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 التعريفات واالختصارات:  -

 :التعريفات التالية هذه الوثيقةلمصطلحات املستخدمة في ل يكون  -1

 . مطلوب بصورة مطلقة في هذه املواصفات األمر "يجب" تعني أن 

 .عينةممارسة متوصية ب"يلزم" تشير إلى 

 "يجوز" تشير إلى أن البند اختياري.

 جوال، وتكون بين مؤسسة وعميل. وتعد خدمات الهاتف الالجو " هي خدمة يمكن الوصول إليها عبر جهاز هاتف الجوالخدمة الهاتف " -2

 أن تقدمهاال يمكن للخدمات االلكترونية األخرى  إمكانات تنقلللمستخدم  جوالحيث توفر خدمات الهاتف ال ،جزًءا من الخدمات الرقمية

 بموقع محدد.ارتباط هذه األخيرة بسبب  وذلك

3- "QDG  املتاحة على الرابط التالي:  2020قمية لدولة قطر " تشير إلى إستراتيجية الحكومة الر

-executive-%E2%80%93-strategy-2020-government-digital-http://www.motc.gov.qa/ar/documents/document/qatar

summary. 

 " تشير إلى جميع الوزارات واملؤسسات العامة التابعة للوزارات أو مجلس الوزراء بدولة قطر. جهات" أو "جهة حكومية" -4

5- " ICT .هو اختصار لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " 

6- "W3C   يشير إلى إتحاد الشبكة العاملية ")http://www.w3.org(  واواملوظفون املتفرغون األعضاء حيث تعمل املؤسسات 
ً
لجمهور معا

 املعايير الشبكية. لتطوير 

7- " WCAG 2.0 إتحاد الشبكة العاملية عن من املبادئ التوجيهية بشأن الوصول إلى محتوى شبكة اإلنترنت الصادرة  2.0" تشير إلى النسخة

 نطاقغطي تي  تالو 
ً
  ا

ً
 بما في ذلك ؛ االحتياجات الخاصةذوي قبل من التي توفر الوصول إلى املحتوى  من التوصيات واملبادئ التوجيهيةواسعا

املكفوفين وضعاف البصر والصم وفاقدي السمع واألشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعلم والقصور املعرفي ومحدودي الحركة وذوي 

 يعانون من حساسية الضوء أو الذين يجمعون بين عدد مما سبق. اإلعاقة الكالمية والذين

 

 

http://www.motc.gov.qa/ar/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E2%80%93-executive-summary
http://www.motc.gov.qa/ar/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E2%80%93-executive-summary
http://www.w3.org/
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 : القانونيتفويض ال -1

 وزارة املواصالت واالتصاالت )املشار إليها فيما بعد باسمات صالحيتحديد  بشأن 2016( لسنة 4األميري رقم ) القرار من  18تنص املادة 

تنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل تختص وزارة املواصالت واالتصاالت ب"( على أن ""الوزارة

واملواصالت، ودراسة املشاريع الخاصة بها واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة االقتصادية وخدمة 

ت وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، متطلبات التنمية الوطنية، واإلشراف على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلوما

وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع االستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية 

وجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها التحتية التكنولوجية واملعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية املجتمع بأهمية تكنول

 بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد واالرتقاء باملجتمع، وصوال إلى بناء مجتمع املعرفة القائم على االقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة

بنشر خدمات  جهات الحكوميةوتنص إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر أيًضا على ضرورة قيام ال .اإللكترونية واإلشراف عليها

واالتصاالت بمسؤولية صياغة واصالت لتقديم خدمة أفضل لألشخاص والشركات. وتعهد االستراتيجية إلى وزارة امل جوالالهاتف ال

 .جهات الحكوميةالستخدام السياسات أو املبادئ التوجيهية ال 

لتقديم خدمة  جوالم الجهات الحكومية بنشر خدمات الهاتف الوتنص إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر أيًضا على ضرورة قيا

واالتصاالت بمسؤولية صياغة السياسات أو املبادئ التوجيهية واصالت أفضل لألشخاص والشركات. وتعهد االستراتيجية إلى وزارة امل

 .لتستخدامها الجهات الحكومية

عدت الوثيقة 
ُ
بين هذه الوثيقة وقوانين دولة  أي تعارضنشؤ  وفي حال. حالًيا داخل دولة قطرلقوانين املعمول بها لمراعاة باملاثلة وقد أ

دون التأثير بسارية املفعول ، على أن تظل بقية الوثيقة املاثلة من الوثيقة البندذلك حذف قطر، تعطى األسبقية لقوانين دولة قطر. ويُ 

 .ان االمتثال للقوانين ذات الصلة املعمول بها داخل دولة قطرلضمضرورية الالتعديالت جرى على باقي األحكام. وعندئذ يجب أن ت
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 املقدمة: -2

لتقديم الخدمات التي تواكب العادات والتوقعات املتغيرة  جوالتكنولوجيا الهاتف ال جميع أنحاء العالم تستخدم الحكومات في

 طرق جوالح الهاتف اليفت بل مجرد قناة اتصال أخرى أو حاسوب صغير، جوالالهاتف ال وال يعد لألشخاص.
ً
جديدة للحكومة للتفاعل  ا

 اتاملحتوى املوجه عبر تطبيق لتطوير في جميع أنحاء العالم توسع منصاتها الرقمية  جهات الحكوميةالوجدير بالذكر أن . جمهور المع 

 لم يعد و خصيًصا للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.  ةمصمم
ً
السياسات أو ي فقط بنشر تكتفومية أن كالحجهات بالنسبة للمقنعا

 .ثابت إلكتروني القرارات التنظيمية والبيانات وغيرها من املعلومات على موقع

التي تعتمد  جوالالالهاتف  وتطبيقات استخدام تكنولوجيافي املستخدم  تجربةقد اعتاد السكان ورجال األعمال والقوى العاملة على ل

وصول أفضل وأسرع في أي وقت إمكانية توفر  جوالالخدمات الهاتف إن  .يء من الحكومةالش  ويتوقع ذات – املستهلك بديهة أكثر على

 كما أنه .وفي أي مكان
ُ
حسن إنتاجية القوى العاملة وت

ُ
 .املعلوماتتقاسم و  التشغيل اآللياإلدارية من خالل زيادة  اتزيد من الكفاءا ت

على األقل خمس مرات أسرع مما  جوالت تطوير تطبيقات الهاتف ال، سوف ينمو الطلب في السوق على خدما2017وبحلول نهاية عام 

بيعات جارتنر أن تصل مشركة تتوقع  حيث، ذ.م.م ا لشركة جارتنر ، وفًق تقديمهتكنولوجيا املعلومات الداخلية  مؤسساتتستطيع 

لشركة جارتنر، . وفًقا جواللهاتف التطبيقات وخدمات ا الطلب على سيزيد مما، 2019مليار وحدة بحلول عام  2.1إلى  جوالال هاتفال

إلى األجهزة تلك عدد زيد يسو ، اليومي خالل روتينهمثالثة أجهزة مختلفة  يعادلالعمل الرقمي ما  مقر في يستخدمون اليوم املوظفين فإن 

ويتم منح العديد من من املظاهر املعتادة.  (IoT) وإنترنت األشياء القابلة لالرتداء جهزةاأل مثل  تقنياتصبح تنما حي خمسة أو ستة أجهزة

 جلب جهازك الخاصسياسات تطبق في كل الجهات التي والسماح بذلك هؤالء املوظفين االستقاللية الختيار األجهزة والتطبيقات 

(BYOD). 

خدمة  يشغلون من مستخدمي اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  %87ن ألألبحاث ب 1IPSOS إبسوسوأفادت شركة 

 دول مجلس التعاون الخليجي هم أيًضا أكثر أن مستخدمي اإلنترنت في  Booz and Co2ت من املنزل في حين وجد اإلنترنت
ً
للوصول إلى ميال

 .العالمو أجزاء أخرى من املنطقة  رائهم فينظ تنقل منالأثناء و شبكة اإلنترنت في األماكن العامة 

لزيادة كفاءة القطاع العام والكفاءة  جوالتكنولوجيا الهاتف الالهائلة لمكانيات اإل إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر  تدرك

جتمعات املراد و ألفلالقومية من خالل توفير خدمات أكثر سهولة ويسر في االستخدام وتحسين اإلنتاجية وتسهيل املشاركة املفتوحة 

مة أفضل "تقديم خد في الحكومة الرقمية لدولة قطر  استراتيجيةأحد األهداف االستراتيجية الرئيسية املحددة في  ويتمثل. ؤسساتاملو 

الخدمات إن . جوالالالهاتف من الخدمات من خالل خدمات  %60 ينص على توفير  أداء رئيس ي ؤشر وتتضمن م" واملؤسساتلألفراد 

 فرصتخلق  جوالالحكومية عبر الهاتف ال
ً
تطوير إن كما لسد الفجوة الرقمية وزيادة الشفافية، والتشجيع على املشاركة العامة.  ا

 .من قنوات الوصول ويزيد من راحة املستخدمينيوسع  الجو ال هاتفتطبيقات ال

 ال غنى عنه استخدام الهاتف الجوال من ، مما يجعل جوالمن سوق الهاتف ال %75الهواتف الذكية تشكل 
ً
للوكاالت الحكومية. أمرا

الكثير إن . " لتواكب تطلعاتهممكانفي أي أي زمان ومجال "في الجهود في لديها بزيادة  منهج خدمة العمالءيجب على الحكومة تسريع و 

http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E2%80%93-executive-summary
http://www.digitalgov.gov/2015/01/12/15-government-customer-service-trends-for-2015/
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وقد  .الوصول إليهاتسهيل لوالخدمات  اإللكترونية تكييف املواقعفقامت ب جوالالإمكانات الهاتف إلى قطر دولة الجهات الحكومية في 

واستخدام الرسائل القصيرة  جوالال هاتفالاملواقع اإللكترونية على إصدارات بتحسين ونشر الجهات الحكومية لعديد من قامت ا

، فريق االستجابة زارةوكانت الو . جوالال هاتفالعدد الكيانات التي توفر تطبيقات تعتمد على بينما يتزايد وخدمات التنبيه  لإلشعارات

الجهات  لهاتثل لكي تم 2016في مارس  (BYODجهازك الخاص )تأمين جلب سياسة  قد أصدرت (QCERT)لطواريء الحاسب اآللي 

 .الحكومية

، GPSمثل خدمات تحديد املواقع ، آلية توصيل أخرى ألنه يجلب مجموعة جديدة من االمكانيات كونه جوالالهاتف اليتجاوز 

هذه الوظائف تسمح الخدمات. و  تقديمإلعادة تحديد كيف ومتى وأين يتم توظيفها والكاميرات، وأجهزة التحكم عن بعد، التي يمكن 

األفراد يفضلون خاصية ، خاصة وأن إعادة النظر في الخدمات والسماح بالتفاعالت داخل بيئة املستخدمينبمة للمؤسسات املتقد

 من أن وتنتقل معهم، ناس نمط حياة ال معة تتواءم جوالهواتف الإن ال. جوالال هاتفوفرها اليالتي املشاركة الفورية 
ً
ناس تطالب البدال

 .نولوجياشروط التكبأن يتكيفوا مع 

 :تتضمن بعض أمثلة االستخدام

I. فعالة من حيث التكلفة  ائلتوصيل الخدمات الحكومية كوسمن نطاق  رسائل اإلشعار اللحظيالرسائل القصيرة أو  توسع

رسائل وتكون إلرسال اإلشعارات الشخصية أو املعلومات املستهدفة ألفراد معينين أو مجموعات محددة.  للجهاتبالنسبة 

 مناسبة  للحظياإلشعار ا
ً
سريعة في مجاالت مثل  أو اتخاذ إجراءاتشعار أو اإلبال  عندما تكون هناك حاجة ملحة لإل تماما

 .األخبارتحديثات واملنح واإلخطارات الشخصية و  والتوظيفسالمة والتعليم الالصحة و معلومات 

II.  مما ، ات التفاعلية واملعامالت واستجابتهاأيًضا إلى تحسين توافر الخدم جوالوتطبيقات الهاتف ال أشكاليمكن أن تؤدي

في الوقت وتكاليف للجمهور وفورات  تحقيقوجًها لوجه وتقديم استمارات ورقية مع قابالت املباشرة ُيقلل من الحاجة إلى امل

