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 ةيمقرلا ةبرجتلا 9ياعمو تاءارجإو تاسايس ةمكوح جذومن

 

 

 ةيمقرلا ةبرجتلا 7ياعمو تاسايس ةمكوح ةقيثو دادعإ لحارم

 

 ىواكشلاو تاراسفتسالا لك
 نيديفتسملا هجاوت يتلاو ةرركتملا

ةدمتعملا رداصملا نم

تايدحتلا رصح

 ةرركتملا طامنألا ديدحت
ةك;شم لولح داجيإو

 ميمصت
2ياعملا

 ةلكشملا فينصت
 بابسأ نع ثحبلاو

 اهروهظ

تانايبلا ليلحت

 ةحضاو تاءارجإو تاسايسب Pياعملا طبر
 لك Zب قاستالاو ديحوتلا نامضل
تايدحتلا هذه روهظ نم دحلاو تامدخلا

2ياعملا ةمكوح

 ح;قم وأ لح ميمصت
 ةلكشملل ينيسحت

ةدحاولا

 لولحلا ميمصت

 ةفاقثلا هذه رشن
 فارطألا لك ةيعوتو
 اهقيقحت g ةك;شملا

ةيعوتلاو رشنلا



 

 مدختسملا ةبرجت تايدحت دصرل ةدمتعملا تانايبلا

 

 

 مدختسملا ةبرجت تايدحت رصحل ةدمتعملا رشابملا لاصتإلا تاونق

 )زجان ةباوب( sدعلا لصاوتلا -１
２- ١٩٥٠ 
 xوwكلإلا دleلا -３
 ةeروفلا ةثداحملا -４
 )ewوت( sدعلا لصاوتلا -５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سايقل ليلحتلا تاودأ مادختسا
 مادختسا دنع مدختسملا كولس

ةينو=كلإلا ةمدخلا

0مدختسملا كولس سايق
 Gمدختسملل اههيجوت متي ةددحم ةلئسأ
 وأ دعب نع وأ هجولً اهجو امإ Gعم ضرغل
 ينفلا معدلا يفظوم عم تاملاكملا قRرط نع
 ةلكشم لح ضرغل )ةيمقرلا ةبرجتلا Xفس(

 .مدختسملا تهجاو

0مدختسملا تالباقم
 لبق نم ماقت تارابتخالا نم ددع
 سايقل ةيمقرلا ةبرجتلا cاصخأ
 وأ ةنيعم ماهم G dمدختسملا ةبرجت

.ميماصتلل  A/B تارابتخا

0مدختسملا تارابتخا

 قRرط نع Gمدختسملا ءارآ عالطتسا
ةدمتعملا تاونقلا

 نيذلا ينفلا معدلا يفظوم مهب دصقRو
 يتلا ةلكشملا لحل مدختسملا عم نولماعتي

 نم ةددحم ةعومجم وأ مهتهجاو
 امو مهبراجتب اننودوزي نيذللا Gمدختسملا

   تايدحت نم نوهجاوي

تاعالطتسالاةيمقرلا ةبرجتلا ءارفس

 مهأ لثمت ىواكشلاو تاراسفتسالا
 هجاوت يتلا تايدحتلا دصرل ردصم

Gمدختسملا

ىواكشلاو تاراسفتسالا  



 

 )DX policies( ةيمقرلا ةبرجتلا تاسايس

 اهل ةجاحلا دنع ةبسانملا لعفلا دودر ميدقتو ةيفافشلا :Mوألا ةسايسلا
 )Support transparency and Provide the right Feedback in the right time( 
 

 
 
 
 ،لئاسرو ،لعف دودر ميدقت قeرط نع ةيفافشلا أدبم ققحي يذلا ةيمقرلا ةبرجتلا تاراسم مهأ دحأ ةسايسلا هذه ققحت
 .ةمدخلا نع هاضر ةداeزو ةعرسو ةلوهسب هتبرجت لامكإل مدختسملا مزلي ام لكو ةدعاسم تامولعمو ،تاراشإو ،تاهيبنتو
 
 

 ةبسانملا لعفلا دودر ميدقتو ةيفافشلا :ةسايس قيقحت طورش

• Explicit indication: ةدر لعف لكل" مدختسملا اهب موقي يتلا تاءارجإلل ةحضاو لعف دودر كانه نوكت نأ بجي 
 ."لعف

 .مدختسملا هب موقي يذلا ثدحلاب ةقالع تاذو فده اهل لعفلا دودر نوكت نأ بجي :relevant ةلص تاذ •
• R بسانملا تقولا timely: مدختسملا ءاقبإ بجيr لعفلا دودر ميدقتو مئاد عالطا �ع R ةيؤرو بسانملا تقولا 

 .روفلا �ع ةماهلا تاهيبنتلا
 .مهفلل ةلباق ةحضاو ةغلب لعفلا دودر نع Eبعتلا بجي :informative ةديفم •
 .لعفلا ةدرل ةجاح كانه نوكت نأ بجي :required ةجاح اهل •
 .مدختسملا لبق نم ةعومسم وأ ةظوحلمو ةيئرم نوكت نأ امإ كاردإلل هلباق لعفلا دودر نوكت نأ بجي :اهكاردإ نكمي •
 .ىوتحملاو ميمصتلاو لعافتلا ىوتسم �ع ةدحومو ةقستم لعفلا دودر نوكت نأ بجي :consistence قاستالا •
 لقأ مادختساب rمدختسملا تائف عيمج لبق نم لوصولل ةلباق لعفلا دودر نوكت نأ بجي :accessible لوصولل ةلباق •

 .AAAو AA ىوتسم قيقحتب �ونو WACG 2.0 level A لقألا �ع لوصولا ةيلباق Eياعم تاeوتسم
 
 

