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دورة تطوير تطبيقات اآليفون  

) الدورة التاسعة  ٢٠١٩ (

 iPhone Apps Development Online Course

أهالً بكم .. 

شـــكراً إلبـــداء رغـــبتك فـــي اإلنـــضمام إلـــى دورة تـــطويـــر وبـــرمـــجة تـــطبيقات 
  enseeyab.com  االيفون املقدمة من انسياب

◄ ملاذا تطوير تطبيقات االيفون ؟  

قــــامــــت آبــــل بــــدفــــع مــــبلغ ١٠ مــــليار دوالر ( مــــا يــــقارب ٣٧ مــــليار ريــــال •
سعودي ) للمطورين مقابل أرباحهم لعام واحد فقط ! ( 1 ) 

تقوم آبل بالدفع للمطورين شهرياً وبانتظام  •
دخل مطوري تطبيقات آبل أكثر بواقع ٨٠٪ مقارنة بأنظمة التشغيل األخرى ( 2 ) •
•  iOS يوجد أكثر من مليار جهاز فعال بنظام تشغيل
يتم يومياً تحميل ٧٠ مليون تطبيق من متجر آبل للتطبيقات App Store على مستوى العالم ( 3 ) •
• ( 4 ) ! iTunes أكثر من ٥٠٠ مليون مستخدم لديه بطاقة ائتمانية في االيتونز
بـــيئة تـــطويـــر تـــطبيقات االيـــفون سهـــلة وســـريـــعة الـــتعلم ومـــدعـــومـــة بـــعدد •

ضخم من املصادر ومواقع االنترنت التعليمية املجانية . 
وما زالت ثورة تطبيقات االيفون في بداية الطريق .. ! •

◄ طريقة التسجيل في الدورة 

بعد سداد الرسوم تفضل بإفادتنا عبر االيميل باملبلغ ووقت ١.
التحويل وإسم البنك . 

يصلك رد يحتوى على رمز االشتراك إلكمال عملية تسجيل بياناتك ٢.
 enseeyab.com/reg.html عبر صفحة التسجيل

يمكنك بعد التسجيل الدخول إلى حسابك فوراً واإلطالع على ٣.
الفيديو الترحيبي والتوجيهي للمشتركني . 
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تاريخ بداية املستوى األول  

15 September 2019 
املوافق ١٦ محرم ١٤٤١ هـ 

 آخر موعد للتسجيل

13 – 9 – 2019

طريقة السداد 

البنك األهلي التجاري 
مؤسسة انسياب املعلومات للتقنية 

رقم الحساب البنكي 
122678 05000 108 

  IBAN آيبان

SA471000 00 122678 05000 108 
يمكن أيضا السداد بالبطاقة اإلئتمانية 

عبر موقع PayPal إلى الحساب التالي  

iPhone@enseeyab.com

http://www.enseeyab.com
http://enseeyab.com/reg.html
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◄ ملاذا االشتراك في دورة انسياب لتطوير تطبيقات اآليفون ؟

تـأتـيكم الـدورة مـن مـطوري الـتطبيق األكـثر اسـتخدامـاً واألعـلى دخـالً •
فـي الـعالـم الـعربـي مـع خـبرة ٩ سـنوات فـي تـطويـر تـطبيقات اآليـفون 

وأكثر من ١٥ سنة في برمجة مواقع االنترنت .
يـمكنك حـضور الـبث املـباشـر لـلدورة عـبر مـتصفح اإلنـترنـت بـالـصوت •

والــصورة مــع بــث شــاشــة كــمبيوتــر الــتدريــب واملــحادثــة ( الــتشات ) 
دون تحميل أي برامج إضافية .

البث املباشر يوفر وسيلة للنقاش والحوار مما يساعد على التعلم بشكل تفاعلي .•
مـيزة تـسجيل الـفيديـو الـتلقائـي لـكافـة الـحصص بـحيث يـمكنك مـشاهـدة او تحـميل أي حـصة فـي أي وقـت ملـراجـعة مـا •

تعلمته كما يمكن االستفادة من هذه امليزة في حال عدم تمكنك من حضور الحصص في موعدها .
يــتم الــتدريــب بــطريــقة نــقل الــخبرات والــتدريــب عــلى كــيفية اكــتشاف املــشاكــل الــبرمــجية وتــطويــر مــهارات الــبحث عــن •

الحلول مما يساعدك على اختصار الوقت عبر التدرج في التعلم بشكل سليم .
١٠ أيام للمستوى األول أو شهر ونصف لكامل الدورة تغنيك عن عدة سنوات من التعلم عبر البحث والتجربة .•

iOS 13 مع دعم نظام التشغيل الجديد SWIFT 5 أول دورة عربية متكاملة لتعليم لغة سويفت ◄