 .اإلجراءات للجهات الحكوميةاملواصالت، وفي تكاليف 

III. تعليقات واملشاكل.وتشمل الخدمات التفاعلية طلبات الخدمات واالستفسارات وال 

IV. ملواعيدتشمل خدمات املعامالت خيارات الخدمة الذاتية املتعلقة بالترخيص وطلبات الحصول على التأشيرات وحجز ا 

 .وخدمات املعامالت بما في ذلك املدفوعات واملطالبات اإللكترونية، وما إلى ذلك

V.  أكثر  تخدمسم لتجاربمكانيات اإل  ،املواقع العامليةتحديد و ، مثل الكاميرات جوالال هاتفالدمجة في مكانيات املوقد فتحت اإل

 
ً
على سبيل املثال، يمكن للتطبيقات املستندة إلى املوقع االستفادة من بيانات موقع الجهاز لتوفير املعلومات والخدمات ف. ثراءا

 عن طريقتها عبر اإلنترنت فوائد قنانطاق توسيع  للجهاتيمكن و . الحالي ها الحتياجات املستخدم وموقعاملصممة خصيصً 

 هاتفالمن خالل اإلنترنت لى عاملوجودة املعامالت  من تمكينالهذه القدرات أو ببساطة  على قائمة تقديم خدمات جديدة

 .جوالال

 والجيعتمد على تكنولوجيا الهاتف السق متو  كامل هو بناء منهج حكومي املاثلة خدمات الهاتف الجوال عمل وثيقة إطار إن الهدف من 

وضع  فيهدفنا يتمثل ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا املحددة في استراتيجية حكومة قطر الرقمية. و بفي تقديم الخدمات الحكومية 

 في أفضل موقع يمكنها من حكومة قطر 
ً
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق خدماتها من أجل تقديم خدمة أفضل وإشراك دائما

http://www.qcert.org/library/36
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بهدف تحقيق األولويات  جوالال هاتفالالحكومة لتبني تكنولوجيا أجهزة كافة منهًجا منسًقا عبر الوثيقة ستضع و بشكل أفضل. مواطنيها 

 .االستراتيجية الستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر
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ارسات واملعايير استناًدا إلى أفضل املم جوالال هاتفالالحكومية في تصميم ونشر خدمات  الجهاتهذه الوثيقة ملساعدة صيغت وقد 

 .الدولية

مع أولويات الحكومة الرقمية لدولة قطر، وبما  توافقهاتحديثها عند الضرورة لضمان سيتم وسُتجرى مراجعة هذه الوثيقة بانتظام و 

  .يتماش ى مع االتجاهات والتطورات الدولية

1. IPSOS MENA :ل اليه عبر الرابط: . يمكن الوصو 2013جمهور على اإلنترنت في العالم العربي، للقياس م

measurment-audience-http://www.slideshare.net/IpsosMENA/online 

2. Booz and Co:  ،بصيغة 2012فهم الجيل الرقمي العربي،PDF -  :يمكن الوصول اليه عبر الرابط 

Generation.pdf-Digital-Arab-the-http://www.booz.com/media/file/BoozCo_Understanding 

http://www.slideshare.net/IpsosMENA/online-audience-measurment
http://www.booz.com/media/file/BoozCo_Understanding-the-Arab-Digital-Generation.pdf
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 النطاق والتطبيق: .3

إلى  ةبما في ذلك اإلشار  جوالال هاتفالم ونشر خدمات تسعى هذه الوثيقة إلى تزويد الجهات بإطار يساعدها على تخطيط وتصمي 3-1

 .املعايير الدولية الرئيسية وأفضل املمارسات

كانت يتعين على الجهات أن تطبقها حيثما التي يغطي الجزء األول املعايير واملراجع، و  ؛إلى جزئينبصورة رئيسية تنقسم الوثيقة  3-2

يهية للتصميم الغير إلزامية ولكنها تنطبق على جميع الجهات التي تخطط لنشر إلزامية. ويتكون الجزء الثاني من املبادئ التوج

 .ناسكجزء من استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر لتقديم الخدمات الحكومية لل جوالال هاتفالخدمات 

خدمات الحکومیة املشترکة بما في أن األحکام اإلجباریة الرئیسیة املتعلقة باستخدام الأن تضع في اعتبارها الجهات الحكومية على  3-3

( SMS( وبوابة الدفع اإللکتروني وبوابة الرسائل القصيرة )SSO) خدمة الدخول املوحد إلىنظام التوثیق الوطني للوصول  ذلك

 .جوالال هاتفالعلی خدمات ستطبق ستظل سارية وواجبة التطبيق، وأنها 

قرأ هذه الوثيقة باالقتران مع السياسات واملعايي 3-4
ُ
 :وزارة لالمتثال لهاالر التالية الصادرة عن ت

I. املرسوم األميري بشأن استخدام الحكومة للخدمات املشتركة؛ 

II.  اإلصدار الثاني(؛ الحكومية للجهات اإللكترونية والخدمات للمواقع العام اإلطار( 

III. اإلصدار الثاني(؛ سياسة تأمين املعلومات الوطنية( 

IV.  سياسات تأمين جلب جهازك الخاص(BYOD). 

V. الويب ومنالية الرقمي النفاذ سهولة سياسة  

http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/council-ministers-resolution-no-18-2010-implementation-e-government-policies
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/national-information-assurance-policy
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/national-information-assurance-policy
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/cs-csps_byod_policy_v1.0.pdf
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/qatar%E2%80%99s-e-accessibility-policy-0
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/qatar%E2%80%99s-e-accessibility-policy-0
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 املعايير واملبادئ التوجيهية:. 4

على ويتضمن الجزء األول مجموعة من املعايير التي يتعين على الجهات الحكومية اتباعها لتطوير خدماتها  .هذا الجزء ينقسم إلى جزئين

ويتألف الجزء الثاني من املنهج املوص ى به واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتصميم ملساعدة الجهات الحكومية على نشر . جوالال هاتفال

 .الهاتف الجوالخدمات 

 املعايير: الجزء األول:

. ومع ذلك، يجب على ةالجوال األجهزةللتطبيقات والخدمات الحالية املقدمة إلى مديد بمثابة ت جوالال هاتفالعتبار تنفيذ حلول ايمكن 

)الهواتف، والهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية، وما إلى  الجوالة األجهزةالجهات اآلن أن تكون على استعداد لدعم مجموعة متنوعة من 

ا عند الخدمات الحكومية. وهذا القسم ُيوضح بعض املعايير الرئيسية التي يتعين على الجهات الحكومية مراعاتهاملستخدمة في ذلك( 

 .جوالال هاتفالنشر الخدمات 

 : معيار اللغة )إلزامي(: 1املعيار 

باللغتين العربية واإلنجليزية على األقل. وهذا يشمل تقديم  جوالخدمات الهاتف التقديم جميع الجهات الحكومية يجب على  1-1

كون النسختان العربية واإلنجليزية يجب أن تو  .جوالال هاتفتطبيقات ال وكذلك للهاتف الجوال الخدمات عبر شبكة اإلنترنت

على الجانب النسخة اإلنجليزية و ، األيمن على الجانبالنسخة العربية  محاذاة من حيث املحتوى والتصميم حيث تكون  متماثلتين

 .األيسر

 : معيار قابلية التشغيل البيني )إلزامي(: 2املعيار 

مات عبر التطبيقات واملنصات واألجهزة، يجب على الجهات الحكومية اعتماد لضمان إعادة استخدام وقابلية نقل املعلومات والخد 2-1

 :في املرجعية الحكومية للهندسة املعمارية واملعايير، وتحديًدا ما يلي انصوص عليهاملاملعايير 

 CSS وXML و HTMLالقائمة على األجهزة، مثل،  جوالال هاتفالتطبيقات القائمة على النصوص في  واردامليتم ترميز  2-1-1

 :تاليةالقوالب الالنص العربي في  يوجد، 10.0 وفًقا للترميز املوحد UTF-8. املشفرة في

 ( 06–0600اللغة العربيةFF ،255 )حرف 

 ( 077–0750مكمل اللغة العربيةF ،48 )حرف 

  اللغة العربية املمتدة– ( 08أA0-08FF ،73 )حرف 

  نماذج العرض العربية–(  أFB50–FDFF ،611 )حرف 

 ذج العرض العربية نما–(  بFE70–FEFF ،141 )حرف 

 ( 10الرموز العربية الروميةE60-10E7F  - 31 )حرف 

 ( 1الرموز العربية األبجدية الرياضيةEE00-1EEFF ،143 )حرف 

  :املعيار، يرجى اتباع الرابط التالي بشأنملزيد من املعلومات 

http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch09.pdf#G37489 

 :XHTMLأو  HTMLفي  تواجدةامل القائمة على األجهزة، جوالال هاتفالتطبيقات أجزاء من هناك  2-1-2

http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch09.pdf#G37489
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 تم بناؤها باستخدام HTML5  غيرهاأو. HTML5 يمكن أيضا أن تكون مكتوبة بلغةXHTML عروفة باسم، امل XHTML5؛ 

   طبق عناصر
ُ
 .HTML5" وفًقا ملواصفات رموز األنماط البديلة "وقيم  HTML5ت

 )إلزامي(: وتطبيقات االنترنت جوالال هاتفعلى القابلية استخدام مواقع االنترنت : معيار  3املعيار 

 

 :ة عن طريقجوالمواقع االنترنت وتطبيقات االنترنت لألجهزة الكييف لجهات الحكومية تايجب على  3-1

الصغيرة واملتوسطة  االنترنت ألحجام الشاشاتوتطبيقات االنترنت تكييف تخطيط وتصميم مواقع  3-1-1

 .والفأرةاللمس ولوحة املفاتيح  اإلدخال عن طريق شاشةوالكبيرة، وطرق اإلدخال املختلفة، مثل 

م محتوى وواجهة مواقع االنترنت وتطبيقات االنترنت ألحجام الشاشة الصغيرة واملتوسطة والكبيرة تصمي 3-1-2

 .لفأرةاللمس ولوحة املفاتيح وإدخال ااإلدخال عن طريق وطرق اإلدخال املختلفة، مثل 

 :الوارد أدناه عندما 3.3ة في البند جواليطبق التخطيط لألجهزة ال 3-2

 أو .بكسل 1024أقل من بعرض الم الوسائط( الشاشة )عرض جهاز استعتكون  3-2-1

  .بكسل 960أقل من بعرض )عرض جهاز استعالم الوسائط( يكون منفذ العرض  3-2-2

 اإلطار إذا كان عرض استعالم الوسائط أكثر مما هو محدد أعاله، يجب تطبيق التخطيط على النحو املنصوص عليه في  3-2-3

 .)5)البند  الحكومية للجهات اإللكترونية والخدمات للمواقع العام

 وتطبيقات االنترنت: جوالال هاتفال اإللكترونية علىمواقع للاآلتية مبادئ التخطيط  الجهات يجب أن تعتمد 3-3

 .وتذييلأن يكون لكل صفحة عنوان  3-3-1

 .مثل اسم الجهة وشعارهاهوية الخاصة لف عنوان الصفحة من عناصر اليجب أن يتأ 3-3-2

  مسار  صفحات الويبيجب أن تتضمن  3-3-3
ً
 صغير ا

ً
 .صفحة الويبلعرض موقع  ا

خاصة باملستخدم وبيان الخصوصية. ملزيد من شروط الاليجب أن يتضمن تذييل الصفحة روابط مفيدة بما في ذلك  3-3-4

 .(2و  1 امللحقان) الحكومية للجهات اإللكترونية والخدمات للمواقع العام اإلطار يرجى الرجوع إلى التفاصيل، 

ث يمأل عرض الشاشة قادًرا على التكيف مع اتجاه الجهاز املتغير بحي جوالال هاتفاليجب أن يكون تخطيط تطبيقات  3-3-5

 .بالكامل في جميع األوقات

على  اإلنجليزية محتوى النسخةل امك ومحاذاةمحتوى النسخة العربية على الجانب األيمن امل ك محاذاةيجب أن تكون  3-3-6

 الجانب األيسر.

