دورة تطوير تطبيقات اآليفون
) الدورة التاسعة ( ٢٠١٩

iPhone Apps Development Online Course
أهالً بكم ..
ش 55كرا ً إلب 55داء رغ 55بتك ف 55ي اإلن 55ضمام إل 55ى دورة ت 55طوي 55ر وب 55رم 55جة ت 55طبيقات

تاريخ بداية املستوى األول

االيفون املقدمة من انسياب enseeyab.com

15 September 2019
املوافق  ١٦محرم  ١٤٤١هـ

◄ ملاذا تطوير تطبيقات االيفون ؟

آخر موعد للتسجيل

• ق 55ام 55ت آب 55ل ب 55دف 55ع م 55بلغ  ١٠م 55ليار دوالر ) م 55ا ي 55قارب  ٣٧م 55ليار ري 55ال
سعودي ( للمطورين مقابل أرباحهم لعام واحد فقط !

13 – 9 – 2019

)(1

• تقوم آبل بالدفع للمطورين شهريا ً وبانتظام
• دخل مطوري تطبيقات آبل أكثر بواقع  ٪٨٠مقارنة بأنظمة التشغيل األخرى

)(2

• يوجد أكثر من مليار جهاز فعال بنظام تشغيل iOS
• يتم يوميا ً تحميل  ٧٠مليون تطبيق من متجر آبل للتطبيقات  App Storeعلى مستوى العالم
• أكثر من  ٥٠٠مليون مستخدم لديه بطاقة ائتمانية في االيتونز ! iTunes

)(3

)(4

• ب 55يئة ت 55طوي 55ر ت 55طبيقات االي 55فون سه 55لة وس 55ري 55عة ال 55تعلم وم 55دع 55وم 55ة ب 55عدد
ضخم من املصادر ومواقع االنترنت التعليمية املجانية .
• وما زالت ثورة تطبيقات االيفون في بداية الطريق ! ..

طريقة السداد
البنك األهلي التجاري
مؤسسة انسياب املعلومات للتقنية

◄ طريقة التسجيل في الدورة
 .١بعد سداد الرسوم تفضل بإفادتنا عبر االيميل باملبلغ ووقت
التحويل وإسم البنك .

122678 05000 108
آيبان IBAN

 .٢يصلك رد يحتوى على رمز االشتراك إلكمال عملية تسجيل بياناتك
عبر صفحة التسجيل enseeyab.com/reg.html
 .٣يمكنك بعد التسجيل الدخول إلى حسابك فورا ً واإلطالع على
الفيديو الترحيبي والتوجيهي للمشتركني .

رقم الحساب البنكي

SA471000 00 122678 05000 108
يمكن أيضا السداد بالبطاقة اإلئتمانية
عبر موقع  PayPalإلى الحساب التالي
iPhone@enseeyab.com
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◄ ملاذا االشتراك في دورة انسياب لتطوير تطبيقات اآليفون ؟
• ت5أت5يكم ال5دورة م5ن م5طوري ال5تطبيق األك5ثر اس5تخدام5ا ً واألع5لى دخ5الً
ف5ي ال5عال5م ال5عرب5ي م5ع خ5برة  ٩س5نوات ف5ي ت5طوي5ر ت5طبيقات اآلي5فون

تفضل بالتواصل ألي استفسار

وأكثر من  ١٥سنة في برمجة مواقع االنترنت .
• ي5مكنك ح5ضور ال5بث امل5باش5ر ل5لدورة ع5بر م5تصفح اإلن5ترن5ت ب5ال5صوت

