمل بأعلي جودة و أقصر وقت ممكن ،و نأخذ في عين االعتبار أهمية الحفاظ علي بيانات المستخدمين و حماية
السيرفر و قواعد البيانات.

قيمنا :

 -0االستجابة السريعة لطلبات و افكار العمالء
 -3االستجابة السريعة للمشاكل التي قد تواجه المستخدمين
 -2طريقة عمل مبنية على النتائج وتسليم مرحلي للتطبيق.

ما هي خدمات الشركة ؟
شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال شركة مصرية متخصصة في تصميم تطبيقات الجوال و برمجة الويب  ،و الشركة
تتوع مجال خبراتها و خدماتها التقنية و هي كالتالي :
 -0تصميم تطبيقات اآلندرويد
 -3تصميم تطبيقات اآليفون
 -2تصميم تطبيقات المتاجر اإللكترونية
تطبيقات المتاجر اإللكترونية هي تطبيقات تساعدك علي بيع منتجاتك للمشتريين ،مثل نون و أمازون  ،تقدك لك الشركة
إحترافية في تنفيذ و سهولة بيع منتجاتك من خالل التطبيق بما يحقق لك األرباح التي تريدها.

 -4تصميم تطبيقات إنترنت األشياء IOT
حلول ذكية إلنترنت األشياء تقدمها شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال،نساعد رواد األعمال علي اإلستفادة من ربط
الهواتف الذكية مع األجهزة الذكية مثل األجهزة الذكية و األجهزة المنزلية.

 -4تصميم تجربة المستخدم Sketch - adobe xd
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أنت يمكنك بناء تجربة مستخدم لتطبيقك بمنتهي السهولة و اإلحترافية مع شركة اإلسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال.
نحن لدينا فهم عميق إلحتياجات المستخدمين ،و أيضا علي دراية كاملة بقواعد التصميم المتبعة في أبل ،لذا فنحننقدم لكم
تجربة إستخدام إحترفية واقعية
 -0برمجة الويب الباك ايند Asp.net core - Php larvael
 -6برمجة صفحات الويب Vue.js - Html5
 - 0-6صفحات ويب تعريفيى
 3-6صفحات ويب ديناميك
 -2-6بوابات لوحة التحكم
 - 4-6برمجة ويب مخصوصة
 - 0-6مواقع التجارة االلكترونية
 0-6مواقع إدارة المحتوى
 -7الحماية واألمان و النسخ االحتياطي لقواعد البيانات
 -8برمجة قواعد البيانات
نحن نعمل مع عمالئنا لتصميم و برمجة تطبيقات جوال تخدم التحول الرقمي  ،عبر عمل تصور رقمي للبيانات و تحليلها و
تصميم قواعد بيانات قوية.

نموذج العمل لدي شركتنا :
التسويق اإللكتروني :
تعتمد شركتنا على التسويق لخدماتها بإستخدام التسويق اإللكتروني  ،المعتمد على تحسين وتهيئة محركات البحث للتعرف
على خدمات شركتنا و خبراته المتعددة.
الكلمات المفتاحية :
يعتمد موقع الشركة لدينا على التركيز على الكلمات المفتاحية مثل كلمة "شركة تصميم تطبيقات في مصر"  ،و ذلك
لتسهيل وصول الناس لخدمات الشركة في مجال تصميم و برمجة تطبيقات الجوال .
تعتمد الشركة على متابعة نتائج الزيارات لموقعها بإستخدام أدوات القياس والتحليل التي تتيحها جوجل  ،مثل جوجل
اناالتيكس و ذلك لكي تعرف الشركة أكثر الكلمات المفتاحية التي يهتم بها الباحثين عبر اإلنترنت.
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إعالنات جوجل :
تعتمد الشركة على نشر إعالنات ترويجية لها على محرك البحث جوجل  ،لكي تنمي أعمالها و
تشجع مزيد من العمالء المحتملين علي زيارة موقع الشركة والتعرف على سابقة أعمالها و
خبراتها المختلفة .

القطاعات التي عملنا معها :
 -0تطبيقات المتاجر األلكترونية
 -3تطبيقات الصحة و الرشاقة
 -2تطبيقات التعليم االلكتروني
 -4تطبيقات المطاعم
 -0تطبيقات األسر المنتجة
-6تطبيقات النقل و التاكسي
 -7برامج ال ERP