لصور وأن تكون النسبة ل 9:16لنسبة للصور ذات العرض الكامل هي اينبغي أن تكون نسبة العرض إلى االرتفاع ب 3-3-7

 .3: 4األصغر 

 :جوالال هاتفالعلى  ،النموذج العام التالي لصفحات الويب الخاصة بهااعتماد الجهات الحكومية يجب على  3-3-8

https://www.w3schools.com/Tags/att_a_rel.asp
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework


 
  

 
 

 إطار خدمة الهاتف الجوال الحكومية

 

 وزارة املواصالت واالتصاالت 

12 

 

 الترويسةمنطقة  -1

 العنوان الرئيس ي 1-1 

 القائمة 1-1-1

 

 اسم الجهة وشعارها 1-1-2

 مسار التنقل 1-2

 الوسطمنطقة  -2

 عنوان الصفحةو عالن أاإل العنوان الرئيس ي أو  2-1 

 املوضوع األول: 2-2

 عنوان رئيس ي + صورة )إختياري( مع الرابط 2-2-1

 وصف موجز أو مختصرات للمحتوى الرئيس ي أو املواضيع الفرعية 2-2-2

 املوضوع الثاني: 2-3

 + صورة )إختياري( مع الرابطعنوان رئيس ي  2-3-1

 املواضيع الفرعية وصف موجز أو مختصرات للمحتوى الرئيس ي أو  2-3-2

 املوضوع الثالث: 2-4

 عنوان رئيس ي + صورة )إختياري( مع الرابط 2-4-1

 وصف موجز أو مختصرات للمحتوى الرئيس ي أو املواضيع الفرعية 2-4-2

 البحث حقل 2-5

 منطقة التذييل -3

 روابط الصفحة )قائمة النقاط( 3-1 

 املتكررةاألسئلة  3-1-1

 االتصال بيانات  3-1-2

 معلومات حقوق النشر 3-1-3

  شروط االستخدام 3-1-4

 سياسة الخصوصية 3-1-5

 روابط وسائل التواصل االجتماعي 3-1-6

 

 املتطلباتو لتتناسب مع الشروط  تعديلهاويمكن على مقياس رسم معين  مالحظة: املناطق ليست
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 الشرح العنصر املنطقة الرقم

سيظهر هنا اسم الجهة وشعارها. كما يجب وضع قائمة التنقل  س يالعنوان الرئي الترويسة   1-1

 .املنسدلة قبل اسم الجهة وشعارها

" الصفحة الرئيسية  داخل املوقع صفحة الويبموقع  سُيعرض هنا املسار الصغير 1-2

 >اسم الجهة<" في الصفحة الرئيسية

العنوان الرئيس ي أو اإلعالن أو عنوان  الوسط 2-1

 الصفحة

هنا العنوان الرئيس ي أو اإلعالن على الصفحة الرئيسية كما رض سُيع

 ُيعرض اسم عنوان الصفحة هنا

الرئيسية مثل الخدمات أو املعلومات على  املواضيعسُتعرض  اضيعاملو  4-2و 3-2و 2-2

الصفحة الرئيسية مع روابطها مع صفحات الويب ذات الصلة حيث 

عرض عليها املوضوعات الفرعية أو الع
ُ
 .ناصر ذات الصلةت

 يجب توفير  مجال البحث مجال البحث 2-5

 يجب توفير  روابط مفيدة بط الصفحةارو  التذييل 3-1

 

والتي   (W3C)التي وضعها اتحاد الشبكة العاملية ةجواللألجهزة ال الشبكة تطبيقات أفضلإلى  الحكومية يجب أن تشير الجهات 3-4

 .الجوالة األجهزةتتضمن إرشادات شاملة لتطوير مواقع على االنترنت تعمل بشكل جيد على 

 

 )إلزامي(: القائمة على األجهزة جوالال هاتفالقابلية استخدام تطبيقات : معيار  4املعيار 

 .لوصول إلى أكبر عدد من املستخدمينل ،على األقل ،iOSملنصات أندرويد و  جوالال هاتفاليجب على الجهات تطوير تطبيقات  4-1

 :ما يلي التطبيقيضم  4-2

 دولة قطر؛ شعار داخل  الجهةفي شكل اسم الجهة شعار  4-2-1

 عنوان التطبيق كمعرف فريد؛ 4-2-2

 .صدار معرف اإل  4-2-3

 في الحاالت التالية: 1-2-4يمكن تطبيق االستثناءات على البند  4-2-4

 ؛ار املعتمد لهذه الجهةإذا لم تكن الجهة وزارة، في هذه الحالة يجب استخدام الشع 

  لإذا كان التطبيق 
ً
 .عتمدةمهوية تسويقية وله بذاته،  غرضمقصودا

 .لتطبيق خيارات اللغة املتاحة قبل املتابعة إلى الشاشة الرئيسيةالستقبال في ايجب أن توفر صفحة ا 4-3

 :يجب أن توفر الشاشة الرئيسية الخيارات التالية على األقل 4-4

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
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 للحصول على املساعدة؛ 109ة بما في ذلك مركز االتصال الحكومي رقم معلومات االتصال بالجه 4-4-1

 رابط املساعدة لتقديم املساعدة في تسجيل الدخول، واستخدام الخدمة وما إلى ذلك 4-4-2

 خيارات التخصيص بما في ذلك إدارة امللفات الشخصية للمستخدم؛ 4-4-3

 اإللكترونية والخدمات للمواقع العام إلطار ا لىآلية الوصول إلى شروط االستخدام وبيان الخصوصية. يرجى الرجوع إ 4-4-4

 .(2و 1 امللحقان) الحكومية للجهات

 :يجب أن توفر شاشات التطبيق الخيارات التالية على األقل 4-5

ذات  جوالال هاتفال، باستثناء تطبيقات جوالال هاتفالل شاشة من تطبيقات وصفي لكعنوان شاشة  4-5-1

 الشاشة الواحدة؛

 :، مع االستثناءات التاليةجوالال هاتفالآلية للعودة إلى الشاشة الرئيسية لتطبيقات  4-5-2

  التي ال تتضمن شاشة رئيسية جوالال هاتفالتطبيقات. 

  ذات الشاشة الواحدة؛ جوالال هاتفالتطبيقات 

املعلومات املسبقة مة ظأن من املكتشفةملعلومات على ا ابناءً  واجهة برمجة التطبيقاتعلى الجهات تخطيط وتصميم نبغي ي 4-6

 . كما ينبغي الجديدة جوالال هاتفالتطبيقات قبل من  لتستخدم الحاليةالسجالت و 
ً
واجهة حوكمة إدارة و  مناهجتخطيط أيضا

 .برمجة التطبيقات

التحديثات اإلضافية بدفع اللتأخذ في اعتبارها  جوالقدرات إدارة دورة حياة تطبيقات الهاتف ال يجب على الجهات تخطيط 4-7

 .ملستخدمي التطبيق

كجزء من قدرات النظام األساس ي لفهم سلوك استخدام  جوالبالتخطيط لتحليالت تطبيقات الهاتف ال أن تقومب لجهاتا وص ىت 4-8

 .عل الرقميالعمالء بشكل أفضل وتحسين خبراتهم في التفا

من هذه الوثيقة لتصميم التطبيق  2-2املبدأ التوجيهي رقم: ينبغي على الجهات أن تعتمد املبادئ التوجيهية املنصوص عليها في  4-9

 .املستخدم لتجربةاألمثل 

لى واجهة التي توفر روابط إ أ،–امللحق ينبغي على الجهات الرجوع إلى توجيهات واجهة املستخدم على النحو املنصوص عليه في  4-10

 .ااألكثر شيوعً  املصنعين( من  (UX( الرسمية واملبادئ التوجيهية لتجربة املستخدم UIاملستخدم )

 

 )إلزامي(: حكومة قطر : اعتماد البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى  5املعيار 

 مل
ً
الجهات يجب على ، بشأن تنفيذ سياسات الحكومة اإللكترونية - 2010( لسنة 18قرار مجلس الوزراء رقم )ا هو مطلوب بموجب وفقا

عايير الحكومية تبني واعتماد البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى الحكومة لضمان كفاءة وااللتزام بامل

نفس  جوالال هاتفالواملنصات املشتركة وتأمين االتصال وتبادل املعلومات داخل الحكومة. سيتطلب إيصال الخدمات الحكومية عبر منصة 

 :علىعلى سبيل املثال ال الحصر، ، اعتماد الجهاتوجوب ، لوصول إلى الخدمات املشتركة لحكومة قطر بما في ذلكإمكانات ا

: من أجل راحة املستخدمين، ينبغي توفير رقم هاتف واحد للمساعدة في جميع الخدمات اإللكترونية. يمركز االتصال الحكوم 5-1

 .كدعم محوري لخدماتها اإللكترونية مركز االتصال الحكوميولهذا الغرض، تقوم الجهات الحكومية بتحديد واستخدام 

http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3193&language=ar
http://www.motc.gov.qa/en/qatar-digital-government/programs-shared-services/shared-services/qatar-government-contact-center
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الحصول على لدى كل جهة حكومية و  ةفرديصورة : لكي ال يطلب من املستخدمين التسجيل بخدمة التوثيق الوطنية 5-2

/التسجيل التوثيق خدمةاد ، يجب على الجهات الحكومية اعتمعلى حدةإلكترونية ة خدملكل املصادقة بشكل منفصل 

( 18لس الوزراء رقم )وااللتزام بسياسة تسجيل وتوثيق الخدمات اإللكترونية داخل دولة قطر )بموجب قرار مج االلكتروني

تقوم الوكاالت بنشر املعلومات املتعلقة بمستويات يجب أن بشأن تنفيذ سياسات الحكومة اإللكترونية(. كما  - 2010لسنة 

كسب ثقة املستخدمين في ل على صفحة خدماتها اإللكترونية، وذلكاألمن واألساليب املعتمدة وكذلك بيانات الخصوصية 

 .لكترونيةالتعامل مع الخدمات اإل

في دولة قطر لضمان عملية دفع آمنة  منصة الدفع اإللكتروني املركزيةاستخدام  الجهاتيجب على  منصة الدفع الحكومية: 5-3

" على سيرفر الهيئات الحكومية لبدء تعامالت آمنة مع املتصفحات أثناء SSL " مان املشفرةأل اجب تثبيت شهادات وفعالة. ي

وكذلك  (2.0 )اإلصدار سياسة تأمين املعلومات الوطنية يجب أن يكون الدفع عبر اإلنترنت متوافًقا من كما الدفع.  عمليات

 .قواعد الرقابة املصرفية الصادرة عن مصرف قطر املركزي وخاصة الشروط التي تنظم الدفع عبر اإلنترنت

إدخال ن الحد األدنى م أو التطبيقات االنترنتعبر شورة املن جوالال هاتفالخدمات كفل : يجب أن تتبادل البيانات الحكومية 5-4

تبادل نظام والحصول على البيانات من املصدر للتحقق من خالل التكامل مع النظم الداخلية أو مع  بيانات، لاملستخدمين ل

 علىاملتاحة  لدولة قطر سياسة إدارة البيانات . ويرجى الرجوع إلى الجهاتملتطلبات البيانات املشتركة بين  الحكوميةالبيانات 

لتسهيل  من خالل الجهاتالبيانات  مشاركة ونشر  موالتي تتضمن أحكا واالتصاالت املواصالتاملوقع اإللكتروني لوزارة 

 الخدمات الرقمية.

 )إلزامي(: االعتبارات واملعايير األمنية:  6املعيار 

 هاتفالعند تصميم خدمات  (NIAتأمين املعلومات الوطنية ) لسياسةيجب على الجهات الحكومية ضمان االمتثال  6-1

 املحمولةتقنية ال. ويمكن أيضا تطبيق العديد من التقنيات التي تساعد على تأمين األجهزة السلكية على جوالال

ك أي أنظمة معلومات، بما في ذل لتشمل( بشكل عام NIAسياسة تأمين املعلومات الوطنية ) وقد صممتوالالسلكية. 