يـــتطور مـــنهج الـــدورة الـــتي تـــعقد مـــنذ عـــام ٢٠١٢ بـــشكل ســـنوي حـــيث يـــأتـــيكم هـــذا الـــعام بـــمنهج تـــدريـــبي مـــتكامـــل بـــلغة 
الــبرمــجة الجــديــدة مــن آبــل ســويــفت ٥ مــع دعــم نــظام الــتشغيل الجــديــد iOS13 . يــتميز مــنهج الــدورة أيــضا بــإضــافــة 
 SwiftUI مــهمة لهــذا الــعام وهــي الــتدريــب عــلى الــفريــمورك الجــديــد مــن آبــل لــتطويــر واجــهات الــتطبيقات
والــذي يــختصر بــشكل غــير مســبوق عــدد االكــواد والــوقــت الــالزم لــتطويــر شــاشــة الــتطبيق ! حــيث أصــبح بــاإلمــكان اآلن 

وألول مرة برمجة الواجهات ورؤية النتائج بشكل فوري على جهاز اآليفون الخاص بك!

◄ طريقة تقديم الدورة 

طـــريـــقة الـــعرض : تـــدريـــب عـــبر الـــبث املـــباشـــر بـــحيث يـــتم الشـــرح عـــبر الـــصوت والـــصورة وكـــتابـــة األكـــواد وتـــشغيل •
محاكي االيفون لعرض التطبيقات التي يتم التدرب علي برمجتها بشكل مباشر . 

التوقيت : يومياً الساعة ٨:٣٠ مساًء بتوقيت السعودية ٥ أيام في األسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت . •

توزيع الوقت : ساعة كاملة للتدريب والباقي للتواصل مع املتدربني واالجابة على استفساراتهم . •

املــواد الــتعليمية : يــتم بــعد نــهايــة كــل حــصة إرســال األكــواد و الــتطبيقات الــتي تــم بــرمــجتها إلــى إيــميالت املــتدربــني •
 إضافة إلى ملخص يومي باللغة العربية ملا تم تعلمه خالل الحصة .
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 تفضل بالتواصل ألي استفسار 

iPhone@enseeyab.com
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◄ باقات االشتراك ومميزاتها

شامل املستوى األول
باقة جديدة مخفضة

محترف

املستوى األول فقط 
١٠ حصص / ١٥ ساعة / أسبوعان

جميع املستويات ١ - ٢ - ٣ - ٤  
—٣٠ حصة / ٤٥ ساعة / شهر ونصف

البث املباشر 
حضور البث املباشر لكل حصة عبر املتصفح

 تحميل وحفظ الفيديو 
حفظ فيديو كل حصة في جهازك

محادثة مباشرة مع املدرب 
ومع بقية املشتركني عبر التشات خالل البث املباشر

الواجبات التدريبية  
إرسال الواجبات وتصحيحها لكل مشترك

مجاناً : دورة تصميم وبرمجة مواقع 
  PHP اإلنترنت بلغة

تحميل فوري ألكثر من ٢٢ ساعة تدريبية, قيمتها 
األساسية ٣,٢٦٣ ريال سعودي

——

 iPhone 11 جهاز آيفون
——هدية للطالب/الطالبة األكثر تفاعال خالل الدورة

 Apple Watch 5 ساعة آبل الرياضية
——هدية ألفضل حل للواجب النهائي

١,٢٠٠٤,٢٠٠٥,٦٢٥تكلفة الباقة / ريال سعودي
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◄ التكلفة والفترة الزمنية ملستويات الدورة 

◄ الخصومات املمنوحة  

%25 عند االشتراك بباقة املحترف (5,625 ريال فقط بدالً من 7,500 ريال)•
%25 إضافية على التخفيض السابق (4,200 ريال فقط بدالً من 5,625 ريال) لباقة شامل•
%10 عـند االشـتراك ملجـموعـة مـكونـة مـن ٥ أشـخاص ( يـتم سـداد إجـمالـي املـبلغ عـن املجـموعـة ، يـرجـى إرسـال •

إيميل بعد السداد يوضح فيه عدد أفراد املجموعة + ايميل كل مشترك ) 

◄ * جديد * خصم خاص لدورة عام ٢٠١٩  

نظرا لتأخر عقد الدورة عن موعدها في فصل الصيف بناء على املالحظات الكثيرة التي وردتنا بخصوص عدم 
مناسبة الفترة فقد تم منح املشتركني الحاليني ومن يشترك الحقا الخصومات الخاصة التالية :  