 

 . Explicit indication ةح#رص•
 . relevant ةلص تاذ•
 .timely بسانملا تقولا *•
 . informative ةديفم•
 .required ةجاح اهل•
 .recognized اهكاردإ نكمي•
 . consistence قاستالا•
.accessible لوصولل ةلباق•

01

  ةسايس 
 ةيفافشلا
 دودر ميدقتو
 ةبسانملا لعفلا
 ةجاحلا دنع

:لمشت  
 تانايبلا نم ققحتلا•
 تاهيبنتلا•
)ًاقحال(  تامالعلا•



 

 )DX standards( ةيمقرلا ةبرجتلا 9ياعم

 )DX validation( تانايبلا ةحص نم ققحتلا ً:الوأ
 ىوتسم �ع نوكتو اهتحص وا اهلامتكا ةيحان نم تالخدملا نم ققحتلا اهيف متي يتلاو تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسر
 .مدختسملا لخدت بلطتت يأ )جذامنلا وأ لوقحلا( R مدختسملا لبق نم ذفنت يتلا تاءارجإلا
 

 تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسر عاونأ

 )Top of Form validation( جذومنلا �عأ ققحتلا لئاسر .1
 (Input validation) لوقحلا ^ تالخدملا نم ققحتلا .2
 )Modal notification( راوحلا عبرم .3

 

 تانايبلا ةحص نم ققحتلا Eياعم

 ."تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسر مادختسا تاسرامم لضفأ" بسحب بسانملا ةلاسرلا عون مادختسا بجي .1
 ،مدختسملا لبق نم ءارجإ يأ ثودح لبق "أطخلاب مدختسملا عوقو ليلقت تاسراممو تاينقت لضفأ " مادختسا بجي .2

 .أطخلا ^ مدختسملا عوقو ةبسن نم للقت يتلاو ةبسانملا تامولعملا ميدقتل كلذو
 نأ نودب نكلو ،ءارجإ يأ ثودح دعب " أطخلاب مدختسملا عوقو ليلقت تاسراممو تاينقت لضفأ " مادختساب �ون .3

 .تامولعملا نمأو ةيصوصخو ماظنلا ءادأ عم ضراعتت
 ."تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسرل ةئطاخلا تامادختسالا " بنجتب �ون .4
 ."لئاسرلا ىوتحم ةغايص تاسرامم لضفأ" عابتا بجي .5
 .تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسر ميمصت ^ جتنملل يميمصتلا ماظنلاب مازتلالا بجي .6
 نم ريذحتلل هتاجردو sاقترب وأ ،ءاطخألل هتاجردو رمحأ :ةلاسرلا ةلاح حيضوتل اهيلع فراعتملا ناولألا مادختسا بجي .7

 تامولعم ضرعل هتاجردو قرزأ وأ ،حاجنب ءارجإلا ذيفنتل هتاجردو رضخأ وأ ،اهب بوغرملا Eغو هعقوتم Eغلا جئاتنلا
  .ةدعاسملل ةيفاضإ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تانايبلا ةحص نم ققحتلل بسانملا ةلاسرلا عون رايتخا Eياعم

 Top Of Form 
Validation 

Input Validation Modal Notification 

 ةمهم ةمهم ةمهم ةيمهألا ىوتسم
 ةساسح ةساسح Eغ ةساسح Eغ تامولعملا ةيساسح ىوتسم
 لبق نم ءارجإ ثودح دعب رهظي
 مدختسملا

 معن معن معن

 لبق نم ءارجإ بلطتي :يفتخيل
 يفتخيل مدختسملا

 معن معن معن

 ةحفص ىوتسم �ع ذيفنتلا قاطن
 ةدحاو جذومن

 ثدحلا وأ ءارجإلا ىوتسم �ع لقحلا ىوتسم �ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )DX notification( تاهيبنتلا لئاسر ً:ايناث
 :ىوتسم �ع امإ نوكت تاهيبنتلا لئاسر

 .مدختسملا نم ءارجإ يأ ثودح نودب رهظت ثيحب ماظنلا .1
 .مدختسملا لبق نم ءارجإ ببسب تمت يتلا ثادحألا .2

 

 تاهيبنتلا لئاسر عاونأ

 )Modal notification( راوحلا عبرم .1
 )Alert page( راعشإلا ةحفص .2
3. Flash Toast notification 
4. Flag Toast notification 
5. Banner notification 
6. Panel Notification 

 

 تاهيبنتلا لئاسر Eياعم

 ." تاهيبنتلا لئاسر مادختسا تاسرامم لضفأ" بسحب بسانملا ةلاسرلا عون مادختسا بجي .1
 ."404 راعشإلا ةحفص ^ تاسرامملاو تاينقتلا لضفأ " مادختساب �ون .2
 ."لئاسرلا ىوتحم ةغايص تاسرامم لضفأ" عابتا بجي .3
 .تاهيبنتلا لئاسر ميمصت ^ جتنملل يميمصتلا ماظنلاب مازتلالا بجي .4
 نم ريذحتلل هتاجردو sاقترب وأ ،ءاطخألل هتاجردو رمحأ :ةلاسرلا ةلاح حيضوتل اهيلع فراعتملا ناولألا مادختسا بجي .5

 تامولعم ضرعل هتاجردو قرزأ وأ ،حاجنب ءارجإلا ذيفنتل هتاجردو رضخأ وأ ،اهب بوغرملا Eغ وأ هعقوتم Eغلا جئاتنلا
  .ةدعاسم ةيفاضإ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تاهيبنتلل بسانملا ةلاسرلا عون رايتخال ةدعاسم Eياعم

