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 الخطبيقاث الطبيعيتNative Apps 

 جطبيقاث الىبWeb Apps 

 الخطبيقاث الهجيىتHybrid Apps 

 الخطبيقاث الهجيىتو الخطبيقاث الطبيعيت 

ز الخطبيقاث الهجيىت  مىصاث جطٍى

 ز  معاًير اخخيار مىهج الخطٍى

 

 

 املحتوى 
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ًمنن لو ان جبني لهل مىصت بزهامج خاص به باسخخدام العمل ، لبىاء جطبيق ٌعمل على حميع مىصاث 
ب ٌعمل على مل   .املىصاث اللغاث البرمجيت ألاصليت الخاصت بهل مىصت أو جقىم ببىاء جطبيق ٍو

 ثلخيص
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 Native Appsالطبيعية التطبيقات 
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 باسخخدام لغت بزمجت و ألاصليت جخم لخابت الخطبيقاثAPIs  هىن حشغيل محدد من قبل هظام مشودة لها ٍو
نها محليا مباشزة إلى جحميلها والتي ًخم قابلت للخىفيذ ثىائيت ملفاث   .الجهاس املحمىى وجخٍش

 الهاجف ، الخطبيقاث التي ًخم بزمجتها باسخخدام مىصت العمل الخاصت بىظام حشغيل بمعنى آخز ، هي
ز جطبيقاث لألحهشة التي حعمل بىظام حشغيل بيىما ًخطلب  Java ًجب اسخخدام لغت Android فمثال لخطٍى

ز الخطبيقاث ألحهشة  .  Objective-C/Swift اسخخدام لغت iOS جطٍى

  عمل  أي جقىم ببىاء جطبيق مسخقل لهل مىصت أن ًجب عليو املىصاث جطبيق ٌعمل على مل ولخصميم
ق عمل لهل مىصت عمل لبىاء جطبيق واحد ًجب   !فقط عليو أن جملو فٍز

 مالهاميرا الخاص بالجهاس العخاد اسخخدام اللغاث البرمجيت ألاصليت جمنىو من الىصىى إلى املقابل، في لنن
 . User Experience غيرها ، لما جقدم أفظل ججزبت مسخخدم والصىث وغيرها بصىرة ألثر قىة من 

 Native Appsالطبيعية التطبيقات 
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 البرمجيتلهل الىاحهاث الىصىى 1.

 الاوسيابيتألاداء و 2.

 جحنم ألبر بالىاحهت و الخأثيراث3.

 (Debug) جىقيح أسهل 4.

 

 الطبيعيةمميزات التطبيقات 
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 لهاأن جخعلم لغت املىصت التي جبرمج جحخاج 1.

 ألبر جأخذ وقخا و حهدا وبالخالي جهلفت 2.

ت في مىصاث 3.  أخزي ال حسخطيع اسخعماى الشفزة املصدٍر

 

 الطبيعيةعيوب التطبيقات 
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 Web Appsثطبيقات الوب 
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 ب هي في الحقيقت ليست جطبيقاث باملعنى الحزفي وإهما هي عبارة عن بزهامج ًقىم بعزض جطبيقاث الٍى
ب ولنن   باسخخداماملىقع ألاصلي الذي جم بىاءه  ًخم جصميمه بحيث حشعز ولأهه جطبيق جقىياث الٍى

 .  ألاخزي مالخطبيقاث ألاصليت 

 بها بغع الىظز عن هىع هظام حشغيل الهاجف ، بصىرة ال حشعز املخصفح على أساسا حعمل البرامج هذه
هذه العمليت جلغي املشهلت التي ًىاحهها املطىرون عىد جصميم بزامجهم باسخخدام اللغاث البرمجيت 

 .عليهابىاء الخطبيق إال على املىصت التي جم حعمل ألاصليت والتي ال 

 إلى جحميل من مخجز الخطبيقاث ما ٌغىيها عن الخقيد بقىاعد وقيىد املخجز جطبيقاث الىب ال جحخاج
ت   .ألبر للمحخىي وجىفير حٍز

 Web Appsثطبيقات الوب 
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 مع الخطبيقاث ألاصليت باملقارهت(Native Applications)  ت على هىاك فإن بعع القيىد الجىهٍز
ب   : منهاجطبيقاث الٍى

