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 (MAP OUT YOUR PAGE STRUCTURE CAREFULLY)الشكل العام  .1

 .(سواء كلمة نصية بسيطة أو صورة)يجب أن ينفرد الموقع بشعار خاص - 

 . الصففة الرئيسية ستفتوو  لل صور الببائع التي أبيفف فديياًا - 

 .يجب أن يفهم المستخدم من خالل النظرة األولل  لل الصففة الرئيسية نو ية الببائع التي تباع في الموقع

التصنيفاف تسهل  ملية البفث  ن  )تقسيم الصففة إلل تصنيفاف وإدراج الببائع المتشابهة تفف تصنيف وافد - 

 .(المنتجاف

 :هناك أفكار  ديدة لتصنيف المنتجاف يمكنك االستفادة من الرسم التوبيفي التالي- 

 

 دد المنتجاف،  )خالل تسوق المستخدم من األفبل  رض مختصر في لوفة جانبية لما تم إبافته في سلة الشراء - 

 :( منتجاف تم شراؤها3السعر الكلي، آخر 

 

تنص  لل قوانين البيع والشراء، االستبدال  (Check out) قبل تأكيد  ملية الشراء term of useيجب إظهار - 

 .كما يجب إظهار تفاصيل الطلب النهائي (واإلرجاع، البمان وما شابه



ولكن . لِك فرية االختيار إذا كنف تريدين أن يقوم بعملية الشراء الزبائن المسجلين فقط أو البيوف بدون تسجيل- 

 .يجب االنتباه إلل أنه يجب ففظ إ داداف المستخدم البيف كالمنتجاف التي قام بشرائها في سلة المشترياف في الكوكيز

الكمية المطلوبة وسعر ) ند استعراض سلة المشترياف سيعرض جدول للمستخدم يفتوو صفوفه  لل الطلبياف - 

تاريخ وبع المنتج في سلة الشراء، تصنيف المنتج، وصف المنتج  (القطعة الوافدة وسعر الكمية كاملة للمنتج الوافد

، السعر الكلي لسلة الشراء، السعر بعد البريبة، الوزن thumbnailباختصار، صورة صغيرة جدا لوصف المنتج 

 .(الكلي

 

مرا اة رسائل التنبيه والترفيب ورسائل األخطاء والفقول الفارغة  دم تطابق كلماف المرور، نفاذ المنتج، تأكيد - 

 .( ملية الشراء

 : كالتاليtemplateأفبل أن يكون الشكل العام أو الـ : بالنهاية

 

 المستخدم  .2

إذا كان الموقع يسمح للبيوف بالتسوق في المتجر فستقتصر معلوماف المستخدم  لل التالي وسيطلبها الموقع 

 :check outفقط  ند  ملية ال

a.  االسم األول، االسم األخير، البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، العنوان يبم المدينة والشارع والرمز

 .الخ، اللقب، الشركة أو مكان العمل... البريدو

 :أما إذا كان الموقع يشترط التسجيل للتسوق في الموقع فستكون هناك معلوماف إبافية مطلوبة للتسجيل وهي

b. اسم المستخدم، كلمة المرور، الجنس، تاريخ الميالد، تاريخ التسجيل في الموقع. 

 Category 1 

 Category 2 

 Category 3 

 …… 

Search  

Sign in   /    sign up   /   sign out      cart 



 .من خالل فسابه يستطيع المستخدم متابعة طلباته وأفوالها ويستطيع تعديل معلوماته

 ند دخول المستخدم للمرة األولل يجب  رض مجمو ة التصنيفاف المتوفرة في الموقع ليختار المستخدم منها ما 

 .(كمنتجاف مقترفة)و ند دخوله في المراف التالية سيقوم الموقع بعرض مجمو ة من المنتجاف . يفبله

 من المهم أن يقوم الموقع بعرض منتجاف مختلفة لكل مستخدم فسب ما يفبله. 

 

إبافة منتج، فذف منتج، تعديل  لل معلوماف منتج،  رض منتج، البفث  ن منتج،  ) productالمنتج  .3

 (التأكد من توفر منتج، إبافة كمية جديدة لمنتج

 product nameاسم المنتج - 

 category( object  )التصنيف - 

 .objectيمكنك جعل هذا العنصر  (options) اللون ، الخامة، الشكل، األلوان المتوفرة –معلوماف  نه مفصلة - 

 :  التالي بفيث يكونclass للون المنتج يمكنك إنشاء الoptionإلبافة : ميال

Class option { 

$name; // name = 'color' 

Array of option object // array of options each for a color (red, blue,…etc. ) 

} 

 معلوماف مختصرة- 

 -SKU number  :refers to a stock-keeping unit, a unique identifier for each distinct 

product and service that can be purchased in business. (AUTO Increment/ Primary 

key). 