 Modal 
Notification 

Alert 
Page 

Flash Toast 
Notification 

Flag Toast 
Notification 

Banner 
Notification 

Panel 
Notification 

 ةمهم ةمهم ةمهم هماه Eغ ةمهم ةمهم ةيمهألا ىوتسم
 ىوتسم
 ةيساسح
 نكمي( تامولعملا
 دقف ببست نأ
 )ةمهم تامولعمل

 ةساسح Eغ ةساسح Eغ ةساسح Eغ ةساسح Eغ ةساسح Eغ ةساسح

 ثودح دعب رهظي
 لبق نم ءارجإ
 مدختسملا

 معن ال لمتحم لمتحم معن لمتحم

 بلطتي :يفتخيل
 نم ءارجإ
  مدختسملا

 لمتحم ال لمتحم ال معن معن

 ىوتسم �ع ذيفنتلا قاطن
 وأ ءارجإلا
 ثدحلا

 ىوتسم �ع
 لماك
 ماظنلا

 ىوتسم �ع
 وأ ماظنلا لماك
 ءارجإلا ىوتسم
 ثدحلا وأ

 ىوتسم �ع
 وأ ماظنلا لماك
 ءارجإلا ىوتسم
 ثدحلا وأ

 ىوتسم �ع
 ماظنلا لماك

 ىوتسم �ع
 وأ ءارجإلا
 ثدحلا

 )ال( وأ )معن( rتباجإ لمتحي يأ :لمتحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )best practices( ةيمقرلا ةبرجتلا G مادختسالا تاسرامم لضفأ

 تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسر مادختسا تاسرامم لضفأ :الوأ
 جذومنلا �عأ ققحتلا لئاسر :لوألا عونلا

 جذومنلا �عأ ققحتلا لئاسر ةلاسرلا عون
Top of Form validation 

 ليدبك اهضرع وأ تاعeرشتو ةمظنأ/مداخلاب طبترم أطخب ةطبترملا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا لمشت
 وأ )ةساسح تامولعم( ةيصخش تامولعمل 3 نع لقت لوقحب جذومنلا ناك لاح ^ لوقحلا لئاسر نع
 .ةحفصلا ^ ءاطخألل فصوك

 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسح Eغو هماه

 لئاسرلا لماك لمشتو ةدحاو اهروهظ تارم
 ضرعلا ةقeرط

 
 
 

 .ءارجإ P 2إ 0 نم ةجاحلا بسح تاءارجإلا
 

 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا
 .ةلاسرلا دحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .ةلاسرلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .3
 .لحلا حwقeو ةيفاضإ تاحيضوت :ةلاسرلا صن .4
 .لحلل لوصولا ليهستل تاءارجا روهظ نكمي :)يرايتخا( تاءارجإلا .5
 .ةلاسرلا قالغإل :)يرايتخا( قالغإ ةنوقيأ .6

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

  .مدختسملا لبق نم ءارجإ بلط دعب جذامنلا �عأ

 ةلماك اهحيحصت نكمي يتلا ءاطخألا حيحصت درجمب يفتخت :ءاطخألا ةلاح ^ ةلاسرلا ءافتخا
 .ةلاسرلا قالغإل رز يوحت نأ نكمي وأ 

 ةلثمأ
 اهتامادختسال

 .تاعeرشتو ةمظنأ/مداخلاب طبترم أطخ •
 

 
 

 .ساسح اهتالخدم عونو لوقح 3 نع لقت يتلا جذامنلا ^ لوقحلا ءاطخأ •
 �ع دحاو فرط ةفاضإ نودب بلطلا لامكإ نكمي ال :لثمً الماك جذومنلاب ةطبترم أطخ لئاسر •

  .لقألا
 
 



 

 لوقحلا ^ تالخدملا نم ققحتلا لئاسر :xاثلا عونلا

 لوقحلا ^ تالخدملا نم ققحتلا لئاسر ةلاسرلا عون
Input validation 

 .لوقحب ةطبترملا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا لمشت
 لضفألاف تقولا سفن ^ مدختسملل ةعباتتم ةEثك تامولعم روهظ مدعب ^رعملا ءبعلا ليلقتل مدختست
 .أطخلا ناكم ةفرعمل اهعeزوت مدختسملل

 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسح Eغو هماه

 لقح لكل ةدحاو ةلاسر اهروهظ تارم
 ضرعلا ةقeرط

 
 .ءارجإ P 1إ 0 نم ةجاحلا بسح تاءارجإلا

 
 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا

 .لقحلا عبرمل دودحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .لحلا حwقeو ببسلا حضوي :ةلاسرلا صن .3

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

 جذامنلا ^ ةصاخً اضيأ ةحاسملا Eفوتلو )لاوجلاو بeولا �ع( لقحلا لفسأ ،ةلاسرلا روهظل ناكم لضفأ
 .ةديدعً الوقح يوحت يتلا
 

 focus عضو ^ لقحلا نوكي نأ درجمب يفتخت ةلاسرلا ءافتخا
 ةلثمأ
 اهتامادختسال

 .لقحلاب ةلخدملا تانايبلا ^ أطخ حيحصت وأ يمازلإ لقح ةئبعتل مدختسملا هيبنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 راوحلا عبرم :ثلاثلا عونلا

 راوحلا عبرم ةلاسرلا عون
modal or Confirmation Dialogs 

 .lكأ لكشب مدختسملا هابتنا بذج بلطتت يتلا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا لمشت
 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسحو هماه

 ةدح �ع ةدحاو ةلاسر روهظ اهروهظ تارم
 مدختسملل تتشت ببست اهت¢كف ،اهت¢ك بنجتل ةددحم تالاح ^ الإ مدختست ال

 ضرعلا ةقeرط

 
 .لقألا �ع هضفر وأ ثدحلا لوبقل مدختسملا نم نيءارجإ بلطتي نايحألا نم Eثك ^ تاءارجإلا
 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا

 .ةذفانلا دودحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .ةلاسرلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .3
 .لحلا حwقeو ببسلا حضوي :ةلاسرلا صن .4
 .هضفر وأ ثدحلا لوبقل ءارجإ عضو لضفي :تاءارجإلا .5
 �ع يوتحت ال يتلا لئاسرلا ادع ام تالاحلا عيمج ^ ةeرايتخا يهو ةلاسرلا قالغإل :قالغإ ةنوقيأ .6

 .ءارجإ يأ
 

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

 ةحفصلا طسو �عأ وأ )ةسرامم لضفأ( ةحفصلا طسوب ابلاغو ةقثبنم ةذفانك

 :مدختسملا موقي ىتح هتباث ةلاسرلا ءافتخا
 .ةلاسرلا قالغإب .1
 .ةلاسرلا ^ تاءارجإلا دحأ رايتخا وأ .2

 ةلثمأ
 اهتامادختسال

 .¥اهن لكشب ةمهم تاeوتحم فذح وأ ةسلجلا تقو ءاهتنا Pإ مدختسملا هابتنا بذج
 نودب أطخلاب عوقولا ةيناكمإو بلطلا لاسرإل ةيلامتحا كانه ناك ةلاح ^ لوقحلا ءاطخأ روهظ نكمي
 نمضتي ىوتحملا نأ عم قفرم نودب x ^ gmailوwكلإ دeرب لاسرإل ديكأت ةلاسر روهظ لاثم هيطختل ةقeرط
 attached ةملك

 
 
 



 

 أطخلاب مدختسملا عوقو ليلقت تاسراممو تاينقت لضفأ

 مدختسملا لبق نم ءارجإلا ثودح لبق

 لقحلا مسا
label 

 تامولعملا ةيهام مدختسملل حضوي لقحلا مسا
 مقر :لثم ،حeرصو حضاو لكشب اهلاخدإ بولطملا
 .فتاهلا مقر وأ ةeوهلا

 
 

 
 

 
 

 

 صوصنلا
  ةيضا-فالا

placeholder 

 "لخدملا مسا" wخا وا لخدا لثم تاحيملتلا مادختسا
 أطخلا ^ عوقولا نم للقي نأ نكمي

 ةدعاسملا صوصنلا
helper text  

 

 مسا rب وأ لقحلا لفسأ ةدعاسملا صوصنلا مادختسا
 ^اضإ حيضوت فيضي نأ نكمي ،هسفن لقحلاو لقحلا
 :لثم ةحيحص تانايب لاخدا �ع مدختسملا ةدعاسمل
 .ةبولطملا ةغيصلا ديدحت
 

 ةيمازلإلا لوقحلا
 ة(رايتخالاو

 لقألا �ع وأ يمازلإ ةملكب لقحلا Pإ ةراشإلا بجي
 يتلا لوقحلا لك" �عالا ^ ةظحالم عم * ةمالع ةفاضا
 لضفي لضفأ ةبرجتلو ،"ةيمازلإ )*( ةمالع يوتحت
 .ةeرايتخالا لوقحلا ديدحت
 
 نكمي ^رعملا ءبعلا ليلقتلو ةلeوطلا جذامنلا ةلاح ^
 لقحلا لخادplaceholder ـك يمازلإ ةملك عضو
 
 progressive disclosure ةينقت مادختسا نكمي
 اهراهظإ مدختسملل نكمeو ةeرايتخالا لوقحلا ءافخإل
 لاوجلا تاحفص ^ مدختست( .اهتئبعتب بغر لاح ^
 )لاوجلا تاقيبطتو
 
 لوقحلا عيمج رابتعا نكمي ً:اليضفت ةسرامم لقأو رخا
 يرايتخا هناب لقحلا Pإ ةراشإلا مت لاح ^ الإ ةيمازلإ
 )لاوجلا تاقيبطت ^ ةداع مدختست(
 

 tooltip مادختسا
 روص ضرعل
 ناكم ديدحتل
 R ةمولعملا دوجو
 قئاثولا

 ةمولعملا ميدقتل ةقeرط لضفأ روصلا lتعتً انايحأ 
 ةصاخ ،ةنيعم قئاثو نم ددحم صن وأ مقر بلط :لثم
 مدقeو مدختسملا أطخي نأ ةيلامتحا دوجو دنع
    .ىرخا ةمولعم

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 مدختسملا لبق نم ءارجإلا ثودح دعب

 وأ ماظنلا ءادأ �ع اهEثأت مدع نم دكأتلا بجي نكلو ءاطخألا روهظ نم للقت نأ نكمي ةحwقملا بيلاسألاو تاينقتلا :هيبنت
 .تامولعملا نمأو ةيصوصخ

 يروفلا ققحتلا
Instant 

validation 

 تالخدملا ةحص نم ققحتلا rمضت
validation مدختسملا مايق دعب لقحلا لخاد 

 نم للقي نا نكمي رخآ لقحل لاقتنالاو لاخدإلاب
 .لئاسرلا روهظ نمو أطخلاب عوقولا

 

 

  yاقلتلا حيحصتلا
 

 تالاحلا ضعب ^ ¥اقلتلا حيحصتلا مادختسا
 هفذح متي رفصب اهتباتك دنع لاوجلا ماقرأل الثم
 .966 ةلودلا حاتفم دوجو عم
 

 

 

 دويق ضرف

 لبقي الأ لثم لوقحلا �ع دويق ضرف :لثم
 ثيح طقف ماقرأ بولطملا ناك اذإ فرحأ لقحلا
 لئاسرلا روهظ نمو أطخلا نم للقي نأ نكمي
  حيضوتلل tooltip ةفاضإ ةيناكمإ عم
 
 filtration ةيفصتلا ةيلمع مادختسا :رخا لاثم
 رهظت يتلا تارايخلا ليلقتل dropdown �ع
 .مدختسملل
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تانايبلا ةحص نم ققحتلا لئاسرل ةئطاخلا تامادختسالا