iPhone@enseeyab.com

وال55صورة م55ع ب55ث ش55اش55ة ك55مبيوت55ر ال55تدري55ب وامل55حادث55ة ) ال55تشات (
دون تحميل أي برامج إضافية .
• البث املباشر يوفر وسيلة للنقاش والحوار مما يساعد على التعلم بشكل تفاعلي .
• م5يزة ت5سجيل ال5فيدي5و ال5تلقائ5ي ل5كاف5ة ال5حصص ب5حيث ي5مكنك م5شاه5دة او تح5ميل أي ح5صة ف5ي أي وق5ت مل5راج5عة م5ا
تعلمته كما يمكن االستفادة من هذه امليزة في حال عدم تمكنك من حضور الحصص في موعدها .
• ي55تم ال55تدري55ب ب55طري55قة ن55قل ال55خبرات وال55تدري55ب ع55لى ك55يفية اك55تشاف امل55شاك55ل ال55برم55جية وت55طوي55ر م55هارات ال55بحث ع55ن
الحلول مما يساعدك على اختصار الوقت عبر التدرج في التعلم بشكل سليم .
•  ١٠أيام للمستوى األول أو شهر ونصف لكامل الدورة تغنيك عن عدة سنوات من التعلم عبر البحث والتجربة .
◄ أول دورة عربية متكاملة لتعليم لغة سويفت  SWIFT 5مع دعم نظام التشغيل الجديد iOS 13
ي 55تطور م 55نهج ال 55دورة ال 55تي ت 55عقد م 55نذ ع 55ام  ٢٠١٢ب 55شكل س 55نوي ح 55يث ي 55أت 55يكم ه 55ذا ال 55عام ب 55منهج ت 55دري 55بي م 55تكام 55ل ب 55لغة
ال55برم55جة الج55دي55دة م55ن آب55ل س55وي55فت  ٥م55ع دع55م ن55ظام ال55تشغيل الج55دي55د  . iOS13ي55تميز م55نهج ال55دورة أي55ضا ب55إض55اف55ة
م55همة له55ذا ال55عام وه55ي ال[[تدري[[ب ع[[لى ال[[فري[[مورك الج[[دي[[د م[[ن آب[[ل ل[[تطوي[[ر واج[[هات ال[[تطبيقات SwiftUI
وال55ذي ي55ختصر ب55شكل غ55ير مس55بوق ع55دد االك55واد وال55وق55ت ال55الزم ل55تطوي55ر ش55اش55ة ال55تطبيق ! ح55يث أص55بح ب55اإلم55كان اآلن
وألول مرة برمجة الواجهات ورؤية النتائج بشكل فوري على جهاز اآليفون الخاص بك!
◄ طريقة تقديم الدورة
• ط 55ري 55قة ال 55عرض  :ت 55دري 55ب ع 55بر ال 55بث امل 55باش 55ر ب 55حيث ي 55تم الش 55رح ع 55بر ال 55صوت وال 55صورة وك 55تاب 55ة األك 55واد وت 55شغيل
محاكي اﻻيفون لعرض التطبيقات التي يتم التدرب علي برمجتها بشكل مباشر .
• التوقيت  :يوميا ً الساعة  ٨:٣٠مسا ًء بتوقيت السعودية  ٥أيام في األسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت .
• توزيع الوقت  :ساعة كاملة للتدريب والباقي للتواصل مع املتدربني واﻻجابة على استفساراتهم .
• امل55واد ال55تعليمية  :ي55تم ب55عد ن55هاي55ة ك55ل ح55صة إرس55ال األك55واد و ال55تطبيقات ال55تي ت55م ب55رم55جتها إل55ى إي55ميالت امل55تدرب55ني
إضافة إلى ملخص يومي باللغة العربية ملا تم تعلمه خالل الحصة .
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◄ باقات االشتراك ومميزاتها

املستوى األول

شامل
باقة جديدة مخفضة

محترف

املستوى األول فقط
 ١٠حصص  ١٥ /ساعة  /أسبوعان
جميع املستويات ٤ - ٣ - ٢ - ١
 ٣٠حصة  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
مجانا ً  :دورة تصميم وبرمجة مواقع
اإلنترنت بلغة PHP
تحميل فوري ألكثر من  ٢٢ساعة تدريبية ,قيمتها
األساسية  ٣,٢٦٣ريال سعودي

—

—

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

—

—

ساعة آبل الرياضية Apple Watch 5
هدية ألفضل حل للواجب النهائي

—

—

١,٢٠٠

٤,٢٠٠

تكلفة الباقة  /ريال سعودي

٥,٦٢٥
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◄ التكلفة والفترة الزمنية ملستويات الدورة
التكلفة