لماذا يجب عليك أن تختارنا ؟
 -0نحن نفكر معك و نقترح عليك أفكار جديدة من واقع خبراتنا المتراكمة
 -3نحن نعمل وفق خطة عمل محكمة ملتزمون بمواعيدنا
 -2نحن نساعد العمالء بتوجيهم للتقنيات التكنولوجية التي تساعدهم لتحقيق أفكارهم إلي تطبيقات ناجحة بأفضل جودة و
أقصر وقت و أقل تكلفة.
 -4إحترافية في التواصل مع العمالء و فهم و توثيق طلبات العمالء بإحترافية.
 -0تحديثات دورية بمعدل اإلنجاز في المشروع الخاص بك.
 -6تقسيم المشروع لمراحل صغيرة و تسليم المشروع مرحلة مرحلة.
-7نتبع منهجية األجايل في تسليم المشروع مما يتيح لك الدخول السوق بأسرع وقت ممكن.
 -8نستقبل أرائكم و إقتراحتكم بكل أريحية.
 -9تصميمات إحترافية
 -00تصميم تجربة إستخدام سهلة
 -00خبرة  00اعوام في تصميم و برمجة تطبيقات الجوال
 -03خطة عمل إحترافية الدارة العمل في تصميم تطبيق الجوال
 -02تنوع خبرات الشركة في تصميم العديد من التطبيقات في مختلف المجاالت.
 -04خبرة كبيرة جدا في تنفيذ تطبيقات التجارة اإللكترونية و الدفع اإللكتروني.
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لماذا يجب أن تفكر في تصميم تطبيق جوال ؟
 -0الحصول علي التطبيق أسرع مرتين من أي شركة برمجة تطبيقات أخري لتراكم الخبرات لدي الشركة علي مدار عشر
أعوام متصلة.
 -0الحصول علي إستثمارات محلية و دولية لتطوير شركتك الناشئة.
 -3تطوير العالقة بينك و بين عمالئك و زيادة والء عمالئك لشركتك.
 -2تكون علي عالقة اتصال بعمالئك طوال الوقت بدون إنقطاع.
 -4التعرف علي تطلعات عمالئك و إحتياجاتهم الحالية و المستقبلية.
 -0تسهيل نقل المعلومات و تبادل المعرفة بين موظفين شركتك.
 -6تسهيل عمل الموظفيين الميدانين في تنفيذ االعمال المطلوبة منهم بدون اإلنتظار العودة للمكتب.

ما هي خطوات عمل تطبيق الجوال لدينا ؟

فهم فكرة التطبيق :

إن الخطوة األولي نحو بناء خطة عمل ناجحة للتطبيق هي فهم الكامل لوظائف التطبيق المطلوبة،
خالل هذه المرحلة يتم التعرف علي الوظائف الحساسة التي تشكل صلب عمل التطبيق و بناء خطة
عمل أساسية لعمل هذه الوظائف .و تكون مخرجات هذه المرحلة كاتالي :
 -0تحديد أهداف التطبيق بالنسبة للجمهور المستهدف
 -3تحديد أهداف التطبيق بالنسبة لصاحب التطبيق
-2تحديد المشاكل التي يقوم بحلها التطبيق
 -4تقييم الحلول التي يقدمها التطبيق لحل تلك المشاكل.
بمجرد ما تتكون الصورة الكاملة ألهداف التطبيق و المشكلة التي يحاول حله و الحل الذي يقدمة
تبدا مرحلة التصميم الفني و الجرافيكس للتطبيق.

التصميم :
اإلنطباعات اأولي تدوم و هذه هي الحقيقة التصميم الجيد للتطبيق و المبتكر يترك أثرا نفسيا جيد
جدا في نفسية المستخدم  ،بإستخدام خطة العمل التي صممناها.خبراء شركتنا سوف يصممون لكم
تصميم جذاب و أنيق يليق بفكرتكم.
تعتمد عملية التصميم علي ثالث محاور :
Branding
Get a strongly reflective perception of your brand that gets stuck in your client’s
mind and instantly ties to your brand.
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Brand Definitions
Logo Design
Visual Identity
Brand Guidelines






Usability

Maximize your website’s usage for your user to easily get to the desired point.
User Research
UX Design
Usability Testing





Visual & Interaction Design
Get visuals and interactions on your website to work for your objective and for your
user by taking user experience in mind to design the best flow.
UI Design
Rapid Prototyping
Animation

التصميم الجيد للتطبيق يعطي العمالء االنطباع الجيد ان التطبيق سيقوم بحل مشاكلهم و يلبي
إحتياجاتهم.

التطوير البرمجي
بجرد اإلنتهاء من التصميم فإن فريق مهندسينا المحترفين جاهزون للبدء في تنفيذ مشروعكم و
إخراجه إلي أرض الواقع  ،نحن كما انتهجنا في التحليل منهجية مدروسة و منظم فإننا أيضا
ننتهج في تنفيذ أعمالنا البرمجة منهجية أألجايل و التي تعتمد علي إخراج نسخة تجريبية من
ااتطبيق كل أسبوعين لتكون دائما علي إطالع و متابعة لمشروعك أوال بأول.