700 ريال للمشتركني بباقة املحترف (4,925 ريال فقط بدالً من 5,625 ريال)•
500 ريال للمشتركني بباقة الشامل (3,700 ريال فقط بدالً من 4,200 ريال)•
• 300 ريال للمشتركني في املستوى األول فقط 900) ريال فقط بدالً من 1,200 ريال(

التكلفة مدة الحصةالفترةاملستوى
(ريال سعودي )

التاريخ

September 26 - ١,٢٠٠15ساعة ونصف١٠ أياماألول / مبتدئ
١٦ - ٢٧ محرم ١٤٤١ هـ

.Sep. - 10 Oct 29 ٢,٠٠٠ساعة ونصف١٠ أيامالثاني / متوسط
٣٠ محرم - ١١ صفر ١٤٤١

October 19 - 11 أسبوع إجازة للمراجعة وحل الواجب الرئيسي للدورة
١٢ - ٢٠ صفر ١٤٤١

October 24 - ٣,٥٠٠20ساعتان٥ أيامالثالث / متقدم 
٢١ - ٢٥ صفر ١٤٤١

الرابع / التصميم والتسويق 
ومهارات متنوعة هامة وعرض 
واجبات الطلبة ومنح الجوائز

October 31 - ٨٠٠27ساعة واحدة٥ أيام
٢٨ صفر - ٣ ربيع األول ١٤٤١

٧,٥٠٠ لایراإلجمالي
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◄ شهادة حضور الدورة وجوائز املتفوقني

يــحصل املــتدرب عــلى شــهادة حــضور الــدورة حــيث يــتم إرســال نــسخة مــطبوعــة ومــختومــة مــن الــشهادة عــبر الــبريــد •
وذلك عند االشتراك في جميع مستويات الدورة . 

•  iPhone 11 جائزة الدورة جهاز آيفون

يـتم تـقييم املشـتركـني بـناًء عـلى الـتفاعـل وحـل الـواجـبات 
فــي مــوعــدهــا واإلبــداع فــي بــرمــجة وتــصميم الــتطبيقات 

الـــــتدريـــــبية ويـــــحصل الـــــفائـــــز عـــــلى آيـــــفون 11 الجـــــديـــــد 
كـــــجائـــــزة تـــــقديـــــريـــــة وذلـــــك فـــــور صـــــدوره فـــــي األســـــواق 

األمريكية ويتم شحنه بالبريد السريع . 

• Apple Watch 5  جائزة إضافية

تـم إضـافـة جـائـزة تـشجيعية ألفـضل حـل لـلواجـب الـرئـيسي لـلدورة مـن حـيث جـودة الـبرمـجة واإلبـداع فـي الـتصميم 
حيث يحصل الفائز على ساعة آبل الرياضية الجديدة لعام ٢٠١٩ . 

◄ متطلبات االشتراك في الدورة 

ال يشترط أي خلفية برمجية , منهج الدورة مصمم خصيصا للمبتدئني . •
أساسيات اللغة االنجليزية . •
جهاز ماك أو تركيب نظام تشغيل ماك في بيئة افتراضية على نظام تشغيل ويندوز . ( 5 ) •

◄ مالحظة حول عدد املشتركني في الدورة 

حـيث أن نـظام الـبث املـباشـر املسـتخدم فـي الـدورة لـه سـعة محـددة لـعدد املـشاهـديـن فـي وقـت واحـد لـضمان جـودة بـث 
الــــفيديــــو ، فــــإنــــه يــــتم قــــبول اشــــتراك عــــدد محــــدود مــــن املــــتدربــــني بــــناًء عــــلى أولــــويــــة الــــتسجيل، وفــــي حــــال زيــــادة عــــدد 

 املشتركني فإنه يتم إبالغهم بذلك قبل بداية الدورة مع استرداد املبلغ كامالً.
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◄ لقطة من شاشة البث املباشر لدورة تطوير تطبيقات اآليفون 

نقوم باستخدام تقنيات ذات اعتمادية عالية للبث املباشر بالصوت والصورة واملحادثة الفورية 
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يتم حضور الحصة عبر 
حسابك الخاص بموقع 

انسياب والذي يوفر لك لوحة 
تحكم متكاملة

إمكانية الحوار املباشر عبر التشات مع 
مقدم الدورة , ومع أي مشترك يتواجد 

على املوقع على مدار 24 ساعة

		HD	بدقة	املباشر	البث
كما	يمكن	اختيار	جودة	أقل	بما	
يتوافق	مع	سرعة	االنترنت	لدى	

املشترك

يتم	تسجيل	كل	حصة	تلقائياً	كي	تتمكن	
من	العودة	إلى	الحصص	السابقة	
ومشاهدة	او	تحميل	الدروس	
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محتويات منهج دورة تطوير تطبيقات اآليفون 

نبذة عامة عما سيتم تعلمه في كافة مستويات الدورة ١.