الفترة

مدة الحصة

األول  /مبتدئ

 ١٠أيام

ساعة ونصف

١,٢٠٠

الثاني  /متوسط

 ١٠أيام

ساعة ونصف

٢,٠٠٠

املستوى

)ريال سعودي (

الثالث  /متقدم

 ٥أيام

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

 ٥أيام

ساعة واحدة
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

15 - 26 September
 ٢٧ - ١٦محرم  ١٤٤١هـ

29 Sep. - 10 Oct.
 ٣٠محرم  ١١ -صفر ١٤٤١

11 - 19 October

أسبوع إجازة للمراجعة وحل الواجب الرئيسي للدورة
ساعتان

التاريخ

 ٢٠ - ١٢صفر ١٤٤١

٣,٥٠٠

٨٠٠

20 - 24 October
 ٢٥ - ٢١صفر ١٤٤١

27 - 31 October
 ٢٨صفر  ٣ -ربيع األول ١٤٤١

 ٧,٥٠٠﷼

◄ الخصومات املمنوحة

•

 25%عند االشتراك بباقة املحترف ) 5,625ريال فقط بدالً من  7,500ريال(

•

 25%إضافية على التخفيض السابق ) 4,200ريال فقط بدالً من  5,625ريال( لباقة شامل

•

 10%ع5ند االش5تراك ملج5موع5ة م5كون5ة م5ن  ٥أش5خاص ) ي5تم س5داد إج5مال5ي امل5بلغ ع5ن املج5موع5ة  ،ي5رج5ى إرس5ال
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 :

•

 700ريال للمشتركني بباقة املحترف ) 4,925ريال فقط بدالً من  5,625ريال(

•

 500ريال للمشتركني بباقة الشامل ) 3,700ريال فقط بدالً من  4,200ريال(

•

 300ريال للمشتركني في املستوى األول فقط ) 900ريال فقط بدالً من  1,200ريال(

enseeyab.com - iPhone apps development training course | Page !4

◄ شهادة حضور الدورة وجوائز املتفوقني
• ي55حصل امل55تدرب ع55لى ش55هادة ح55ضور ال55دورة ح55يث ي55تم إرس55ال ن55سخة م55طبوع55ة وم55ختوم55ة م55ن ال55شهادة ع55بر ال55بري55د
وذلك عند االشتراك في جميع مستويات الدورة .
• جائزة الدورة جهاز آيفون iPhone 11
ي5تم ت5قييم املش5ترك5ني ب5نا ًء ع5لى ال5تفاع5ل وح5ل ال5واج5بات
ف55ي م55وع55ده55ا واإلب55داع ف55ي ب55رم55جة وت55صميم ال55تطبيقات
ال55 5تدري55 5بية وي55 5حصل ال55 5فائ55 5ز ع55 5لى آي55 5فون  11الج55 5دي55 5د
ك55 5جائ55 5زة ت55 5قدي55 5ري55 5ة وذل55 5ك ف55 5ور ص55 5دوره ف55 5ي األس55 5واق
األمريكية ويتم شحنه بالبريد السريع .
• جائزة إضافية Apple Watch 5
ت5م إض5اف5ة ج5ائ5زة ت5شجيعية ألف5ضل ح5ل ل5لواج5ب ال5رئ5يسي ل5لدورة م5ن ح5يث ج5ودة ال5برم5جة واإلب5داع ف5ي ال5تصميم
حيث يحصل الفائز على ساعة آبل الرياضية الجديدة لعام . ٢٠١٩

◄ متطلبات اﻻشتراك 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
ح5يث أن ن5ظام ال5بث امل5باش5ر املس5تخدم ف5ي ال5دورة ل5ه س5عة مح5ددة ل5عدد امل5شاه5دي5ن ف5ي وق5ت واح5د ل5ضمان ج5ودة ب5ث
ال 55فيدي 55و  ،ف 55إن 55ه ي 55تم ق 55بول اش 55تراك ع 55دد مح 55دود م 55ن امل 55تدرب 55ني ب 55نا ًء ع 55لى أول 55وي 55ة ال 55تسجيل ،وف 55ي ح 55ال زي 55ادة ع 55دد
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