 .أمن البرمجيات من هذه السياسة يشملالجزء الذي 

التي تسلط الضوء على  OWASPاملبادئ التوجيهية ملشروع تأمين فتح تطبيقات االنترنت ينبغي على الجهات أن تشير إلى  6-2

األخطر خطأ  25ال . كما ينبغي أن تشير الجهات الحكومية إلى جوالال هاتفالتطبيقات في  كامنةضعف  نقاط 10أعلى 

 .على النحو املوص ى به من قبل سياسة تأمين املعلومات الوطنية كما أوردها ميتر،في البرمجة 

 (:وص ى بهاي  ) جواللهاتف اللوصول الإمكانية : 7املعيار 

ألصحاب إمكانيات التفاعل املتاحة  جوالال هاتفينبغي على الجهات أن تضمن في تطبيقات الويب وتطبيقات ال 7-1

 (WCAG 2.0) 2.0املبادئ التوجيهية الخاصة بالوصول إلى محتوى الويب  اإلشارة إلىيجب و . االحتياجات الخاصة

املفهوم األساس ي وأفضل املمارسات في إتاحة إمكانية وصول حيث يشمل  . (W3C)العامليةصادرة عن اتحاد الشبكة ال

 .جوالال هاتفإلى تطبيقات ال أصحاب االحتياجات الخاصة

ينبغي أيضا على الجهات أن تذكر مستوى الوصول إلى املوقع وفًقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بالوصول إلى محتوى  7-2

 (.WCAG 2.0) 2.0لويب ا

http://www.motc.gov.qa/en/qatar-digital-government/programs-shared-services/eservices-program/national-authentication-service
http://www.motc.gov.qa/en/qatar-digital-government/programs-shared-services/eservices-program/national-authentication-service
http://www.motc.gov.qa/en/qatar-digital-government/programs-shared-services/shared-services/e-payment-platform
http://www.ictqatar.qa/en/documents/document/national-information-assurance-policy
http://www.motc.gov.qa/en/programs-shared-services/shared-services-applications/government-data-exchange-system
http://www.motc.gov.qa/en/programs-shared-services/shared-services-applications/government-data-exchange-system
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/data-management-policy
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/national-information-assurance-policy
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project
http://cwe.mitre.org/top25/
http://cwe.mitre.org/top25/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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 في دولة قطر الويب ومنالية الرقمي النفاذ سهولة سياسة على الجهات اإلشارة إلىأيًضا كما ينبغي  7-3

 

 

 :املبادئ التوجيهيةء الثاني: الجز

 :وتطبيقاته جوالال هاتفلتطوير انترنت الهذا القسم املنهج ومجموعة املبادئ التوجيهية املوص ى بها سيقدم 

 :جوالال هاتف: وضع الجهات لخطة خدمات ال1الخطوة 

 .ة املعنيةللجه جوالال هاتفالهي إنشاء خطة خدمات  جوالال هاتفالبيئة في اتجاه خلق الخطوة األولى 

 وتحديد أولويات النشر جوالال هاتففهم وتحديد احتياجات مستخدمي ال 1-1

للجهة ، فإن الخطوة األولى جوالال هاتفالخدمات العديد من ن هناك إمكانيات هائلة لتقديم بما أن أ 1-1-1

 إدراج قائمة املعنية ستكون 
ً

هي فهم احتياجات مستخدميها وتحديدها. وللقيام بذلك، ينبغي على الجهات أوال

املستخدمين املستهدفين ومتطلباتهم. على سبيل املثال: من هم؟ ما هي حاجة املستخدم؟ ما هي دوافعهم؟ ما هي 

، فإنه يمكن التركيز محصورةستخدمين املقاعدة إذا كانت ؟ على سبيل املثال، خاصة بهمالديموغرافيه الاملعلومات 

، أما إذا كانت قاعدة املستخدمين واسعة، فسنحاول الوصول مخصصة جوالخدمات هاتف ببشكل جيد استهدافها 

لى السلوك االستهالكي ووظائفها وتطورت لتؤثر أيًضا ع الجوالإلى أكبر عدد ممكن. وقد تغيرت تكنولوجيا الهاتف 

على النحو  في مجموعات املستخدمين املستهدفين صنيف ت ميمكنكفإنه كجهة حكومية، و . جوالال هاتفالملستخدمي 

 :التالي

 :1الجمهور 

 ن و ن الخارجيو املستخدم

  ن و ن القطريو املواطن 

 الذين يعملون ويعيشون داخل دولة قطرقيمون والوافدون امل 

 الشركات واملؤسسات 

  جانب والسياح الذين يزورن دولة قطراأل 

 :2الجمهور 

 ن و الداخلي ون املستخدم

  اإلدارة العليا 

 ن و املوظف 

 في األعمال امليدانيةون العامل 
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 ة:مجموعة احتياجاتها وخصائصها الخاص
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 د ما هي احتياجات املستخدمين املستهدفين ومتطلباتهم وتحديد ماهية النتائج واملشاكل التي تحاولون معالجتهاتحدي. 

  أو تطبيق ويب أو هل تتطلب الفكرة  إلكترونيهل من املمكن تلبية احتياجات املستخدمين من خالل تنفيذ تصميم متجاوب ملوقع

 صة؟أو املن الجوالوجود ميزة معينة في الهاتف 

 اهتماممهم  االحتياج هل هذا 
ً
 كافي ا

ً
خدمات الهاتف الجوال  تكلفة عمر بحيث يبرر مجموعة املستخدمين املستهدفة لدى  ا

  املقترحة/نهج التطبيق؟

  أن يكون لديك بيانات أو تعين بين املستخدمين املستهدفين؟ يمطلوب هذا النوع من التطبيقات أن على ما يدل هل هناك

على سبيل املثال، التطبيقات املماثلة التي أثبتت شعبية مع الجمهور الذي تستهدفه. على سبيل املثال، إذا كان  معلومات داعمة،

 مه استخداو بتحميله الجمهور املستهدف قوم أصلي، هل سي تطوير تطبيق من الضروري 
ً
 ؟كثيرا

  سبيل املثال،  ى؟ عللها التي تقترح القيام بذلكللمنصة  الجوالهل هناك معلومات داعمة ودراسة لتبرير بناء تطبيقات الهاتف

 .البيانات التي توضح نسبة الزوار إلى املحتوى أو الخدمة التي تصل إليهم حاليا باستخدام األجهزة ذات الصلة

وفرص توصيل قنوات  ثغراتالتحديد  ، عليكبعد تحديد احتياجات املستخدمين من الفئات املستهدفة 1-1-3

هم إعط األولوية أل ووضع سيناريوهات االستخدام والحالة وقائمة بمبادرات التنفيذ.  املحتملة جوالال هاتفال

، العمل األمور املهمةالتطبيقات من خالل تقييم االحتياجات واملتطلبات مقابل درجة التعقيد. يمكننا من خالل معرفة 

 .أفضلمالء بشكل على تطوير التطبيقات والخدمات التي تقدم أقص ى قيمة لألعمال وتحقق رضا الع

 تقييمات ومبررات املشروع: 1-2

لخدمة احتياجات املستخدمين بشكل  جوالال هاتفالإذا كان ينبغي توفير تطبيقات ما  الجهاتعندما تدرس  1-2-1

أن تتبع عملية داخلية لتحديد ما إذا كان هناك مبرر كاِف لتنفيذ كل مشروع في ضوء عليها ينبغي فإنه أفضل، 

 .تطبيقزمة لدعم كل ال ود الوالجه التكاليف والوقت

 :في هذا التقييم ما يلي رشادكإالرئيسية التي تساعد في  تتضمن األسئلة 1-2-2

I. ملستخدم التطبيق فعلى سبيل املثال، قد يستخدم  ااملقترحة؟  الجوالاستخدام تطبيقات الهاتف  تكرار  ما هو معدل

 .رات متباعدةوعلى فت بشكل عرض يفقط  وقد يستخدمه بشكل مكثف على مدار اليوم، 

II.  املدخالت؟كثيفة ما هي طبيعة الخدمة، على سبيل املثال، هل هي خدمة 

III. ؟التقنية باملعرفةعلى سبيل املثال، الشباب والذين يتمتعون  ،ما هي حاجة الجمهور املستهدف 

IV. ستخدم بشكل كبير جًدا أو تعامالت ما هو حجم ال
ُ
قيمة مالية ى هل تنطوي علأو قيمة الخدمة، على سبيل املثال، هل ت

 عالية؟

V.  ما هي طبيعة توقعات املستخدمين؟ على سبيل املثال، هل يتوقع املستخدمون الوصول إلى الخدمات في أي وقت وفي أي

 مكان وأثناء تنقالتهم؟

VI.  ؟ على سبيل املثال: خدمات الجوالاعتماًدا كبيًرا على إمكانيات خاصة وفريدة في الهاتف خواص تعتمد لتطبيق لهل

 .، والكاميرا، وما إلى ذلكاملوقع

VII.  ؟الجوالاتف اله حلول ما هو مدى حساسية البيانات التي يمكن الوصول إليها بواسطة 
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VIII.  ب للبيانات؟يما هي العواقب املحتملة إذا حدث أي تسر 

IX.  رة دافي املوقع إمكانيات إل ، هل لدينا الجوالفي حالة املستخدمين الداخليين الذين يتعاملون مع تطبيقات الهاتف

 ؟الجوالةاألجهزة 

، ما هي إال أداة اتصال وخطة تنفيذ. ومن املهم وضع خطة التنفيذ جوالال هاتفالخارطة طريق خدمات إن   1-2-3

 ل. وينبغي استعراض الخطة وتحديثها جهات األعمالو  الرئيسة الجهات املعنيةهذه بالتعاون مع جميع 
ً
لتغييرات التي تبعا

 .لتطورات التكنولوجيةتطرأ على احتياجات املستخدمين وا

 :ةالزمني هاولاوجدذات األولوية على محفظة قائمة املشاريع تفاق اال 1-3

 العملد اتجاه يتحديتم ، جوالال هاتفالعلى طلوب دعمها بمجرد أن يحدد أصحاب األعمال مشاريعهم امل 1-3-1

يتم الشروع في تنفيذه، وأي منها ، أي منها ستخاذ القرارات بشأن هذه املشاريعامن ثم يتم وتكاليفه وفوائده، و فضل امل

 .لغىسيرجأ أو ربما ي

( أعاله ووضع قائمة 2في هذه املرحلة، يكون الهدف هو استخدام املعلومات التي تم جمعها في الخطوة ) 1-3-2

 .العمل عليها ومن ثم تحديد الجدول الزمني لها أالعمل بها والتي لن يبدأ بأولويات املشاريع التي سيبد

 التكلفة التقديرية الجدول الزمني قائمة الخدمات املتفق عليها صاحب العمل أو اإلدارة

    

    

    

 إجراء مراجعة العمليات والسياسات: 1-4

اضعة في و يتطلب من الشركات إعادة التفكير في عملياتها التجارية  جوالال هاتفتطوير خدمات فعالة للإن  1-4-1

 تطلب ي. كما جوالمن املزايا التي تقدمها تكنولوجيا الهاتف ال اعتبارها كيفية استفادة األفراد
ً
مراجعة ذلك أيضا

 .جوالنظَرا لوجود اعتبارات مختلفة فيما يتعلق بالتوصيل عبر الهاتف الرشيدها السياسات والعمليات وت

يفية يجب على الجهات مراجعة تدفق الخدمات بالكامل. ويشمل ذلك العمليات ومعالجة االستثناءات وك 1-4-2

إلى  ،فقات وما إلى ذلكالحاجة إلى املراجعات واملواإخضاع مزامنتها مع القنوات عبر اإلنترنت وغيرها. على سبيل املثال، 

بناء التحقق تعين إجراء يكما وتقليل خطوات وزمن املعالجة.  ،قيمةالتي ال تضيف  خطواتال، وذلك إلزالة التساؤل 

 . من مطالبة العمالء بإدخال البيانات أو تقديم الوثائقبدال  الجانب الخلفي بياناتقاعدة على 

املرتبطة بالتطبيقات إلى العمليات األكثر تأثيًرا، ينبغي أن تؤدي معالجة  جوالال هاتفالبالنسبة لتطبيقات  1-4-3

تاحة م إما بكفاءة أكبر أو إمكانيات جديدة غير بتزويدها تغيير أو توسيع نطاق معالجة األعمال الحالية بشكل أساس ي، 
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 أو 
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عظموا استفادتها من أن ت أيًضا معليكوإنما  –توسيع التطبيقات املوجودة بفقط إن عليكم أن تقوموا، ليس املوظف. 