 لوقحلل ققحتلا لئاسر
Input validation 

 .أطخلا لئاسر ضرعل tooltip مدختست ال •
 ةءارق لهسيل ةبسانم ةفاسم عضو بجي لقحلل ةقصالم ةلاسرلا نوكت الأ •

 .مدختسملا لبق نم اهصحفتو
 

 ضرعب اهلادبتسا لضفي ةلeوطلا جذامنلا لوقح ءاطخأ ضرعل اهمدختست ال • جذامنلا �عأ ققحتلا لئاسر
 .هل صصخملا لقحلا بناجب أطخ لك

 
  ةقثبنملا لئاسرلا

modal or Confirmation 
Dialogs 

 هذه دوجو دنع ،هددحم لوقحب ةصاخلا تالخدملا ^ ءاطخأ ضرعل اهروهظ نكمي ال
 .input validation مدختسا ةلاحلا
 نودب أطخلاب عوقولا ةيناكمإو بلطلا لاسرإل ةيلامتحا كانه ناك ةلاح 3 لوقحلا ءاطخأ روهظ نكمي*
 .هيطختل ةقMرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تاهيبنتلا لئاسر \ مادختسا تاسرامم لضفأ ً:ايناث
 راوحلا عبرم :لوألا عونلا

 راوحلا عبرم ةلاسرلا عون
modal or Confirmation Dialogs 

 .lكأ لكشب مدختسملا هابتنا بذج بلطتت يتلا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا لمشت
 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسحو هماه

 ةدح �ع ةدحاو ةلاسر روهظ اهروهظ تارم
 مدختسملل تتشت ببست اهت¢كف ،اهت¢ك بنجتل ةددحم تالاح ^ الإ مدختست ال

 ضرعلا ةقeرط

 
 .لقألا �ع هضفر وأ ثدحلا لوبقل مدختسملا نم نيءارجإ بلطتي نايحألا نم Eثك ^ تاءارجإلا
 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا

 .ةذفانلا دودحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .ةلاسرلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .3
 .لحلا حwقeو ببسلا حضوي :ةلاسرلا صن .4
 .هضفر وأ ثدحلا لوبقل ءارجإ عضو لضفي :تاءارجإلا .5
 �ع يوتحت ال يتلا لئاسرلا ادع ام تالاحلا عيمج ^ ةeرايتخا يهو ةلاسرلا قالغإل :قالغإ ةنوقيأ .6

 .ءارجإ يأ
 

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

 ةحفصلا طسو �عأ وأ )ةسرامم لضفأ( ةحفصلا طسوب ابلاغو ةقثبنم ةذفانك

 :مدختسملا موقي ىتح هتباث ةلاسرلا ءافتخا
 .ةلاسرلا قالغإب .1
 .ةلاسرلا ^ تاءارجإلا دحأ رايتخا وأ .2

 ةلثمأ
 اهتامادختسال

 .¥اهن لكشب ةمهم تاeوتحم فذح وأ ةسلجلا تقو ءاهتنا Pإ مدختسملا هابتنا بذج
 نودب أطخلاب عوقولا ةيناكمإو بلطلا لاسرإل ةيلامتحا كانه ناك ةلاح ^ لوقحلا ءاطخأ روهظ نكمي
 نمضتي ىوتحملا نأ عم قفرم نودب x ^ gmailوwكلإ دeرب لاسرإل ديكأت ةلاسر روهظ لاثم هيطختل ةقeرط
 attached ةملك

 



 

 

 راعشإلا ةحفص :xاثلا عونلا

 راعشإلا ةحفص ةلاسرلا عون
Alert Page 

 .مدختسملا ةبرجت قيعت يتلا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا لمشت
 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسح Eغو هماه

 ةدحاو هرم اهروهظ تارم
 ضرعلا ةقeرط

 
 "ةيسيئرلا ةحفصلا" Pإ ةدوعلل طباور �ع يوتحت نأ بجي تاءارجإلا

 ىرخألا تاءارجإلا نم ددع يوحت نأ نكمي
 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا

 .تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .مدختسملا هابتنا بذج ةلوهسل :ةصصخم ةروص .3
 .ةلاسرلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .4
 .لحلا حwقeو ةيفاضإ تاحيضوت :ةلاسرلا صن .5
 .ىرخا تاءارجإ ةفاضإ نكم(و )يمازلإ( ةدوعلا رز :تاءارجإلا .6

 

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

 ةصصخم ةحفص

 تاءارجإلا دحأ راتخي وأ ىرخأ ةحفصل لقتنeو مدختسملا لعافتي ىتح هتباث ةلاسرلا ءافتخا

 
 404 راعشإلا ةحفص ^ تاسرامملاو تاينقتلا لضفأ

 مدختسملا لبق نم ءارجإلا ثودح لبق
 تاح-قم ميدقت

Provide suggestion 
 مقو بولطملا URL ناونع �ع ¥المإ قيقدت ءارجإب مق ،نكمأ اذإ
 .ةبeرق تاقباطت يأل تاحاwقا راهظإب

 ثحبلا
search 

 

 كرحمب طبترم ثحب لقح �ع أطخلا ةحفص يوتحت نأ �ون
 تامولعملا نع ثحبلا نم نونكمتي ىتح :عقوملاب صاخلا ثحبلا
 .ةبولطملا

 
 
 



 

 