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  24ساعة
البث املباشر بدقة HD
كما يمكن اختيار جودة أقل بما
يتوافق مع سرعة االنترنت لدى
املشترك

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

١

املستوى األول  :مبتدئ  -كل ما تحتاج إلى تعلمه لبدء تطوير التطبيقات

 .١نبذة عامة عما سيتم تعلمه في كافة مستويات الدورة

تذكر أ ّ
ن ..

 .٢أساسيات لغة سويفت SWIFT

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 !

 .١املتغيرات variables
 .٢العناصر objects
 .٣املؤشرات pointers
 .٤العمليات الحسابية
 .٥العمليات الشرطية if – else – switch
 .٦العمليات املتكررة

loops, for - while - timer

 .٧التعامل مع النصوص
 .٨املصفوفات array
 .٩القواميس dictionary
 .١٠مفاهيم الكالسات  -امليثود  -الفنكشن classes, methods, functions -
 .٣املفاهيم األساسية لــ Cocoa
 .١الخصائص Properties
Methods - Delegates .٢
 .٣إدارة الذاكرة Memory management
 .٤التعامل مع بيئة التطوير Xcode
 .١شرح أقسام برنامج  Xcodeاملستخدم في تطوير التطبيقات
 .٢شرح قسم املطورين في موقع آبل iTunes Connect
 .٣عمل إعدادات تطبيق جديد
 .٤إعداد وتثبيت الشهادات provisioning profiles
 .٥شرح مفهوم عناصر تصميم واجهة املستخدم iPhone UI Controllers
 .٦عناصر أساسية لواجهة التطبيق UIImage – UIView – UIButton – UITextField - UITextView
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٢

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

 .١التخاطب بني الكالسات Class instance – Local notification
 .٢حفظ واسترجاع البيانات بواسطة NSUserDefaults
 .٣االنتقال بني الشاشات املختلفة Navigation Controller
 .٤االنتقال بني الشاشات املختلفة Tab Bar Controller
 .٥الجداول UITableView
UIScrollView .٦
UISegment .٧
UISwitch .٨
UISlider .٩
UIPickerView .١٠

٣

املستوى الثالث  :متقدم  -العناصر األكثر استخداما في تطوير التطبيقات

 .١قواعد البيانات SQLite- Plist
 .٢إرسال واستقبال البيانات مع مواقع اﻻنترنت
 .٣إرسال اإلشعارات إلى التطبيق Push Notification
 .٤الشراء من داخل التطبيقات IAP
 .٥تحديد املواقع والخرائط Location & Maps - UIMapView
 .٦اللمس واللمس املتعدد Gestures
 .٧الكاميرا والفيديو
 .٨مقدمة للجرافيك واالنيميشن Graphic & Animation 101
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٤

املستوى الرابع  :مهارات مهمة  -خبرات التطوير والتصميم والتسويق لتوفير وقتك وزيادة مهاراتك

 .١استخدام ادوات  instrumentsملراجعة أداء التطبيق مثل سرعة التحميل واستهالك املعالج والذاكرة
 .٢مهارات حل املشاكل البرمجية والبحث عن الحلول
 .٣نظرة على محركات التطوير األخرى Titanium – Corona – Unity3D
 .٤عناصر النجاح لتصميم تطبيق يحقق دخالً ماديا جيدا
 .٥مفاهيم حول التصميم وقواعد آبل في تجربة املستخدم User Experience
 .٦مهارات استخدام الفوتوشوب لتصميم واجهة مستخدم عالية الجودة