مع (  إلخ...  والهاميرا املىاقعمثل هظام جحدًد )للجهاس ألاصيلت ال ًمنن إحزاء جهامل بين الخصائص 1.
ب لما هى الحاى لدي اسخخدام الخطبيقاث   . ألاصليتجطبيقاث الٍى

على عنس ألامز في ،  جىاحه صعىباث  (session management)ال جشاى إدارة حلساث الاسخخدام 2.
 .الخطبيقاث ألاصليت

ب خصائص الاسخخدام  دون اجصاى باإلهترهت 3. ن املعلىماث( offline)ال جىفز جطبيقاث الٍى  .أو جخٍش

 Web Appsثطبيقات الوب 
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 Hybrid Appsالتطبيقات الهجينة 
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 ب بين الخطبيقاث ألاصليت وجطبيقاث دمج هي عبارة عن الخطبيقاث الهجيىت لذلو معظم ) الٍى
ب فهذه الخطبيقاث ًمنن جحميلها على مخاحز الخطبيقاث ( املطىرٍن ًطلقىا عليها اسم جطبيقاث الٍى

شأنها وغيرها مالهاميرا الخاصت بالهىاجف لما انها جمنىو من الىصىى إلى احشاء لثيرة على الهاجف 
ب لما ان هذه الخطبيقاث ًخم بىاءها ألاصليت ، الخطبيقاث بذلو شأن  باسخخدام جقىياث الٍى

(HTML– CSS – JavaScript  ) أنها حعمل على مىصت بمعنى ووطعت في قالب الخطبيقاث ألاصليت
 .املخصفح أًظا 

 Hybrid Appsالتطبيقات الهجينة 
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ز 1. بسهلت الخطٍى  (   HTML – CSS – JS)  ملن ًخقن جقىياث الٍى

 الهلفت سزعت الخىفيذ و اهخفاض 2.

 (APIs) الىظام من الىاحهاث البرمجيت التي ًىفزها لبيرة الىصىى ملجمىعت 3.

 وهي أهم ما ًخصف به الخطبيقاث الهجيىت  واحدةعدة مىصاث مزة دعم 4.

 الهجينةمميزات التطبيقات 
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 ألاداء الظعيف وسبيا1.

 (APIs) البرمجيت الىاحهاث محدودًت بعع 2.

دا من الاحزاءاث و الخعقيد دعم عدة مىصاث ًحخاج بعع ألاحيان إلى 3.  مٍش

 ألخزي اخخالف الىاحهت من مىصت 4.

 الهجينةعيوب التطبيقات 
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 ب ألاصليت في جخخلف الخطبيقاث الهجيىت عن الخطبيقاث أن املطىرٍن ٌسخخدمىن هفس جقىياث الٍى
، على الىاحيت ألاخزي الخطبيقاث ألاصليت لها لغاث بزمجت (Html – CSS – JavaScript) بىائها في 

 .مع أهدروٍد Java و iOS مع swift معخمدة ومخالئمت مع الىظام مثل

إلاخخالف الزئيس ي بين الىىعين أن الىظام ًقىم بإسخظافت الخطبيقاث الهجيىت عبر ما ٌعزف بخقىيت 
WebView ب ًمنىو جخيل الهجين ٌعمل من مخصفح لزوم ولنىه بشاشت ماملت أن الخطبيق ، للخقٍز

 .في حين أن الخطبيقاث ألاصليت حعمل لجشء من الىظام

قها عن الخطبيقاث ألاصليت وبالزغم من بعع القيىد  الخطبيقاث الهجيىت حسىت البىاء ال ًمنن جفٍز
التي جهىن في الخطبيقاث الهجيىت من الىصىى لبعع مميزاث الىظام، إال أهه ًمنن إلاسخعاهت بأحشاء 

 .ألاصليت في الخطبيق الهجين native من الهىد املنخىبت بلغت البرمجت

 التطبيقات الهجينة والتطبيقات الطبيعية

15 



 أهمها  للخدماثهىع  الخطبيق ألاوسب جىحد عدة عىامل الخخيار ،: 

 املستهدفجحليل وفهم الجمهىر 1.

ز2.  جهاليف الخطٍى

 الخىافق مع مىصاث مخعددة 3.

 الخطبيق( عمز)دورة حياة 4.

 من خىاص الجهاسالاسخفادة 5.

 الاعخباراث ألامىيت6.

 الخهامل7.

 املسخخدمججزبت 8.

 عوامل اختيار منهج التطوير املناسب
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Thanks for your Attention 

 

Dr.  Ahmad Kurdi 
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