التطبيق، ذلك إجراء تغييرات على العمليات اآللية األخرى في هذا ضرورة ني . وقد يعجوالال هاتفال مميزات قناة 

أسس االفتراضات الضمنية و إخضاع إلى  بحاجة ون ستكون مفإنك وبالتالي، والتكامل مع األنظمة والسجالت الحالية

 ، للتساؤل.مع مرور الوقتربما تكون قد تغيرت التي و  ،لسياساتا

 :ية وحماية البياناتحوكمة والخصوصدعم سياسات ال 1-5

 هاتفال اتعلى الخصوصية قبل اختيار ونشر تطبيقترتبة اآلثار املينبغي على الجهات أن تأخذ في اعتبارها  1-5-1

يجعل  التنقلإن ، بالتطبيقات. كما يجب عليها ضمان أمن البيانات الحساسة واملعلومات الشخصية املرتبطة جوالال

  هذا الهدفتحقيق 
ً
تلك ، ومن املمكن أن تؤدي لالختراقبشكل خاص قابلة جهزة املحمولة األ إن . أكثر تعقيدا

 .جوالال هاتفالإلى إضعاف ثقة األشخاص في تطبيقات  ،التي ال مفر منها ،االختراقات

 :يمكن تقييم اعتبارات الخصوصية عن طريق طرح األسئلة التالية 1-5-2

I. ة؟جوالتتبع األجهزة العلى الخصوصية نتيجة ل ترتبة ما هي اآلثار امل 

II. إشعارات املحتوى والخصوصية للمستخدمين قبل استخدام األنظمة؟ جوالال هاتفال حلول وفر تكيف س 

III.  الكاميرا والفيديو  الطرفيةلوظائف ابالتطبيقات ذات  املتعلقةما هي مخاطر الخصوصية ومخاطر خرق البيانات(

 وتحديد املوقع الجغرافي، وما إلى ذلك(؟

IV. طر الخصوصية والسالمة عند استخدام معلومات املوقع؟كيف ستتعامل الجهة مع مخا 

V.  لحكومة؟ا املقدمة منكيف سيحمي التطبيق كافة البيانات الشخصية في حالة االستخدام الشخص ي ألجهزة املعدات 

VI.  ستخدم تلك البيانات؟ هل يمكن أن تسرب تطبيقات  جوالال هاتفالما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات
ُ
وكيف ت

 البيانات الحساسة ألي طرف خارجي؟ جوالال هاتفال

VII.  نفس نظام الجهاز يستخدمون يعرض املعلومات الخاصة إلى مستخدمين آخرين  جوالالجهاز الأن يقوم هل هناك خطر

 ؟جوالال

ستكون هناك حاجة إلى وجود سياسات وإجراءات لتحديد ومعالجة والوصول إلى البيانات الشخصية على  1-5-3

يمكنه ياسات وإجراءات ملعالجة من الذي يجب على الجهات أن تأخذ في اعتبارها وضع سو . لوكةاملم األجهزة الشخصية

يمكنه الوصول إليها )على سبيل املثال في أي وقت ، وجوالالوصول إلى معلومات بشأن موقع مستخدم الهاتف ال

ى مواقع الويب وتطبيقات عل يجب على الجهات الحكومية تضمين بيانات الخصوصية الخاصة بهاو ساعات العمل(. 

بشأن كيفية قيام الجهة بجمع  جوالال هاتفال، بما في ذلك تقديم إشعار لزوار موقع الويب أو تطبيقات جوالال هاتفال

واستخدام املعلومات الشخصية، وبالتالي ضمان امتثال الجهة الحكومية لقوانين ومبادئ الخصوصية، وفي نفس الوقت 

درج الجهات ضمن تطبيقات  ثقة الجمهور. وينبغيكسب 
ُ
الخاصة بها شروط االستخدام بما فيها أي  جوالال هاتفالأن ت

إطار عمل لمسؤولية، وبنود حقوق التأليف والنشر، وشروط الخصوصية، وما إلى ذلك )يرجى أيًضا الرجوع إلى لإخالء 

 )التوزارة املواصالت واالتصاالصادر عن الحكومية اإللكترونية املواقع الخدمات و 
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 : البت في منهج التنفيذ:2الخطوة 

بمجموعة متنوعة من  جوالال هاتفالعلى عكس البيئة القياسية املوحدة ألجهزة الكمبيوتر الشخص ي ويندوز، تتميز قناة 

 ، يعتمد النجاح على تقديمسريعة التطور تتطور بمعدالت مختلفة. وضمن هذه البيئة التي أنظمة التشغيل وأنواع األجهزة، و 

املستخدمون، عبر مجموعة واسعة من أحجام الشاشة، وأشكال العرض، لبها بالجودة وامليزات التي يطو  ،التطبيقات بسرعة

 .وإمكانيات األجهزة

يباد و ميكروسوفت أالجديدة )بما في ذلك أجهزة  الحواسيب اللوحيةوقد أدى النمو السريع للهواتف الذكية وإطالق 

في الحثيث  التقدم، هذا باإلضافة إلى املناسبة أكثر تعقيًدا جوالال هاتفالجعل اختيار تطبيقات سورفيس، وما إلى ذلك( إلى 

 باستخدام جوالال هاتف. وتتراوح الخيارات اآلن بين تطبيقات الويب للجوالال هاتفالالتقنيات املستخدمة لتطوير تطبيقات 

وأندرويد و  iOSأنظمة  هواتف محلية إلصدارات متعددة منلتطبيقات  Senchaأو  jQuery Mobileأو أطر مثل  HTML5 لغة

 .وما إلى ذلك Titanium Appceleratorو  RhoMobileو  PhoneGapو  IBM Worklightاملنصات مثل  متعددةويندوز لألطر 

قات جديدة تطبيبها إطالق  ميمكنكة التي تكلفالو ة سرعوالفعالية ال يحدد جوالال هاتفاللهندسة تطبيقات  ماختياركإن 

العديد من العوامل دوًرا مؤثًرا عند اختيار البيئة األفضل وتلعب إلى قاعدة املستخدمين املستهدفين.  جوالال هاتفومحدثة لل

أي   حيث أن الجهات تحتاج إلى فهم، جوالال هاتفال. وفيما يلي ملحة سريعة عن أنواع تطبيقات جوالال هاتفاللتطبيقات 

 .ل االستثمار في منهج معيناملهمة قبهي إمكانيات 

 اختيار بيئة الهاتف الجوال: 2-1

 

هاتف الجوال املناسبة للوصول إلى جمهورها الاتخاذها هو اختيار بيئة  الجهاتأحد أهم القرارات التي سيتوجب على إن 

املستخدم املطلوبة. ويوضح  موازنة فعالة بين املصادر املتاحة وتجربةماهو إال تنفيذ تطبيقات الهاتف الجوال إن املستهدف. 

أدناه العالقات بين تجربة املستخدم ومتطلبات املصادر ملختلف االتجاهات السائدة لتنفيذ تطبيقات الهاتف  2الشكل 

 الجوال.
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 لذات تطبيقات الهاتف الجواي: خصائص االتجاه السائد لتنف2شكل                                                 

 :األصليةالتطبيقات  2-1-1

محددة مثل آي  جوال هاتفمصممة للعمل على أنظمة تشغيل  ،هي تطبيقات برمجية مخصصة الغرضصلية التطبيقات األ 

لجهاز من أحد األسواق مثل متجر أبل أو تنزيلها بشكل مخصص على اتتطلب تلك التطبيقات و أو إس وأندرويد وويندوز. 

، مما لذكر أنه ال يمكن إعادة استخدام تطبيق مخصص لنظام تشغيل على نظام تشغيل آخرويندوز أو جوجل. وجدير با

تعددة للهاتف الجوال. ورغم ذلك، يمكن تثبيت لغة املتشغيل المن املوارد لدعم أنظمة كبير قدر استهالك أنه سيتم يعني 

إس لتحديد املواقع والكاميرا(، حيث توفر  اآللة بشكل مباشر على مميزات املكونات املادية والبرمجيات )خدمات جي بي

 .املدعومةالتطبيقات األصلية للمستخدمين أفضل التجارب من ناحية السرعة والخصائص 

بتقديم تجربة  موتتمثل الفوائد الرئيسية للتطبيقات األصلية في وصولها ملميزات الجهاز وخصائصه وهو ما سيسمح لك

تكون التطبيقات األصلية قد أن تكاليف تطوير غير أللعاب أو الوسائط املتعددة. تطبيقات اشمل ت ثرية للغاية مستخدم 

مختلفة  رموز قاعدة صيانة هناك حاجة إلى بناء و ستكون جداول زمنية طويلة نتيجة الترميز اليدوي الشامل. و ذات مرتفعة و 

    املستخدم تجربة

 صيانةمصادر التطوير وال

 هجين

 أصلي

على 

 اإلنترنت
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 نلنفس التطبيق لكل نظام تشغيل. وقد يكون توزيع النسخ بط
ً
وبما أنه وافقة من متجر التطبيقات. تيجة عمليات امليئا

تطبيقات يتوجب بناء 
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على الجهات ترتيب أولويات عمليات التوسيع بناًءا على استخدام الجهاز من فإنه سيتوجب منفصلة لكل منصة هاتف جوال،

 الجمهور املستهدف. 

 :جوالال هاتفال الويب عبر  تطبيقات 2-1-2

 كالتالي: جوالال هاتفألجهزة الالخاصة بها على أفضل وجه نية وتطبيقات الويب اإللكترو هامواقعأن تجهز  للجهاتيمكن 

 هاتفللحصول على تصميم سريع االستجابة حتى يعمل بشكل أفضل على أجهزة ال ملجهتكتعديل املوقع اإللكتروني  -

 وهذا يعني أن نفس اإلصدار سوف يعمل على كل من الحواسيب والهواتف الذكية؛  – جوالال

من  اإللكتروني مسيعاد توجيه األفراد الذين يتصلون بموقعكوبهذا اإللكتروني للهاتف الجوال.  مإصدار من موقعك تطوير  -

 مموقعك واجعلأن ت م(. وبهذه الطريقة يمكنكm.xyz.gov.qaإلى ذلك اإلصدار من خالل رابط منفصل )مثل خالل جهاز جوال 

تقديم  م. كما يمكنكالتصفحفي القيام بها أثناء ون ر األشياء التي يرغب املستخدمأكثيستهدف اإللكتروني على الهاتف الجوال 

 في استخدام إصدار الهاتف الجوال. ون املستخدم بالكامل في حالة لم يرغب مخيار بعرض موقعك

قع اإللكترونية على الهاتف الجوال التي وضعها اتحاد الشبكات أفضل املمارسات للمواأن تشير إلى على الجهات ويجب  -

 هاتفاملواقع اإللكترونية التي تعمل بشكل جيد على أجهزة ال لتطوير والتي تتضمن مبادئ توجيهية شاملة  (W3Cالعاملية )

 .جوالال

الوصول ألي تطبيق للمرء يمكن و  .من مدى املجالطرف اآلخر الفي القائمة على الويب تطبيقات الهاتف الجوال تمركز ت  -

بما . و الويبريد مثل: باألساس ي  هعن نظام تشغيلويب على الهاتف الجوال من أي جهاز يشغل متصفح إنترنت بغض النظر 

أو  لتنزيلن تكون هناك حاجة لل، غير أنه تصال باإلنترنتك حاجة لالإستكوت هن، فأن ملفات املصدر تكون مخزنة على خادم

 التثبيت.  

وجافا  5باستخدام لغات البرمجة إتش تي إم إل تنفذ ألجهزة لهناك صفحات شبكية ذات تفاعل إضافي وآليات وصول  -

 تطبيقات الويب ظلت التطبيقات األصلية. وقد مظهر وإحساس سكريبت وس ي إس إس ملضاهاة 
ً
رزة من عيوب باتعاني دائما

جهات االتصال والكاميرا، باإلضافة إلى قلة دعم التعرف على  دفاتر ل نتيجة عدم قدرتها على الوصول إلى مصادر الجهاز مث

 مع يزان فقد أصبح امل ،ذلكمن رغم لكن، وبالاإلشارات واإلخطار اللحظي بالرسائل. و 
ً

لغة البرمجة إتش تي إدخال أقل اختالال

منحصرة على التطبيقات األصلية. كانت في املاض ي . وتدعم آخر لغات الترميز الشبكي الكثير من الخصائص التي 5إم إل 

عبر مختلف أنظمة تشغيل األجهزة ومقاسات الشاشة، كما  5إتش تي إم إل  رموز ويرجع ذلك إلى قابلية النقل العالية ل

واحدة أن  رمز وصيانتها. ويمكن لقاعدة  رموز ال لتطوير الحد األدنى من املصادر  جوالال هاتفتتطلب تطبيقات الويب عبر ال

، والتي تعد متوافقة عملًيا مع جميع املتصفحات 5أجهزة تدعم تقنية البحث الشبكي بلغة إتش تي إم إل تعمل على 

 الشبكية املستخدمة في الهواتف املحمولة والحواسيب اللوحية.