.٢ SWIFT  أساسيات لغة سويفت

.١ variables املتغيرات

.٢ objects العناصر

.٣ pointers املؤشرات

العمليات الحسابية  ٤.

.٥  if – else – switch  العمليات الشرطية

.٦ loops, for - while - timer    العمليات املتكررة

التعامل مع النصوص ٧.

.٨ array املصفوفات

.٩ dictionary القواميس

.١٠ classes, methods, functions  - مفاهيم الكالسات - امليثود - الفنكشن

.٣ Cocoa املفاهيم األساسية لــ

.١ Properties الخصائص

.٢ Methods - Delegates

.٣ Memory management إدارة الذاكرة

.٤ Xcode التعامل مع بيئة التطوير

شرح أقسام برنامج Xcode املستخدم في تطوير التطبيقات ١.

.٢ iTunes Connect  شرح قسم املطورين في موقع آبل

عمل إعدادات تطبيق جديد ٣.

.٤  provisioning profiles  إعداد وتثبيت الشهادات

.٥ iPhone UI Controllers  شرح مفهوم عناصر تصميم واجهة املستخدم

.٦ UIImage – UIView – UIButton – UITextField - UITextView عناصر أساسية لواجهة التطبيق

املستوى األول : مبتدئ  -  كل ما تحتاج إلى تعلمه لبدء تطوير التطبيقات١
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تذكر أّن .. 

اإلنسان عدو ما يجهله ! 
ربما تظهر لك املصطلحات التي تقرأها 

هنا كطالسم صعبة الفهم ، سوف 
تكتشف  عندما تتعلمها مدى سهولتها 

وكيف أنه يمكنك تعلم املزيد بنفسك دون 
الحاجة ألي دورات تدريبية أخرى !



� 		

.١ Class instance – Local notification التخاطب بني الكالسات

.٢  NSUserDefaults حفظ واسترجاع البيانات بواسطة

.٣ Navigation Controller االنتقال بني الشاشات املختلفة

.٤ Tab Bar Controller االنتقال بني الشاشات املختلفة

.٥  UITableView الجداول

.٦ UIScrollView

.٧ UISegment

.٨ UISwitch

.٩ UISlider

.١٠ UIPickerView

.١ SQLite- Plist  قواعد البيانات

إرسال واستقبال البيانات مع مواقع االنترنت  ٢.

.٣ Push Notification  إرسال اإلشعارات إلى التطبيق

.٤ IAP الشراء من داخل التطبيقات

.٥ Location & Maps - UIMapView  تحديد املواقع والخرائط

.٦ Gestures اللمس واللمس املتعدد

الكاميرا والفيديو ٧.

.٨ Graphic & Animation 101 مقدمة للجرافيك واالنيميشن

املستوى الثاني : متوسط  -  تطوير التطبيقات باستخدام العناصر املتوفرة في بيئة تطوير اآليفون٢

املستوى الثالث : متقدم  -  العناصر األكثر استخداما في تطوير التطبيقات  ٣
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استخدام ادوات instruments ملراجعة أداء التطبيق مثل سرعة التحميل واستهالك املعالج والذاكرة ١.

مهارات حل املشاكل البرمجية والبحث عن الحلول ٢.

.٣ Titanium – Corona – Unity3D نظرة على محركات التطوير األخرى

عناصر النجاح لتصميم تطبيق يحقق دخالً ماديا جيدا  ٤.

.٥ User Experience مفاهيم حول التصميم وقواعد آبل في تجربة املستخدم

مهارات استخدام الفوتوشوب لتصميم واجهة مستخدم عالية الجودة ٦.

   © enseeyab
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دورة برمجة وتطوير تطبيقات اآليفون 

  [ شروط االشتراك وأحكام عامة ]   

إن سـدادك لـرسـوم اإلشـتراك فـي دورة تـطويـر تـطبيقات االيـفون واملـقدمـة مـن مـؤسـسة انـسياب املـعلومـات لـلتقنية ( مـقدم 
الــدورة ) ومــقرهــا ( جــدة ، املــملكة الــعربــية الــسعوديــة – enseeyab.com ) يــعني مــوافــقتك ( املشــترك أو املــتدرب ) عــلى 

البنود التالية : 

يعتبر ما ورد في هذا العرض املكون من ١١ صفحة جزءاً ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام . ١.