 باوند,  جم  /الوزن- 

 تاريخ اإلبافة- 

 .يعتمد  لل طول المدة التي يتم تفديدها من مدير المخزن ( ال /نعم )جديد - 

 .) ال /نعم )  لل الموقع مخفي/معروض- 

 .الكمية المتوفرة- 

 .مكان التصنيع-

 .(سعر المنتج ، الشفن، البريبة )السعر -

 .(اختيارو ) (في فال وجود تنزيالف)سعر خاص - 

  

 (اختيارو)مدة السعر الخاص - 

يمكنك االستغناء  ن أفجام الصور المختلفة في فال تستطيعين تصغيرها  - (Array of images )صور للمنتج - 

 .وتكبيرها من خالل البرمجة



 . صورة الغالف في الكتالوج - 

 .صورة صغيرة لسلة المشترياف - 

 .( ند الدخول إلل تفاصيل المنتج )صور أخرى للمنتج من أبعاد مختلفة  - 

 – من قائمة الببائع الموجودة مسبقاًا –هذا الخيار سيسمح لمدير المخزن باختيار الببائع )الببائع المشابهة - 

 .( للببائعSKUيمكنك فقط ادراج مصفوفة تفتوو  لل ال. )(بالظهور كببائع مقترفة في أسفل الصففة

إبافة تصنيف، فذف تصنيف، تعديل  لل معلوماف تصنيف، البفث  ن  ) (أساسية وفر ية )التصنيفاف  .4

 .(منتجاف تابعة للتصنيف

 .اسم التصنيف- 

 .نبذة مختصرة  ن التصنيف- 

 .صورة معبرة- 

 . دد المنتجاف والطلبياف في التصنيف- 

 (.Array of category objects ) ( من نفس النوعobject )تصنيفاف فر ية - 

 (shipping)الشفن  .5

 .رقم واسم شركة الشفن- 

 .مدة التوصيل+ طريقة الشفن - 

 .(للمنتج الوافد أو للتوصيلة الوافدة أو فسب الوزن )سعر الشفن - 

لذلك يجب توفير إمكانية تتيح  (الشخص الذو قام بالدفع) نوان الشفن قد يختلف  ن  نوان المشترو : مالفظة- 

بشكل آلي إذا كان  نوان التسليم هو نفسه  - سابقاًا التي كان قد أدخلها  - (الخاصة بالدفع)للمستخدم نقل معلوماته 

 .إدخال  نوان جديد للمستلمأو العنوان المدرج  ند  ملية الدفع أو التسجيل في المتجر 

 

  :مهام مدير الموقع  .6

a.  ،يستعرض جميع الطلباف التي تم استكمالها 

b.  ،يتابع المنتجاف األكير طلبا 

c. ،يتابع الببائع التي نفذف ويزيد كمياف الببائع 

d.  يستعرض المستخدمين األكير نشاطاًاtop customers , 

e. يبيف ببائع ويفذف ببائع، ويربط الببائع المتشابهة. 

f.  ،يبع  روض  لل الببائع 

g. ،يبيف تصنيفاف ويفذف تصنيفاف 

h. متابعة الزبائن المسجلين. 

 :في لوفة التفكم يجب أن تظهر لمدير الموقع بعد اإلفصائياف في لوفة جانبية تبم التالي

 دد الطلباف اليومية، البيع الكلي اليومي،  دد الزبائن المسجلين،  دد الببائع الكلي في المتجر، ببائع * 

 .يجب توفيرها

 



 (orders)الطلباف .7

 .رقم الطلب- 

 .(الخ... المنتجاف المطلوبة، الكمية)تفاصيل الطلب - 

 .المستخدم المسئول  ن الدفع وتنفيذ الطلب- 

 .المستخدم المستلم- 

 .تاريخ الطلب- 

 .(قيد التنفيذ، تم االستالم )فالة الطلب - 

 .شركة الشفن المسئولة- 

 :يمكنكن اإلطالع  لل هذه الروابط كميال لمتاجر الكترونية

http://www.potterybarn.com/ 

http://www.basspro.com/ 

http://www.kay.com 

 (:templates)لتفميل قوالب 

http://www.qubesys.com/20-ecommerce-html-website-templates/ 

http://www.smashingapps.com/2011/02/22/45-free-and-high-quality-xhtmlcss-website-

templates.html 

http://www.templatesbox.com/templates.htm 

http://www.quackit.com/html/templates/ 

http://www.1stwebdesigner.com/freebies/45-free-html-css-templates-2011-2012/ 

 

 

 

 

 

 إبافة تعليقاف للمستخدمين أو تقييم للببائع. 

  إذا كان المنتج قد نفذ من المتجر يجب إظهار زر(add to wish list)  وباًا  ن زر (add to 

cart.) 

 

The more you achieve, the MORE you get. 

            

Best of Luck 

bonus  
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