
ىمعطم
Mobile app for Single 
Resturant



 قيبطت
ليمعلا

 وديوردنأ قيبطت
ليمعلل نوفيأ

 قيبطت
ىرفيلدلل

 وديوردنأ قيبطت
ىرفيلدلل نوفيأ

 مكحت ةحول
ةيفارتحإ
 مكحت ةحول

 مكحتللةيفارتحإ
ئش لكب

٠٣ ٠٢ ٠١

لمشتانبةصاخلاةمزحلا



ةمدقم

 ةيملاعلا فورظلا لظ يف
 ءابو يلع ةبترتملا ةيلاحلا
 كلامعأ ليوحت حبصأ انوروك
 ةراجت ىلإ ةيلاحلا كتراجتو
 ًايرورض ًارمأ ىنورتكلإ دجاوتو
 كدعقم زجحب موقت ىتحو
 ىنورتكلإلا حاجنلا قابس يف

نآلا ىراجلا



: وهىمعطم

 تاـكرشو معاـطملل هءاـشنإ مت لح وه
 قــيبطت ةطاــسبب وــهو , ماــعطلا ميــقت
 ةـيمقرلا ةـمئاقلا ضرعب ءالمعلل حمسي

 ةــجاحلا نود نــيالنوا مهماــعط بــلطو
نيالنوا بلطلا وا معطملل باهذلل

قيبطتلا نع



ةمزحلا صخلم

ىرفيلدلا قيبطت
 ليصوتلا لجرل لاوج قيبطت
 ليصوت ىلع هتدعاسمل
تابلطلا

عبتت ماظن
بلطلا عبتت ماظن

ليمعلا قيبطت
 فتاهلا قيبطت حيتي
 بلطلا ءالمعلل لومحملا

تنرتنإلا ربع

مكحت ةحول
ةرادإلل مكحت ةحول



ليمعلل ليابوم قيبطت

 ةصاخلا ةمئاقلا ضرع هنكمي كليمع
 كمعطم ةعباتمو هتابجو بلطو كب

 نم تاراعشالا مالتساو ضورعو
كمعطم



قيبطتلا نم روص



 تافاضإ
ماعطلا

 ةفاضإ لهسلا نم
 كماعط ىلإ تافاضا

يسيئرلا

 صيصخت
جتنملا

 هنكمي كليمع
 هماعط صيصخت

صاخلا

 عضولا
 نكادلا
 حتافلاو

 رايتخا ليمعلل نكمي
لضفملا هعضو

بلطلا عبتت
 نم لكل نكمي

 عبتت ريدملا ءالمعلا
بلطلا ةلاح

٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١
ليمعلا قيبطت صئاصخ



 ةميسق
مصخلا

 ةفاضإ لهسلا نم
 مصخلا نوبوك

ضورعلاو

 تاعومجم
 ماعطلا

ةصصخملا
 ءاشنإ كنكمي
 ماعط ةعومجم

 .كب ةصاخ ةصصخم
 :لاثملا ليبس ىلع

 ةيرحب تالوكأم
ةديدج

عفد تاباوب
 لعفلاب انجمد دقل

 دنع عفدلا عم
و ، كنبلاو ، ميلستلا

paypal ، stripe و

 ليجست ماظن
ددعتملوخد

 ليجست ماظن رفون
 ديربلا لثم ددعتم لوخد

ىنورتكلالا email  , 
phone  ,google  , apple  

,facebook

٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨
ليمعلا قيبطت صئاصخ



 ددعتم ماظن
تاغللا

 رثكأ معدي انماظن
- يبرع[ ةغل نم

]يزيلجنإ

 نيزخت
 تانايبلا

لاصتإ نود
 قيبطتلا موقي
 تانايبلا نيزختب

 يف قيبطتلا لمعيل
 مدع ةيعضو

 لاصتالا

 ثحب ماظن
مدقتم

 زرفلا / ثحبلا كنكمي
 ريياعم ساسأ ىلع

ةفلتخم

 عفد
تاراعشإلا

 , يئاقلت تاراعشإ ماظن
 ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب

 تاراعشا لاسرا
ةصصخم

٠٨ ٠٩ ٠١٠ ٠١١
ليمعلا قيبطت صئاصخ



ليصوتلا قيبطت
 لجرلىفارتحإ ليابوم قيبطت
ليصوتلا



قيبطتلا نم روص



! اركش

؟ ةلئسأ يأ كيدل له

info@techinnovety.info

+201064265028

techinnovety.info