 ةدمب ةددحم شالف ةلاسر :ثلاثلا عونلا

 ةدمب ةددحم شالف ةلاسر ةلاسرلا عون
Flash Toast Message 

 .مدختسملا لخدت بلطتت ال يتلاو ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا عيمج لمشت
 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسح Eغو هماه Eغ

 تارم
 اهمادختسا

 ءافتخا دعب ةيناثلا ةلاسرلا ليغشت متي نأ بجي تقولا سفنب عونلا اذه نم لئاسر ةدع ضرعب حصني ال
 .)P )stacked messagesوألا ةلاسرلا

 ضرعلا ةقeرط

 
 ةلاسر روهظ لثم ¢كألا �ع ءارجإ يوحت نأ نكمي نكلو مدختسملا نم ءارجإ بلطتي ال نايحألا نم Eثك ^ تاءارجإلا

  .xوwكلا دeرب لاسرا دنع عجاwلل رزب

 
 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا

 وأ ةلاسرلا عبرمل دودحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .ةيفلخلا

 .ببسلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .3
 .لحلا حwقeو ةيفاضإ تاحيضوت :)يرايتخا( ةلاسرلا صن .4
 .لحلل لوصولا ليهستل تاءارجا روهظ نكمي :)يرايتخا( تاءارجإلا .5
 .ةلاسرلا قالغإل :)يرايتخا( قالغإ ةنوقيأ .6

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

 ةحفصلا ^ زيكرت ىوتسم لقأ ^ ةحفصلا لفسأ
 .ةيبرعلا عقاوملا ^ ةحفصلا راسي لفسأ ^ نوكت مدختسملا زيكرت ىوتسم لقأ

 دنع مدختسملل نكمeو )ىوتحملا لوط �ع تقولا دمتعي( ٍناوث عضب دعب يفتخت مث هتقؤم ةwفل رهظت ةلاسرلا ءافتخا
 جراخ رشؤملا كeرحت دعب هفانئتسا متeو تقؤملل sزانتلا دعلا فاقيإ ةلاسرلا قوف سواملا رشؤمب رeرمتلا
 .ةلاسرلا عبرم

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ةدمب ةددحم Eغ شالف ةلاسر :عبارلا عونلا

 ةدمب ةددحم Eغ شالف ةلاسر ةلاسرلا عون
 Flag Toast Message 

 .ام دح Pإ ةجرح نوكتو مدختسملا لعافت ًةداع بلطتت يتلا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا عيمج لمشت
 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسح Eغو هماه

 تارم
 اهمادختسا

 .لفسأ Pإ �عا نم ةبترم نوكت ثيحب تقولا سفنب عونلا اذه نم لئاسر ٣ نع دeزي ال ام ضرع نكمي

  ضرعلا ةقeرط

 
  .¢كألا �ع rنثا وأ ءارجإ يوحت وأ مدختسملا نم ءارجإ بلطتي ال نايحألا نم Eثك ^ تاءارجإلا

 
 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1 ةeرصبلا تانوكملا

 وأ ةلاسرلا عبرم دودحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .ةيفلخلا

 .ببسلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .3
 .لحلا حwقeو ةيفاضإ تاحيضوت :)يرايتخا( ةلاسرلا صن .4
 .لحلل لوصولا ليهستل تاءارجا روهظ نكمي :)يرايتخا( تاءارجإلا .5
 .ةلاسرلا قالغإل :قالغإ ةنوقيأ .6

 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

  ةحفصلا ^ زيكرت ىوتسم �عأ ^ ةحفصلا �عأ
 ةحفصلا rمي �عأ ^ مث طسو �عأ ^ نوكي زيكwلا ىوتسم ةيبرعلا عقاوملا ^

 :مدختسملا موقي ىتح هتباث لظت ةلاسرلا ءافتخا
 .ةلاسرلا قالغإب .1
 .بولطملا ءارجإلا ذيفنت وأ .2
 .sاحلا لعافتلا نم هئاهتنا وأ مدختسملا عجارت Pإ Eشي رخآ ناكم ^ لعافت كانه نوكي وأ .3

 ةلثمأ
 اهتامادختسال

 

 
 



 

 تاهيبنت ضرعل ةتفال :سماخلا عونلا

 تاهيبنت ضرعل ةتفال ةلاسرلا عون
Top Hat Notification/Banner 

 أدبي نأ نود رهظتو رمتستو هلمكأب ماظنلا �ع رثؤت يتلا ماظنلا تامولعم وأ ءاطخألا وأ تاهيبنتلا عيمج لمشت
 .ءارجإلا مدختسملا

 ةيمهألا ىوتسم
 ةيساسحلاو
 لئاسرلل

 ةساسحو هماه

ً الماك ماظنلا ىوتسم �ع ماه أطخ وأ هيبنت وأ ةمولعم دوجو دنع ةدحاو ةلاسر اهروهظ تارم
 ضرعلا ةقeرط

 
 .¢كألا �ع rنثا وأ ءارجإ يوحت وأ مدختسملا نم ءارجإ بلطتي ال نايحألا نم Eثك ^ تاءارجإلا

  
 تانوكملا
 ةeرصبلا

 .مدختسمللً اeرصب ةلاسرلا ليصوتل :ةلاسرلا ةلاح ةنوقيأ .1
 .ةيفلخ وأ هتفالل دودحو تانوقيألا :لاثملا ليبس �ع ةلاسرلا ةلاح بسحب ناولألا مادختسا :نوللا .2
 .ببسلا فصول رصتخم :ةلاسرلا ناونع .3
 .لحلا حwقeو ةيفاضإ تاحيضوت :)يرايتخا( ةلاسرلا صن .4

