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  :الملخص

 خالل من والمواطنين المؤسسات بين العالقات وتحويل تغيير إلى  المصرية اإللكترونية الحكومةبوابة  في ظل سعي

 للمواطنين األفضل تقديم بهدف - اإللكترونية والبوابات الويب تطبيقات خالل من – واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 بما والشفافية والفعالية الكفاءة من مزيدا   يوفر مما المعلومات إلى الوصول من الحصول على احتياجاتهم، وتمكينهموتيسير 

 واالستثمار بناؤه تم ما تكمل لكي وتطبيقاتها الذكية الحكومة تأتي ، الفساد على والقضاء الحكومية اإلجرائية النظم كافة يدعم

 ومكوناته المجتمع في المنتشرة المعلومات مع والمتزامن المباشر والتفاعل جهة، من المواطن من أكثر االقتراب عبر فيه

  .التطبيقات على األجهزة الذكيةأخرى من خالل مجموعة من  جهة من واألمنية واالجتماعية االقتصادية

 االختالف عامل أن األحيان من كثير في أنه نجد بينها، من لالختيار تطبيقات الهواتف الذكية من الكم الهائل وجود ومع

القوي والجذاب،  التصميم هو التطبيق استخدام في االستمرار في بالرغبة وشعورهم التطبيق، بتحميل المستخدمين يُقنع الذي

 المصمم قِبل من مراعاتها يجب التي األساسية األمور بعض هناك فقط، ولكن جمالي شكل ذو تطبيق بتصميم يتعلق ال فاألمر

 االنسجام يتحقق أن يجب والتي التطبيقات، لتصميم والوظيفية البنائية بالمعايير تتعلق للنجاح جوهرية عوامل تَُشكل والتي

 .والفعالية الكفاءة االبتكار، االستخدام، بسهولة يتسم تطبيق تصميم إلى الوصول أجل من بينهما فيما والتوافق

لذلك كانت هناك حاجة إلى وضع معايير بنائية لتصميم العناصر البصرية لتطبيقات الحكومة الذكية في مصر، ومن خالل 

صرية، توصل تطبيق منهج البحث المنهج الوصفي في وصف وتحليل بعض نماذج للتطبيقات التي أطلقتها الحكومة الم

 .البحث إلى عدد من المعايير البنائية ذات الجدوى التي يمكن اتباعها عند تصميم تطبيقات الحكومة الذكية في مصر

  الكلمات المفتاحية:

 المعايير البنائية. –الحكومة الذكية 
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