كون يو فقط واحدة  رمز تحتاج إلى اإلبقاء على قاعدة لجهات في أن اتتمثل ويب للهاتف الجوال التطبيق  تطوير فوائد إن  -

 التطبيق 
ً
تكون اإلصدارات الجديدة كذلك للمستخدمين بغض النظر عن منصة جهازهم أو نظام التشغيل األساس ي. و متوفرا

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
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يكون لتلك التطبيقات اتصال محدود ، غير أنه ستثبيت التطبيقلال يحتاج املستخدمون ، كما والتحديثات متاحة على الفور 

 . ومهامهبالخصائص األصلية للجهاز 

 :(ملختلطةلهجين )اتطبيقات الهاتف الجوال ا 2-1-3

في املنتصف بين تطبيقات الهاتف الجوال األصلية وتطبيقات الويب من  (ملختلطةلهجين )اتقع تطبيقات الهاتف الجوال ا

ه على الجهاز نفسلهجين حيث متطلبات املصدر والخصائص املدعومة. ومثلها مثل التطبيقات األصلية، تعمل التطبيقات ا

وس ي إس إس وجافا سكريبت(. وبشكل أكثر  5داخل املتصفح( ولكنها مكتوبة بتقنيات شبكية )إتش تي إم إل مقابل العمل )

محرك متصفح الجهاز )وليس املتصفح( إلصدار لغة إتش وظف داخل حاوية أصلية وت لهجين تعملالتطبيقات افإن تحديًدا، 

الوصول إلى قدرات الجهاز التي  إلى األصليمن الويب  الشبكيوتتيح طبقة التجريد سكريبت داخلًيا.  لغة جافا إجراءو تي إم إل 

 كاميرا والتخزين الداخلي. وجدير بالذكر مثل مقياس التسارع والجوال ال هاتفعلى ال الويبتطبيقات يها في لإال يمكن الوصول 

التطبيقات أما واملوظفين. الشركات لتطبيقات الهاتف الجوال بين  لهجين لطريقة استخدام ارتنر توص ي باشركة جاأن 

 آبل.متجر تطبيقات  شائعة جًدا أيًضا مثل: الجي ميل وأوبر وتويتر وإنستجرام و فهي والعمالء لشركات بين الهجين ا

ام لغة مهيدمج لهجين تنفيذ التطبيق اإن ف، 3كما هو موضح في شكل 

لهجين في الحاويات األصلية. ولذلك، تتمتع التطبيقات ا 5إتش تي إم إل 

، باإلضافة إلى القدرة على الويبتطبيقات باملرونة التي تحظى بها 

التفاعل بشكل كامل مع أجزاء املكونات املادية والبرمجيات مما يجعلها 

 مثالية للتطبيقات التي تتطلب وقت
ً
في وسهولة  قهايلتسو أقصر نسبًيا  ا

 5. يرجى الرجوع إلى املراجع املتعلقة بلغة إتش تي إم إل تحسينها

)http://www.w3.org/TR/html5/( 
 

 إتش تي إم إل مدرجة في حاوية أصلية. رموز مع لهجين : التطبيقات ا3شكل 

 

 :لهجين والشبكية وااملقارنة بين التطبيقات األصلية  2-1-4

نوع ما يتعلق األمر بإجابة واحدة تناسب جميع الحاالت عندليست هناك معظم االختيارات التكنولوجية، كما هو الحال مع 

عند اختيار منصة تطبيق الهاتف الجوال املناسبة أن تضع في  الحهات. ويجب على تطويرهتطبيق الهاتف الجوال الذي يجب 

 الية وان تسأل نفسها األسئلة التالية عند اتخاذ قرارها:االعتبار العوامل الت

 املستهدف؟  ممن هو جمهورك -

 تطبيقالهاتف أم  الويب على تطبيق، على األرجح، يفضلون ستطبيق  أي -
ً
 أصلي ا

ً
 ؟ ا

 5أكواد إتش تي إم إل 

 األكواد األصلية/الحاوية

ت الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقا

 األصلية

 نظام تشغيل الهاتف الجوال

http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815
http://www.w3.org/TR/html5/
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 ما هو حجم قاعدة املستخدمين ونوع األجهزة األكثر استخداًما؟ -

 تلبيتها، مثل خصائص األجهزة ومتطلباتها؟هجين /أصليلتطبيق  فقطما هي متطلبات املستخدم التي يمكن  -

 بحاجة إلى الوصول إلى مستشعرات الجهاز؟ مهل أنت -

 بحاجة إلى دعم األجهزة األقدم ذات األداء الضعيف؟ مهل أنت -

 تزداد التكاليف مع كل نظام تشغيل تدعمه؟سحيث  ،بحاجة إلى دعم أنظمة تشغيل متعددة مهل أنت -

 في االعتبار. التطوير ؟ يرجى وضع التكلفة ووقت هجين تلبية هذا املطلب تبرر التكلفة املتكبدة لتطبيق أصلي أو هل  -

 التطبيقات األصلية ويستخدمونها بانتظام؟بتنزيل املستخدمون املستهدفون قوم يسهل  -

 ما هو مستوى األمان املطلوب من ناحية الوصول إلى البيانات واملعلومات؟ -

 تقنيات الهاتف الجوال ما هي و توفرة لديكم، امل التطوير ما هي موارد  - 
ً
 ؟التي يعرفونها جيدا

تجربة املستخدم وسهولة  احيو من ن، األصلية والويب والهجين، جوالال هاتفمقارنة بين تنفيذ تطبيقات ال 4يقدم الشكل 

 التوزيع ومتطلبات املصادر ومستوى األمان. 

تفاعالت من  التطبيقات التي تتطلب تجربة مستخدم غنية ومستوى عالأكثر يناسب صلية األ إن تنفيذ التطبيقات 

در ابمتطلبات املصغير أن إحدى املشاكل التي تتعلق املستخدم والوصول إلى وحدات الوصول الطرفية املتعددة للجهاز. 

مصنعي فإن لكل واحد من ألندرويد في أنه حتى من بين األجهزة التي تستخدم نفس نظام اتتمثل تطبيق أصلي  لتطوير 

 وهذا ما يمثل تحدي، األجهزة تخصيصات خاصة به
ً
 كبير  ا

ً
هم رموز إلى اختبار سيكونون في حاجة ورين، حيث طأمام امل ا

 الهواتف الذكية والحواسيب املحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.. مجموعة من طرز ونماذجاألصلية على 
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 جوال ال هاتفتنفيذ تطبيقات ال 

 شبكية مختلطة أصلية االعتبارات

 تجربة املستخدم

باتصال شبكي/بدون اتصال 

 شبكي
 نعم نعم

محدود )الذاكرة املخبأة 

 (5للغة إتش تي إم إل 

 أسهل أسهل دعم اإلشارات
 أصعب

 )جافا سكريبت(

 أعلى أعلى التفاعل
 أقل

 )جافا سكريبت(

 أعلى أعلى أقل زمن الوصول 

 يعتمد على املتصفح أسهل أسهل ظي بالرسائلاإلشعار اللح

االتصال بالجهاز )الكاميرا، جهات 

 االتصال، الجي بي إس...إلخ(
 كامل كامل

 في الغالب

 (5)إتش تي إم إل 

 التشغيل على الجهاز
أيقونات/شعارات 

 مخصصة

أيقونات/شعارات 

 مخصصة
 عالمات املتصفح

 التوزيع

 أصعب أصعب االكتشاف
 أسهل

 حث شبكي(محرك ب(

 التوزيع

متاجر 

 التطبيقات

 )عام، مخصص(

متاجر 

 التطبيقات

 )عام، مخصص(

 رابط

 (ويب)متصفح 

 املصادر املطلوبة

 املوافقة
متاجر 

 التطبيقات

متاجر 

 التطبيقات
 ال توجد

 أقصر متوسط أطول  وقت التسوق 

 متوسط أقل رمزقابلية نقل ال
 أعلى

 واحدة( رموز )قاعدة 

 أسهل متوسط أصعب لخللسهولة إصالح ا

 أسهل متوسط أصعب سهولة إضافة مهام جديدة

 أعلى متوسط أقل املخاوف األمنية األمان

 

 : اختيار تنفيذ تطبيق الهاتف الجوال بناًءا على تجربة املستخدم والتوزيع واملصادر واألمان.4شكل 

 عندما ي مسار خص من للهاتف الجوال أسرع وأر )الويب( املسار الشبكي إن ، فبصورة عامة
ً
كون التطبيق األصلي خاصة

 تالحق الويبتطبيقات يع لتقنية إتش تي إم إل، أصبحت السر تقدم دعم نطاق عريض من األجهزة. فمع الالغرض هو 

لغة إتش تي إم إل على الذاكرة املخبأة والذي يستخدم املصمم جيًدا  الويبتطبيق يتمتع ساألصلية بثبات. و  نظيراتها
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 استخدم
ً
 صحيحا

ً
وإحساس مقارب جًدا للذي تتمتع به مظهر ب ،لغة س ي إس إس ولغة جافا سكريبت املدمجةبويكون ا

 إن التطبيقات األصلية املكافئة. 



 
  

 
 

 إطار خدمة الهاتف الجوال الحكومية

 

 وزارة املواصالت واالتصاالت 

30 

في الوصول إلى املكونات املادية أن تنجح لبرمجيات الخبيثة لحيث يمكن ، في أمنهاالويب تكمن األكبر لتطبيقات خاوف امل

بدون قصد بالوصول األصلي أن تسمح مرخص بها  لتطبيقاتويمكن  –خالل متصفحات الشبكة  وبرمجيات الجهاز من

 غير موثوق. ثالث طرف  رموز ل

 خيار لهجين ويبقى التنفيذ ا
ً
 جذاب ا

ً
 من التطبيقات األصلية القوية والتنفيذ الشبكي املرن. وتتصف  ا

ً
للغاية يوفر مميزات كال

 املؤسساتالكثير من فإن تها إلصالح الخلل وتحسين األداء الوظيفي. وبسبب تلك امليزة، بقلة تكرار تحديثالهجين التطبيقات ا

أنها، إال جديدة عند استخدامها ألول مرة، لتطبيقات الهاتف الجوال الخالصة أو شبكية هجين إلى اختيار تنفيذات تميل 

 قبول و مستويات عالية من االستقرار بلغت قد مة ستخداملتكون التطبيقات نما تتحول إلى التنفيذات األصلية حي ،بعدفيما 

 .املستخدم

 أكثر تنافسية وتالتطبيقات تصبح فيما و 
ً
ن صوب وضع حلول من خالل منصات متعددة مفتوحة ياملطور بعض ، يتجه عددا

 Open Mobile) املفتوح جوالال هاتفالتحالف إن مفتوحة املصدر.  جوالال هاتفاملصدر. ويوجد اآلن عدد من أنظمة ال

Consortium)  على وضع حلول مفتوحة في املجال والذين يعملون  واملمارسينالجوال  مجموعة من تكنولوجيياتحاد بين هو

تتمثل أهدافهم و  يق التنمية االجتماعية العاملية.من أجل مساعدة إنسانية أكثر فعالية وكفاءة ولتحق جوالال هاتفاملصدر لل

 لتشغيل البيني وتبادل البيانات بين التكنولوجياتعظيم مستويات ت، و في امليدان جواللا هاتففي تنفيذ حلول مشتركة لل

واملعايير  رموز الوتقوم املجموعة بتقاسم . وترشيد تطوير ونشر واستخدام تكنولوجيا الجوال مفتوحة املصدر املختلفة،

 والخطط والتقدم والدروس املستفادة.