برمجة تطبيقات الجوال بفالتر
برمجة السيرفر الباك ايند ب PHP laravel , Asp.net core
التكامل مع مزودي الخدمات الخارجية مثل رسائل التحقق و مزودي إشعارات الجوال و
مزودي خدمات المزامنة.
تركيب إحصائيات جوجل داخل التطبيق و معرفة أدف التفاصيل عن تجربة اإلستخدام
الخاصة بتطبيقك.
ملفات توثيق ألكواد المشروع و دوكمنتيشن كاملة للباك ايند
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 و لكن نحن نعدك، هذه المرحلة هي أكبر و أطول مرحلة تاخذ وقت كبير من أعمال البرمجة
 وكذلك نعدك بإستالم نسخة من، بالحصول علي تحديثات أسبوعية عن مجريات عمل التطبيق
.التطبيق كل أسبوعين تقوم بمتابعة العمل معنا و تجربة التطبيق تجربة حقيقية
Analyst
SRS Document
Epics 
User Stories 



Web Development
Database 
Front end 
Back end 
Integration 

Quality Control
Test Cases 
Testing Automation
Bug Reports 



خدمات اإلستضافة

Domain name
Web Hosting – Linux
Business Hosting
WordPress Hosting
Ecommerce Hosting
Shared Hosting
Email Hosting
Servers
VPS Hosting
Dedicated Servers
Web Security
SSL Certificates
Website Backups
.Advanced DDoS protection
Support & Management
Dedicated Arabic Support Team
Support 7/42

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

شركة االسكندرية لتصميم تطبيقات الجوال
اإلختبار و الجودة هو عنصر أساسي في عملية تطوير و برمجة تطبيقات الجوال  ،إختبار وظائف
التطبيق بعد التسليم و التخطيط لعمليات االختبار للعمليات و الوظائف المخطط لها قبل التنفيذ هوه
أساس النجاح في تطوير و برمجة تطبيقات الجوال.
تشمل عملية اإلختبار و الفحص علي الوظائف التالية :
Non-Functional Testing & Functional
Backend Testing & API
Mobile Apps Testing
Testing Automation Services
بمجرد مرور المنتج بمراحل الفحص الفني و اإلختبار يكون التطبيق جاهز للرفع علي المتاجر و
النشر  ،و ال يقتصر الفحص الفني علي مرحلة ما قبل الرفع و لكن يستمر األمر إلي ما بعد الرفع
و تلقي تقارير بحدوث اي مشاكل او خلل فني بشكل أتوماتيك و معالجة الخلل الفني بسرعة و
إعادة الرفع مرة أخري علي المتاجر.

مرحلة إطالق التطبيق:
إن إطالق تطبيقك الذي يمثل فكرتك المبتكرة إلي أرض الواقع لهو أهم ما كنت تحلم أن يحدث  ،و
نحن معك لن نتركك سواء بالدعم الفني او الصيانة  .و ستفيدك هنا إحصائيات جوجل التي تتابع
كل صغيرة و كبيرة داخل التطبيق.
نحن سنقدم لك الخدمات التالية خالل مرحلة اإلطالق :
 -0متابعة نتائج التحليالت علي منصة جوجل اإلحصائية
 -3التواصل الفعال مع فريق التسويق االلكتروني الخاص بك و توجيهم ألهم الوظائف التي اهتم
بها المستخدمون للتركيز عليها في حمالتهم التسويقية.
مرحلة اإلطالق األولي هي أهم مرحلة في قصة نجاح التطبيق و كما يقال دائما اإلنطباعات اآلولي
تدوم.

الدعم الفني و الصيانة:
بعد إطالق التطبيق و نجاحه تأتي التطويرات و التحديثات لكي تحافظ علي حصتك في السوق ،
يجب أن تعلم أن ال حدود لنجاح التطبيق و أن كل يوم يجب أن تزيد حصتك السوقية  .يجب ان
يكون لك مؤشرات أداء تقيس بها رضا المستخدمين عن التطبيق و عن مدي جدواه في حل
المشكلة التي من اجل تم إنشاؤه.
تشمل الصيانة و الدعم الفني الخدمات التالية :
 -0التطويرات المستقبلية.
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-3تحسين في وظائف التطبيق الحالية.
 -2الدعم الفني لفريق التسويق و المبيعات.
التطبيق الجيد يمكن أن يغير كل معادالت البزنس و يوفر لك األرباح الي تبغاها  ،و نحن هنا في
الشركة هدفنا ان نوفر لك كل سبل النجاح الفنية التي تحقق لك االرباح.
هل ترغب اآلن في تحويل فكرتك إلي تطبيق ناجح ؟ إتصل بنا +201110011350
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