 
 ناكمو ةقeرط
 اهروهظ

 .ىوتحم يأ يطغي ال تباث لكشب ةحفصلا سأر دعب ةرشابم رهظت

 .ةلصلا تاذ ةلكشملا لحب الإ يفتخت ال اهءافتخا ةقeرط
 لاثم
 اهتامادختسال

 .كلذ Pإ امو ماظنلا ةنايص وأ ،ماظنلا لطعت وأ ،تنwنإلاب لاصتا دوجو مدع :لاثملا ليبس يـلع
 

 

 Notification panel تاهيبنتلا ةحول :سداسلا عونلا

ً اقحال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )UX writingْ( لئاسرلا ىوتحم ةغايص تاسرامم لضفأ
 لبق نم همهف ةلوهسو هحوضو نم دكأتلل ىوتحملا ةعجارم ^ ةيمقرلا ةبرجتلا Eبخ وأ ةيمقرلا ةبرجتلا ¥اصخأ ةمهم لثمتت
 .ىوتحملا ةباتك Eياعمل هقيقحتو مدختسملا
 

 
 

 )ةلاسرلا صن وأ ناونع( ةلاسرلا ىوتحم ةباتك 4ياعم

 Precise descriptions ةقدب بولطملا فصو بجي .1

 .ثدحلل رصتخم وأ حيملت مدقتو ةصصخمو ةديفمو ةددحم كب ةصاخلا لئاسرلا نeوانع نوكت نأ بجي •
 ـبً الثم هلادبتسا لضفيف  .ةلكشملل فصو ةفاضإ نودب طقف "هيبنت" وأ "أطخ" :لثم ماع ةلاسرلا ناونع نوكي ال نأ بجي •

 ." ةلخدملا تانايبلا ةحص نم دكأتلاً الضف" وأ "ةبولطملا تانايبلا لامكإً الضف"
 لوقحلا لكل ةلاسر ضرع لثم كنع ةباين كلذب مايقلل ةلآ �ع دمتعت ال ؛صصخمو ددحم لكشب اهتباتك نم دكأتلا بجي •

 ءاجرلا " لقح لك تحت ةلاسر عم "ةبولطملا تانايبلا لامكإً الضف" ـب اهلادبتسا لضفي "بولطم لقحلا" نأب ةيمازلإلا
 ."ققحتلا زمر لاخدإ

 

 
 
 



 

 Polite ةبذهم ةلاسرلا ةغايص نوكت نأ بجي .2

 ـب اهلادبتسا لضفي لب "ةيلمعلا تلشف" وأ "أطخ ثدح" ةباتك لثم مدختسملا مول هيف متي ال بسانم بولسأب لئاسرلا ةباتك بجي
 "ةدوجوم Eغ ةبولطملا ةحفصلا ً،ارذع" وأ "بلطلا لاسرإ رذعت"
 

 
 
 

 Human readable ةموهفمو ةحضاو ةلاسرلا نوكت نأ بجي .3

 .ةلكشملل فاك حيضوت عم ةحضاو ةغلب تاهيبنتلا لئاسر نع Eبعتلا بجي •
 .ةيجمlلا زومرلا نع داعتبالا بجي •

 
 

 Constructive advice بولطملا نع ةحضاو تاميلعتو ةديفم تاداشرإ ميدقت متي نأ بجي .4

 وأ ".... لاخدإ ءاجرلا " مادختسا لثم أطخلا يطختل هب مايقلا بجي ام لوح ةحضاو تاميلعت �ع أطخلا لئاسر يوتحت نأ لضفي
 ."ىرخا ةرم ةلواحملاً الضف "

 
 

 
 



 

  Concise ةزجوم و ةرصتخم ةلاسرلا نوكت نأب �ون .5

 نع داعتبالاو اهتفيظو اهلو ةمهم ةلاسرلا ^ ةملك لك نوكت نأ بجي لب صنلاب تاملكلا ددع ليلقت ةلاسرلا راصتخاب ينعن ال
 .ةمهم Eغلا تامولعملا

 
 

 
 
 

 Accessible ةءارقلل ةلباقو ةموهفم تاحلطصم مادختساب �ون .6

 ةيصصخت تاحلطصم يأ مادختسا نع داعتبالا بجي تاeوتسملا تفلتخا امهم ةءارقلل لباقو ةموهفم ةلاسرلا نوكت نأ �ون
 .tooltip ^ تاحلطصملل فصو عضو وأ ةطيسب تاملكب تاحلطصملا هذه لادبتساو

 

 Consistent copy لئاسرلا ىوتحمل قستمو دحوم طمن ميمصتب �ون .7

 .ةlنلاو بولسألا سفن مادختساب هنع Eبعتلا متeو تاحلطصملا سفن نم لئاسرلا ىوتحم نوكتي نأ بجي
 

 progressive disclosure يجeردتلا فشكلا ةيصاخ مادختساب �ون .8

 رهظأ" �ع طغضلا قeرط نع هتبغرب تقولا سفن ^ اهراهظا مدختسملل نكمeو ةمهم Eغلا ةيفاضإلا تامولعملا ءافخإ نكمي
  .ةلاسرلا سفن ^ ةروكذملاو "ىرخأ ليصافت وأ "دeزملا

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 تاءارجإلا ةباتك 4ياعم

  لعفلا ةغيص مادختسا بجي .1

 مدختسملا زفحي ةقeرطلا هذهب Eبعتلا نإف ،لاحلا ^ ءارجا ذاختا ^ ®ملا ةlن مادختساب ءارجإ ذاختا Pإ اًيلعف rمدختسملا rكمت
 .ءارجإلا ذاختاو كرحتلا �ع
 

  Concise ةزجوم نوكت نأ بجي .2

 لضفألا نم نوكيس ً،انسح وأ ال وأ معن :لثم ةلاسرلاب طبترم اهانعم رارزأ مادختسا نم الدبف زاجيإو ةيلاعفب ىنعملا ليصوت
 .ةلواحملا ةداعإ وأ رورملا ةملك ةداعتسا ً:الثم ¢كأ حيضوتلا