 ستخدم مثالية: : تصميم التطبيق من أجل تجربة م2-2

 

 وبديهيأنه سيكون نافًعا من من أهم األشياء التي يجب وضعها في االعتبار عند تصميم تطبيق هاتف جوال هو التأكد 
ً
. ا

وتشمل تجربة مستخدم الهاتف الجوال إدراك املستخدم ومشاعره قبل وأثناء وبعد التفاعل مع التطبيق األصلي أو املوقع 

وسلوك تحميل الصفحة التشغيل لبدء الالزم وقت العلى ينبني األداء إن انطباع املرء عن لجوال. اإللكتروني على الهاتف ا

"التطبيق"  إن وسالسة االنتقاالت والرسوم املتحركة واألخطاء وأوقات االنتظار. ويوضح الشكل املوضح أدناه هذه العوامل: 

 عينةعلى جهاز "هاتف جوال" ببعض القدرات الفنية املل يعم( رمز)برسومه البيانية والتفاعل واملحتوى والخصائص وال

يتصل التطبيق من خالل "شبكة" للوصول و )حجم الشاشة، الحي بي إس، الكاميرا...إلخ( ومنصة )أندرويد، آي أو إس...إلخ(. 

 .الجانب الخلفي"إلى "
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 experiences/-user-mobile-formanceper-high-designing-for-guidelines-https://www.smashingmagazine.com/2011/07/sevenاملصدر: 

 

 عند تصميم تطبيق الهاتف الجوال بهدف تقديم تجربة مستخدم مثالية.أدناه في االعتبار العوامل ينبغي أخذ 

 

. في سبيل الحصول على ما يرغبون فيه ن و املستخدمالذي يبذله جهوداملتقليل يجب : شاشة واحدة، مهمة واحدة 2-2-1

م كل يتصميجب و قيمة حقيقية للشخص املستخدم للتطبيق.  اله ةواحدمهمة للتطبيق صممة شة مويجب أن تدعم كل شا

 إن ذلك . جراء املهمةواحد إل  ،وبما ال يزيد عن طلب شاشة من أجل ش ئ واحد فقط وال ش يء غيره
ً
لتعلم ل يجعل األمر سهال

تطبيق الهاتف بصفحة االستقبال مكن لهذا، ي وكمثال علىاء عليه عند الحاجة. نلبلالستخدام وسهل لإلضافة أو لوسهل 

وم تقبينما مجموعة من الخدمات،  خيارات للمستخدمين لالختيار من بين فئات خدمات متنوعة أو من بينتقديم الجوال 

 خدمة واحدة بطريقة مبسطة. بتقديم  الصفحات التاليةكل صفحة من 

 

املحتوى وحذف العناصر غير الالزمة التي ال تدعم مهام املستخدم.  ز علىيتركيجب ال: واجهة املستخدم غير املرئية 2-2-2

 ال توجيه املستخدمين إلى املحتوى الذي يبحثون عنه بشكل سريع نبغي وي
ً
وفي هذه الحالة يصبح  نخفاض مدى االنتباه.تفاديا

 تقدم خرائط جوجل . إن ملستخدماواجهة هو املحتوى 
ً
 ممتاز  مثاال

ً
جوجل خالل مرحلة إعادة  حيث حذفت – هذا األمر ل ا

 جوجل بأن الخريطة هي واجهة املستخدم. ذكرت واألزرار غير الضرورية، و  األلواحالتصميم جميع 

 

عناصر التصميم أو تخطيط  وحول  : تشير املساحة البيضاء أو "املساحة السلبية" إلى املساحة الفارغة بيناملتنفس 2-2-3

 تعد عنصر  هي، و الصفحة
ً
 أساسي ا

ً
 عن سهولة قراءة فقط  مسؤولةليست املساحة البيضاء إن ميم الهاتف الجوال. في تص ا

 التطبيق الجانب الخلفي

ةالرسومات البياني  

 التفاعل

 املحتوى 

 الخصائص

 الخوازميات

بياناتقواعد ال  

تواجهات برمجة التطبيقا  

 الخوارزميات

 املنصة

 الجهاز

 التغطية

 املعيار

 الهاتف الجوال الشبكة

https://media-mediatemple.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2011/05/model4.gif
https://www.smashingmagazine.com/2011/07/seven-guidelines-for-designing-high-performance-mobile-user-experiences/
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 دور لعب نها تكاملحتوى وتحديد أولوياته، ول
ً
 هام ا

ً
ولذلك يمكنها تبسيط واجهة املستخدم وتحسين ، أيًضا في التخطيط املرئي ا

 تجربة املستخدم. 

 

 اجعل التصفح واضح 2-2-4
ً

 : يجب أن يكون التصفح عبذاته ا
ً
أن لالكتشاف وسهل الوصول و  بر الهاتف الجوال قابال

أن إتاحة التصفح عبر الهاتف يعد تحدًيا يواجه الهاتف الجوال نتيجة قيود ، غير ستحوذ على مساحة صغيرة من الشاشةي

تصفح أشرطة الصفحات وأشرطة الإن صغر الشاشة والحاجة إلى تفضيل املحتوى على عناصر التصميم املرئية التوجيهية. 

ألنها تعرض جميع خيارات التصفح لذلك الغرض رائعة ، وهي قليلة نسبًياالتصفح الخيارات ذات لتطبيقات لتماًما مناسبة 

 على الفور من صفحة إلى أخرى من خالل ضغطة واحدة. للمستخدم أن ينتقل كما أنها تتيح 

 

الكبيرة. فمع إصدار هواتف ذكية جديدة، يبدو  : عليك تكييف تصميمك مع الشاشاتالتشغيل باستخدام يد واحدة 2-2-5

 
ً
 لكيفية مسك املستخدمين لهواتفهم:أساسية ثالث طرق وفيما يلي نوضح . وسعأن أحجام الشاشات ستستمر في التجليا

 

 
 

 .بهواتفهم لكيفية إمساك املستخدمين  األساسية : الطرق 5شكل 

 

واحدة على مختلف اليد الالستخدام أفضل الهاتف بيد واحدة. ولفهم من املستخدمين الذين تمت مالحظتهم  %85يستخدم 

مواضع اإلبهام املستخدمة على  أشكالتشير الخريطة الحرارية التالية إلى و . يمكنم الرجوع للبحث التالي أحجام الشاشات

 . ل املنطقة سهلة الوصو   تقلكلما  ،مختلف مقاسات العرض. ويمكن مالحظة أنه كلما كبر حجم العرض

15%  
 باليدين

36%  

 بين اليدين

49%  
 بيد واحدة
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 على مختلف أحجام الهاتف الجواللعامة : مناطق اإلبهام ا6شكل 

 

محاولة التأكد من أن التطبيق يمكن استخدامه بسهولة  ممن الضروري تكييف التصميم لتحسين تجربة املستخدم. وعليك

 ت التصفح في نطاق وصول اإلبهام.ضع خياراو وعليكم كذلك )وبشكل كامل( على الشاشات الكبيرة باستخدام يد واحدة. 

 

 التطبيق سريعجعل قدر اإلمكان أن تحاولوا  معليكينبغي : اجعل التطبيق يبدو أسرع 2-2-6
ً
 ومتجاوب ا

ً
بعمل أشياء في قوموا ، ا

ر مرئية أنها غي: سريعة. وتتمتع األفعال املوضوعة في تشغيالت الخلفية بميزتينوحي بأن األفعال تتم بصورة الخلفية لتجعلها ت

. ومن األمثلة الجيدة على ذلك، تحميل الصور على تطبيق انستجرام. عنها تحدث قبل أن يسأل املستخدمأنها و  ،للمستخدم

دعوة املستخدم رام بويقوم انستج، تبدأ بالتحميل في الخلفية. تقاسمهافبمجرد أن يختار املستخدم الصورة التي يود 

املستخدمون جاهزون للضغط على زر فيه يكون الذي  الوقتحلول بة في الخلفية. و تحميل الصور أثناء تعليقات الإلضافة 

 صورعلى الفور. تقاسم الكون من املمكن يو قد اكتمل التحميل يكون  ،املشاركة

 

وتعطيل خدمة تحديثات الخلفية عند  بالدفعات الشبكية املعالجة: باتخاذ خطوات مثل طلبات تحسين عمر البطارية 2-2-7

تطبيق على عمر المكن تقليل تأثير ياالتصال أو تقليل معدل تلك التحديثات عند انخفاض مستوى البطارية،  فقدان

 .تجربة املستخدمالبطارية دون املساس ب

 

 و : يستقبل املستخدماللحظي بالرسائل بحكمة اإلشعار استخدام  2-2-8
ً
 من اإلخطارات عديمة الفائدة كل يوم تشتت ن وابال

األول لعدم تثبيت املستخدمين لتطبيقات الهاتف الجوال في "اإلخطارات أنشطتهم اليومية. ويتمثل السبب لى من تركيزهم ع

 :)من املجيبين %71(املزعجة" 

بوصة 5.5حوالي   

بوصة 4.7حوالي   

 
بوصة 4حوالي   

 
بوصة 53.حوالي   

 
 متمدد

 محايد

 متمدد

 

 متمدد

 

 متمدد

 

 محايد

 

 محايد

 

 محايد
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 أبيتريت منصة أسباب لعدم تثبيت املستخدمين تطبيقات الهاتف وفًقا لدراسة أجرتها 7: أهم 7شكل 

قيمة ذات ا أنه مفقط في حالة اعتقادكا إرساله، بل يجب "تقاسمها"بغرض فقط  اتاإلشعار ولذلك، يجب عدم إرسال 

في استخدام أنواع مختلفة من تكمن أفضل الطرق لوضع استراتيجية فعالة لرسائل تطبيق الهاتف الجوال إن للمستخدم. 

 متنويع إرسالك معليكإن بارية. الرسائل والبريد اإللكتروني واإلشعارات داخل التطبيق ورسائل التغذية اإلخ إشعارات

اختيار نوع اإلشعار  ممًعا بانسجام تام لخلق تجربة مستخدم رائعة. كما يجب عليك مأن تعمل رسائلكوينبغي  –للرسائل 

 واملحتوى.درجة االستعجال املالئم بناًءا على 

 

 : االستخدام املالئم لإلشعارات8شكل 

منتج هاتفك الجوال. تطوير عند  )508مثل ( واللوائح الحكومية لصناعة واجهة املستخدماتبع املبادئ التوجيهية  2-2-9

الدخول االجتماعي 

 مخاوف الخصوصية اإلجباري 

التدخلية اإلعالنات  

 واجهة مستخدم/تجربة مستخدم سيئة

 الثبات

 التسجيل املعقد

 اإلشعارات املزعجة

بابوفًقا للنسبة املئوية لجميع املجيبين،فقد ذكر كل مشارك ثالثة أس  

 
ً
ةرتفعامل حالة عاجلة جدا  

 املحتوى 

 الغني 

 البريد

واإللكتر

 ني

اإلشعار 

 اللحظي

اإلشعارات داخل 

 التطبيق
 التغذية

 اإلخبارية
 الضرورة املنخفضة

 حتوى امل

 البسيط



 
  

 
 

 إطار خدمة الهاتف الجوال الحكومية

 

 وزارة املواصالت واالتصاالت 

35 

 

/كيفية حمايته لبيانات املستخدم التطبيق قم بوضع املبادئ التوجيهية لألمان والخصوصية فيما يتعلق بما يقوم به 2-210

 واألنظمة الحكومية.

لتصميم تطبيقات الهاتف الجوال.  امللحق أتخدم على النحو املوضح في واجهة املسموجهات أن تشير إلى  الجهاتعلى  2-2-11

تطبيقات  على يتوقعها كل مستخدم الخاصة بها، والتي توجيهية لالستخدام ال بادئاملستخدم و امللكل منصة واجهة إن 

 املستخدم من املصنعين.الهاتف الجوال. ويقدم امللحق واجهات مستخدم رسمية متنوعة وروابط للمبادئ التوجيهية لتجربة 

 الخطوة الثالثة: التطوير واالختبار واإلطالق والصيانة

 

وتتخذ القرار بشأن نهج تنفيذ الهاتف  ،خطة تكنولوجيا املعلومات الخاصة بها لخدمات الهاتف الجواللجهة أن تضع اما 

الهاتف تطبيق تطوير لنهج مإتباع ينبغي عليها  -القيام به باستخدام موارها الداخليةأو التنفيذ  رت تعهيداسواء اخت -الجوال 

 بالخصائص األساسية التالية: ذلك املنهج تميز ي. و (Agile)يستند إلى "أجايل"  الجوال

 

 طريقة "التكرار" و"التدريج"؛  -

 ؛حددةامل ستخداماال ميزات/حاالت من املل منها مجموعة لكمتنوعة   (Sprints) "مراحلالكلي على "نفيذ يتوزع الت -

واملخاطر العمل نطاق آثار  دارةلتحسين إ و مرحلة كل مخرجات عظيم ملستمر" و"الدمج املستمر" لتا نفيذالتيستخدم " -

 والجدول الزمني.

