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Android Application      

Development 
                                     How to create an App!! 

وحتى  51:31من الساعة   هـ3/6/5331 خميس اليوم  تطوير تطبيقات األندرويد  عملتم عقد ورشة  

 صباًحا 5:11الساعة 

 اسم المدربة : سارة صالح سعد الدعيج

 مقدمة

ة أندرويــد  ـل العــالم بشــرل متسـارع يومــا بعــد يـوم و ياقــى ســوك تطبيقاتـ    بــا  ربيــرا حيــ  تتـااد شــعبي  

ك عاـى نضـيراتنا  ـل أنغمـة التشـسيل المنا سـة  يضم  عدد هائل من البـرامج و األلعـاا التـل ترـاد تت ـوى

ـ   لـى تعتمد تطبيقات األندرويد أساسا عاى لسة الجا ا مم ا يشر ل حا اا أساسي ا لعديـد المبـرمج ين لاتوج 

 عالم األندرويد. 

درويـد هـو نغـام تشـسيل لانواتــك ال  ري ـة واألجنـاة الا وحي ـة مبنـل عاــى نـواة ليـنرس ليتمي ـا  بال بــات و نأ

ويــتم  Javaيــتم تطــوير تطبيقــات األندرويــد باســة الجا ــا  .بنغــام أمنــل أر ــر  حرامــا و  ا  اعاي ــة عاليــة

. مـا يميـا األندرويـد عـن  يـرأ هـو أنـ  يتعامـل مـ   Linux Kernel 2.6تشسيانا عاـى نـواة لينـورس 

بـن س األولويــة المعطـاة لتطبيقـات النغــام   Third Partyجميـ  التطبيقـات المتاحـة مــن طـرك  الـ  

 .  System Coreن س ، وه ا ما ت تقرأ األنغمة األخرى التل تعطل أولوية لتطبيقات  اا النغام 

 

 

 



 
 

2 

 أهداف الورشة:

 الطاا عاـى تحويـل خـدمات  يادداا  بشرل ربير، و األندرويد مطور تطبيقات وغائك  شارانت

 .الويا الى تطبيقات جوال

  مسـاعدة الطالبـات المسـجالت  ـل التـدريا التعـاونل عاـى تطـوير وبرمجـة تطبيقـات ا ندرويـد

لـــدى الجنـــ  المـــراد التـــدرا لـــدينا .حيـــ  ان  لـــا ســـوك يســـاعد  ـــل صـــقل منـــارات الطالبـــة 

 بيئة العمل .البرمجية  ل 

 ولسـات البرمجـة التـل يمرـن اسـتعمالنا بعـد  مساعدة الطالبات  ل تحديد نوع مشـاري  تخـرجنن

 . تحديد موضوع المشروع وعدم القاك من لسة برمجة األندرويد التل تعتبر جديدأ نسبيا لنن

 ة الاســـة رســـر حـــاجا الخـــوك مـــن تعاـــم لســـات برمجيـــة جديـــدأ  ـــل الســـنوات التـــل تســـبك دراســـ

 البرمجي    ل احد المواد الدراسية . 

 

 :المستهدفةالفئة 

  وى الخامس  ما  وكراية عاوم الحاسا وتقنية المعاومات من المستطالبات . 

  المنتمات بتعام لسة ا ندرويد.الطالبات 

 

 متطلبات ورشة العمل:

  باسة الجا ا بمستوى مبتدىء متقدم الى متوسط.  مام الطالب   رونتأن 

 البيئـة التطويريـة أو مـا يعـرك بــ  ت بيـتIntegrated Development Environment 

IDE برنــامج وهــو Eclipse. ضــا ة ماحقــة حيــ  تــم Android Plug-in الــى ا رايــبس 
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الـ    Emulatorعاـى المحـارل تشـسيل التطبيقـات   ـم . الـى البيئـ  التطويريـ  SDKوت بيت 

 يطابك تماما عمل األندرويد عاى األجناة المتنقاة.

 

 :ورشة العمل محاور 

 Android, the world's most popular mobile platform  

 Get the Android SDK  

 Adding Platforms and Packages  

  Launch the SDK Manager  

 Managing AVDs with AVD Manager  

 Create a Project  

 Running “Hello World “App  

 Understanding Android Layouts  

 First App  

 Create custom Button using StateListDrawable  

 Toast  

 Context menu  

 Simple ListView in Android using array  
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 :ورشة العمل بشأن اتاألعالن

 

 