 

 Prioritize ءارجإلا ةيمهأ �ع ءانب يرصبلا نزولا ديدحت بجي .3

 ءارجإ مدقت له اهتيساسح بسحبو CTAs زفحملا ءارجإلل )يوناث ،¯اسأ( اهتيمهأ بسحب تاءارجإلل بيترت دوجو مهملا نم
 .يبلس وأ يباجيإ
 . )¯اسأ زفحم رزك( لهاجت زييمت متي ثيح ،لهاجت وأ تانايبلا فذح :لثم ةيمهأ لقأ نوكي يبلسلا ءارجإلا •
 زفحم رزك( تانايبلا لاسرإ زييمت متي ثيح ،ةدوسمك ظفح وأ تانايبلا لاسرإ :لثم ةيمهأ �عألا نوكي يباجيإلا ءارجإلا •
 .)¯اسأ
 ً.انزو لقأ نوكي يوناثلا رزلاوً اeرصبً انزو �عأ نوكي هزييمت متي يذلا رزلا
 

  Consider the platform رابتعالاب مدختسملا زاهجلا عون عضوب �ون .4

 .سواملاب رقنلا لدب ديلاب رقنلا متي تالاوجلا ةزهجأ يفف ،ةلاسرلا ىوتحم ضرعي يذلا زاهجلا رابتعالا rعب ذخألا بجي

 

 Useful ديفم صنلا نوكي نأ بجي .5

 ةمداقلا ةوطخلا ةفرعم ^ مدختسملا صنلا دعاسي نأ بجي كلذل ،ةيلاتلا مهتوطخ Pإ سانلا دشرت   CTAs زفحملا ءارجإلا

  .نودeري ثيح Pإ لوصولل
 

   Consistent اهراركت دنع ةقستم تاءارجإلا نوكت نأ بجي .6

 لكشب اهراركت ةلاح ^ اهEيغت متي الو ةيانعب لئاسرلل ةبسانملا تاءارجإلا رايتخا مهملا نم كلذل ،كلذل هيلع داتعي ام �ع ناسنإلا
 .مدختسملا هيف بغري ال ءارجإ ذاختا �عً ايبلس رثؤي نأ نكمم
 

 Avoid dark pattern مدختسملل ةللظملا طامنألا مادختسا بنجت .7

 هبغري ءارجا ذاختا نم الدب لمعلا بحاصلً اديفم نوكي ام رايتخاب موقيل مدختسملا تتشت يتلا تاءارجإلا مادختسا نع دعتبا
 .امهEغ وأ رزلل يرصبلا نزولاب وأ ةمهبم ءامسأ مادختساو ءارجإلا مساب بعالتلا قeرط نع متي كلذو
 

 



 

 بسانم ةلاسر ىوتحم ةباتك لحارم

 
 

 ةيمقرلا ةبرجتلا تاءارجإ
  ةرادإلا تاءارجإ فلمل عوجرلا متي

 

 ةزيمم ةبرجتل لوصولل تاداشرإ
 .)ًاقحال( rحwقم rب ةنراقملل A/B رابتخا .1
 .)ًاقحال( rمدختسملا كولس سايقل مادختسالا ةيلباق رابتخا .2
 .)ًاقحال( ةنيعم ةwفب rسحتلا دعبو sاحلا عضولا ^ rمدختسملا كولس سايقل ليلحتلا تاودأ مادختسا .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يذلا ىوتحملا ةباتك
 هلاصيإب بغرت
 نودب مدختسملل
Eياعملا قيبطت

 ءانب ةغايصلا ليدعت
 ةباتك Eياعم �ع
 لئاسرلا ىوتحم
 Eغ ءازجألا فذحو

ةمهملا

 بولسألا ليدعت
 مدقتل ةلاسرلا ةlنو
 ىدلً اديجً اعابطنإ

مدختسملا

 rمدختسملا ترابتخا
 كولسلا سايقو
 ةيمهأ بسحب(
 رارمتسال ةلاسرلا

)لامعألا



 

 )RASCI Model( تايلوئسملا ةفوفصم
Responsible, Accountable, Supporting, Consulted and Informed 

 .)I(علطم ،)C(راشتسم ،)S( معاد ,)A( دامتعالا نع لوئسم ،)R( ذيفنتلا نع لوئسم
 صصق ^ ةلجسملا لئاسرلل ةدحاولا لمعلا ةرود ىوتسم |ع ةيمقرلا ةبرجتلا Eبخ لبق نم تايلوئسملا جذومن قيبطت متي
 .جتنملا ريدم ةيلوئسم نم دعي قاطنلا اذه جراخ لمع يأو rللحملا لبق نم مدختسملا
 

 
UX expert 

 ةبرجتلا Eبخ
 ةيمقرلا
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Standard checking 
*upon request and under scope 

R S R A C I S 

Standard 
implementation 

S I I A R R R 

Standard reviewing R S R A I I S 
User Story & Massage 

Writing 
S S - A S I R 

UX writing checking R S R A I I S 
UX design R S - A S I S 

User Interface design S I - A R I S 
Design implementation S I - A S R I 

 
 
 عجارملا

• -writing-architecture/ux-https://xd.adobe.com/ideas/process/information
guidelines/?ref=checklist.design 

• e263cc37f5f1-checklist-powerful-this-with-google-like-it-do-to-how-writing-https://uxplanet.org/ux 
• 858e4551cd4-messages-error-good-write-to-https://uxplanet.org/how 
• guidelines-design-forms-ticles/errorshttps://www.nngroup.com/ar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

مكلً اركش  