  يل:اأجنهج مليوضح املخطط التالي العناصر الرئيسة 

 

 

 

 

 

 

 

املالئمة إلشعاراتاستخدام ا: 9شكل 

 1 مرحلة
 2 مرحلة

 3 مرحلة

 التحليل

مالتصمي  

 البناء

 

لالتحلي  

 التصميم 

 
 البناء

 

 التحليل

 
 التصميم

 البناء 

 
 النشر
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 االكتشاف: 3-1

 

وواضعو النظم مًعا مع األطراف املعنية املحددة من قطاع األعمال  لاعماأل املرحلة، يتكاتف متخصصو  هذهخالل  3-1-1

تدفقات صورة عامة للتنفيذ التطبيق ووضع منهج  وتحليل التكلفة واختيار متطلبات النظام واملستخدم باط لتحديد واستن

 األنظمة املحددة.لبي جميع متطلبات وقيود املستخدم و تالتي ة الوظيفي

مراعاتها،  التصميم املرئيهتمامات األعمال التي يتعين على وا الدمجويتضمن ذلك تجميع متطلبات العمل ونقاط  3-1-2

ويتفق ، نظامالعامة الستخدام الحاالت الد ياملرحلة، تحدهذه في يتم واملسائل اإلجرائية القائمة وأفكار االستخدام األمثل. و 

 . ذلك الحين املشروع بناًءا على عوامل ُيتفق عليها فيياتها طوال فترة تنفيذ وعلى أولو  عليها

وفي ذات  الجهةوإحساس ستخدم تحاف  على مظهر املواجهة عامة لسوف يبتكر مصممو واجهة املستخدم تصميمات  3-1-3

تخصص ي األعمال مقشة واجهة املستخدم ملناو مصممحتاج االستخدام. وسيقابلية على مستوى عال من الوقت تحاف  

على مصممي وفي هذه املرحلة يتعين االستخدام. بقصد تعظيم قابلية لتدفقات الوظيفية موالفة في شأن النظام مهندس ي و 

لعرض واجهات املستخدم للتطبيقات والتدفقات الوظيفية لألطراف املعنية إلى نماذج مصغرة التوصل واجهة املستخدم 

االستخدام. وسوف يتم تخطيط أدوات واجهة قابلية في تعزيز كبيرة يمة ق تعليقاتهملين ستكون الذو واملستخدمين املحتملين 

  .مرحلةقبل كل تطويرها بصورة تفصيلية و املستخدم 

 املراحل تخطيط  3-2

 

في عالقة مباشرة مع  " يركز على حاالت استخدام تطبيقات الهاتف الجواللمراحلأولي ل"تخطيط تم إجراء سي 3-2-1

لعامة تطلبات ااملمع كون متسقة ويجب أن ت، مرحلةفي بداية كل لتفصيلية د املتطلبات ايتحديتم س. و مرحلةخطيط كل ت

 في املرحلة األولية. التي تم تحديدها 

عندما يتوفر املزيد من الوضوح حول ، أي مراحلللبعد انتهاء التخطيط األولي لمراحل تغير التخطيط املقترح لقد ي 3-2-2

وتقسيمها املميزات تفكيك سيتم ، مرحلةبداية كل عند و . الجانب الخلفيالبينية في  واالعتماداتت االستخدام والتعقيد حاال 

ويتم ، املنتجمع مالكي  مرحلةأي تغيير مدة . وسيتم االتفاق على نتظارقائمة اال بنود إلى مهام مع معايير للقبول وإضافتها إلى 

 . "Scrum Master" قيفر لاقائد قبل من ذلك  التعامل مع
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 : لمراحللاألنشطة النمطية 

 

   (Scrum) سكرامنهج م: مبادئ 10شكل 

 واختبارها:املراحل  بناء 3-3

 

دراجها ضمن وإنتظار قائمة اال بنود بجلسة تخطيط، حيث يتم اختيار حاالت االستخدام من بين املراحل تبدأ جميع  3-3-1

موافقة على ليتحصل بدوره  الك املنتجإبالغها ملالتي سيتم و املدة املطلوبة االسكرام  قبقائد فر . ويقيم املرحلة املعنية

 . املعنية لمرحلةاملهام الوظيفية التي سيتم تطويرها لحول االتفاق . إن حصيلة هذه الخطوة تمثل لاعماأل املسئولين عن 

والتصميم التفصيلي تطوير اليبدأ ، مرحلةج في بداية أي التي يحضرها مالكو املنتو  املرحلةعقب حلقة تخطيط  و  3-3-2

رقم ونطاق محدد بشكل واضح لكل  مرحلةيكون لكل وس. لمرحلةاملتفق عليها لستخدام اال واجهات املستخدم لحاالت ل

 واجهة مستخدم يتم تصميمها وتطويرها. 

خطط حاالت االختبار بناًءا بناًءا على  لمرحلةاملتفق عليها لستخدام اال سيبدأ تطوير حاالت  3-3-2
ُ
اإلطار الزمني املتفق عليه. وت

بناًءا على الرموز في كتابة الرموز مطورو سيشرع . و )هااختيار تم حاالت االستخدام التي ( املرحلةفي ل اعماأل على نطاق 

تطوير لجانب العميل على يعتمد اختيار لغات البرمجة وبيئات الوستم االنتهاء منها في املراحل السابقة.  املواصفات التي

مواصفات األجهزة املدعومة، باإلضافة إلى املهام الوظيفية و و التنفيذ طريقة خيار بما في ذلك مجموعة كبيرة من العوامل 

واالستخدام االنتاج حاالت أ : أسو مثل(التحميل في االعتبار فيجب أن تأخذ برمجة مكونات جانب الخادم أما السرعة واألمن. 

مثل: حماية البيانات عن طريق التشفير والشبكات الخاصة االفتراضية وإدارة الهوية واالستخدام (ومتطلبات األمن  )تزامنامل

 . )األماناملالئم ملعلومات املوقع واستخدام جدران الحماية ومناطق 

لتأكد من أن ل، رحلةاملفي لتي ضمنت احاالت االستخدام لدمج األنظمة تجرى أنشطة اختبار ، مرحلةوفي ختام كل  3-3-4

لجانب حلول ابالوصول إلى بيئات اختبار جميع جهات يسمح للسفي بيئة العميل. كما لوظائف التي تم تطويرها ستعمل ا

 معها. دمج ال التي سيتمخلفي ال

لكي انسخة تجريبية من التطبيق/التطبيقات ملالك/ماالسكرام بعرض م قائد فريق و دمج األنظمة، يقاختبار عقب  3-3-5

تلك سترتب املنتج، و الكي التالية بناًءا على اتفاق بين ماملرحلة في واملالحظات  التعليقاتسيتم إدراج املنتج التجاري. و 

  . هاقبل الشروع في املرحلةفي تخطيط حسب أولوياتها املالحظات 

 املهام 
قائمة انتظار   املهام#

 1 مرحلة

قائمة 

تظار ان

 2 المرحلة

خصائص املنتج 

 )جميع املهام(

 2 مرحلة 1 مرحلة

 الزمن 
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في غياب أي . واألعمال جهةالختبار مع نتائج اعقب تنفيذ االختبارات الوظيفية واختبارات دمج األنظمة، يتم تقاسم  3-3-6

التالية أو  املرحلةأي عيوب متبقية إلى قد اكتمل، وستحول  بأنهيعتبر تطوير حاالت االستخدام عيوب من الدرجة األولى، س

  للمنتج.النتظار قائمة ابنود إلى تضاف 

 اختبار قبول املستخدم والنشر 3-4

 

 إلصالح الجهةمع دعم  )تحققي كاملاختبار (اختبار قبول املستخدم بإجراء ل ون في قطاع األعمااملستخدمقوم ي 3-4-1

في الختبار بشكل مالئم من أجل توزيعها. وتي هي تحت اتطبيقات الهاتف الجوال الغليف . ويجب تاملراحلجميع في العيوب 

اختبار مستخدمي ويتم اختيار  غير مخصص لإلنتاج.من الشبكة بيئة تجميع مالئمة في جزء خلق ينبغي ، الخلفيجانب ال

د يزو وسيتم تلديموغرافي ملجموعة املستخدمين املستهدفين. توزيع ابشكل تقريبي الن و يمثلبحيث النسخة التجريبية 

باإلضافة إلى تعليمات سهلة اإلتباع بخصوص املهام الرئيسة الختبار قبول املستخدم. مين، مستخدات املختبرين بحساب

تسهل تقييم بحيث حاالت االختبار صياغة ويجب ، اختبارهبما هو متوقع املستخدمين إبال  تعين يفإنه باإلضافة إلى ذلك، 

من روتين للرجوع إليها في املرة القادمة الحظات وامل، تجمع الردود هذهأداء النظام والخادم. وعند اكتمال مرحلة االختبار 

 .ز و رمتطوير ال

 

هة األعمال إصدار موافقته على الشروع في انتاج املنتج أو تقديم مالحظاته في الوقت عين على مالك املنتج في جتوسي 3-4-2

 إلجراءات املشروع.
ً
 املطلوب وفقا

  

ذلك يلي . الجهة توزيع املنتج بدعم مننشر و بالجهة بيقوم فريق تكنولوجيا املعلومات وبعد الحصول على املوافقة،  3-4-2

عامة أو تلك متاجر متاجر التطبيقات قد تكون . و لالعتماد إلى متاجر التطبيق املعنيةه تقديمع تطبيق الهاتف الجوال و يوقت

قبل  اإلصدار اختبار قبل من تجريبي لجولة واحدة أخيرة  إصدار بإجراء نصح املعنية. وي الجهاتمتاجر مخصصة أسستها 

 للمستخدمين املستهدفين. التطبيق إطالق 

 الصيانة:  3-5

 

أي مواطن خلل أو مشاكل غير متوقعة. بوالرصد فيما يتعلق للمراقبة تم إطالقها  ات الهاتف الجوال التيتخضع تطبيق 3-5-1

بأن إصدار التحديثات بشكل لجهات تذكير ا يجبويجب إصالح الخلل وإصدار التحديثات في األوقات املناسبة. ومع ذلك، 

 تجاهل أو حتى تعطيل إشعارات التحديث. ن لذين قد يختارو ا، و قد يزعج املستخدمين النهائيينمتقاربة مفرط على فترات 
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 مراجع املبادئ التوجيهية لواجهة املستخدم: –امللحق أ  

 مع ارتباطات تشعبية لها:  باملجال لواجهة املستخدم توجيهيةال بادئملختلف املمراجع  قائمة

  أفضل املمارسات لنظام األندرويد )1

  أفضل ممارسات األداء لنظام األندرويد )2

  لتوجيهية لواجهة مستخدم نظام األندرويداملبادئ ا )3

  دئ التوجيهية للبرمجة لشركة آبل.ااملب )4

  األوامر املسموحة واملحظورة في تصميم واجهة املستخدم لشركة آبل. )5

  للتصميم املادي لشركة جوجل. التوجيهية بادئامل )6

  لواجهة املستخدم البشري لنظام أو أي أس التوجيهية املبادئ )7

 .مخطط ملنصة تطبيقات نظام ويندوز العاملية )8

 PDFإصدار  -بالك بيري لهواتف ذكية  10املبادئ التوجيهية  لـ  )9

 نظام ويندوز باللمس لدم ستخامللواجهة  املبادئ التوجيهية )10

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/guide/practices/index.html
https://developer.android.com/training/bestperformance.%20html
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/CodingGuidelines/CodingGuidelines.html
https://developer.apple.com/design/tips/
https://material.io/guidelines/materialdesign/%20introduction.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Introduction/Introduction.html
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/layout/
https://developer.blackberry.com/design/bb10/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn688964(v=vs.85).aspx