يـمكن اسـترجـاع املـبلغ املـدفـوع قـبل تـاريـخ بـدء الـدورة بـيوم عـلى األقـل وال يـمكن املـطالـبة بـاملـبلغ بـعد ذلـك ، يـتم خـصم ٢.
رسوم التحويل البنكي .  

يـــلتزم مـــقدم الـــدورة بـــإرجـــاع كـــامـــل املـــبلغ فـــي حـــال زيـــادة الـــطاقـــة االســـتيعابـــية لـــنظام الـــبث املـــباشـــر وذلـــك قـــبل بـــدايـــة ٣.
الدورة . 

يلتزم مقدم الدورة بإرجاع كامل املبلغ في حال عدم تمكنه من عقد الدورة . ٤.

فـــي حـــال رغـــب املشـــترك بـــاالنـــسحاب قـــبل بـــدء الـــدورة وبـــعد حـــصولـــه عـــلى حـــساب مـــجانـــي فـــي دورة PHP فـــإنـــه يـــتم ٥.
خصم قيمة دورة البي-اتش-بي حسب التكلفة الواردة باملوقع وإرجاع املبلغ املتبقي . 

ال يتحـــمل مـــقدم الـــدورة أي أعـــطال تحـــدث لـــدى املشـــترك والـــتي تـــعيقه عـــن حـــضور الـــدورة ســـواء فـــي جـــهازه أو فـــي ٦.
اشتراك االنترنت لديه أو أي أسباب أخرى . 

ال يتحـمل مـقدم الـدورة أي أعـطال تحـدث مـن شـركـة الـبث املـباشـر وفـي حـال حـدوث ذلـك فـإنـه يـتم تـعويـض املشـتركـني ٧.
بـحصة أخـرى مـقابـل الـحصة الـتي لـم يـتم بـثها بسـبب عـطل فـي شـركـة الـبث أو ألي ظـروف قـاهـرة أخـرى عـلى أن يـتم 

إعالم املشتركني بذلك عبر بريدهم االلكتروني . 
يـتم مـنح الـجائـزة الـتقديـريـة وهـي عـبارة عـن جـهاز 128G-iPhone8 لـلمتدرب الـذي يـحقق أفـضل عـالمـة فـي الـتفاعـل ٨.

اإليـجابـي مـع الـدورة ويـقصد بـذلـك حـل الـواجـبات فـي مـواعـيدهـا واإلبـداع فـي تـصميم الـتطبيقات الـتدريـبية والـبحوث 
الـذاتـية الـتي قـام بـها لـتطويـر مـهاراتـه ويـعتبر قـرار مـقدم الـدورة فـي اخـتيار الـفائـز نـهائـياً . يـتم ذكـر إسـم الـفائـز فـي 
الــحصة األخــيرة مــن املســتوى الــرابــع حــيث يــتم بــيان ســبب فــوزه لــباقــي املــتدربــني وعــرض الــعالمــة الــتي حــصل عــليها 
وعـــناصـــر نـــشاطـــه فـــي الـــدورة. يـــتم إرســـال الـــجائـــزة عـــبر الـــبريـــد الســـريـــع إلـــى عـــنوان الـــفائـــز ســـواء داخـــل املـــملكة أو 

خارجها . 
تــنحصر الــعالقــة بــني الــطرفــني فــي الــفترة الــزمــنية املــخصصة لــلحصة وال تــقع عــلى عــاتــق مــقدم الــدورة أي مــسؤولــيات ٩.

تـــجاه املشـــتركـــني بـــعد ذلـــك ســـوى مـــا تـــم ذكـــره فـــي مـــحتويـــات الـــدورة فـــي هـــذا الـــعرض أو مـــا يـــتم االتـــفاق عـــليه مـــع 
املشتركني في اتفاقيات مستقلة . 

يتعهــد املشــترك بــالــحفاظ عــلى حــقوق املــلكية لــصالــح مــقدم الــدورة ويتعهــد بــعدم إفــشاء بــيانــات الــدخــول الــخاصــة بــه ١٠.
لـلغير ، كـما يتعهـد بـعدم مـشاركـة الـبث املـباشـر او مـواد الـفيديـو املسجـلة أو إعـادة نشـر املـواد املسجـلة لـلدورة فـي أي 
وســيلة إعــالمــية بــأي شــكل مــن األشــكال ســواًء كــانــت ألســباب تــجاريــة أو خــيريــة ، عــلماً أنــه يــمكنه االحــتفاظ بــها فــي 

جهازه الخاص بغرض االستفادة الشخصية منها فقط .  
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

واهلل املوفق ،،
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