© enseeyab
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يمكن الحصول على مزيد من املعلومات حول تشغيل نظام ماك على الويندوز عبر البحث في جوجل أو اليوتيوب حيث يوجد عدد كبير من الشروحات العربية )(5
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دورة برمجة وتطوير تطبيقات اآليفون
] شروط االشتراك وأحكام عامة [
إن س5دادك ل5رس5وم اإلش5تراك ف5ي دورة ت5طوي5ر ت5طبيقات االي5فون وامل5قدم5ة م5ن م5ؤس5سة ان5سياب امل5علوم5ات ل5لتقنية ) م5قدم
ال55دورة ( وم55قره55ا ) ج55دة  ،امل55ملكة ال55عرب55ية ال55سعودي55ة –  ( enseeyab.comي55عني م55واف55قتك ) املش55ترك أو امل55تدرب ( ع55لى
البنود التالية :
 .١يعتبر ما ورد في هذا العرض املكون من  ١١صفحة جزءا ً ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام .
 .٢ي5مكن اس5ترج5اع امل5بلغ امل5دف5وع ق5بل ت5اري5خ ب5دء ال5دورة ب5يوم ع5لى األق5ل وال ي5مكن امل5طال5بة ب5امل5بلغ ب5عد ذل5ك  ،ي5تم خ5صم
رسوم التحويل البنكي .
 .٣ي 55لتزم م 55قدم ال 55دورة ب 55إرج 55اع ك 55ام 55ل امل 55بلغ ف 55ي ح 55ال زي 55ادة ال 55طاق 55ة االس 55تيعاب 55ية ل 55نظام ال 55بث امل 55باش 55ر وذل 55ك ق 55بل ب 55داي 55ة
الدورة .
 .٤يلتزم مقدم الدورة بإرجاع كامل املبلغ في حال عدم تمكنه من عقد الدورة .
 .٥ف 55ي ح 55ال رغ 55ب املش 55ترك ب 55االن 55سحاب ق 55بل ب 55دء ال 55دورة وب 55عد ح 55صول 55ه ع 55لى ح 55ساب م 55جان 55ي ف 55ي دورة  PHPف 55إن 55ه ي 55تم
خصم قيمة دورة البي-اتش-بي حسب التكلفة الواردة باملوقع وإرجاع املبلغ املتبقي .
 .٦ال يتح 55مل م 55قدم ال 55دورة أي أع 55طال تح 55دث ل 55دى املش 55ترك وال 55تي ت 55عيقه ع 55ن ح 55ضور ال 55دورة س 55واء ف 55ي ج 55هازه أو ف 55ي
اشتراك االنترنت لديه أو أي أسباب أخرى .
 .٧ال يتح5مل م5قدم ال5دورة أي أع5طال تح5دث م5ن ش5رك5ة ال5بث امل5باش5ر وف5ي ح5ال ح5دوث ذل5ك ف5إن5ه ي5تم ت5عوي5ض املش5ترك5ني
ب5حصة أخ5رى م5قاب5ل ال5حصة ال5تي ل5م ي5تم ب5ثها بس5بب ع5طل ف5ي ش5رك5ة ال5بث أو ألي ظ5روف ق5اه5رة أخ5رى ع5لى أن ي5تم
إعالم املشتركني بذلك عبر بريدهم االلكتروني .
 .٨ي5تم م5نح ال5جائ5زة ال5تقدي5ري5ة وه5ي ع5بارة ع5ن ج5هاز  128G-iPhone8ل5لمتدرب ال5ذي ي5حقق أف5ضل ع5الم5ة ف5ي ال5تفاع5ل
اإلي5جاب5ي م5ع ال5دورة وي5قصد ب5ذل5ك ح5ل ال5واج5بات ف5ي م5واع5يده5ا واإلب5داع ف5ي ت5صميم ال5تطبيقات ال5تدري5بية وال5بحوث
ال5ذات5ية ال5تي ق5ام ب5ها ل5تطوي5ر م5هارات5ه وي5عتبر ق5رار م5قدم ال5دورة ف5ي اخ5تيار ال5فائ5ز ن5هائ5يا ً  .ي5تم ذك5ر إس5م ال5فائ5ز ف5ي
ال55حصة األخ55يرة م55ن املس55توى ال55راب55ع ح55يث ي55تم ب55يان س55بب ف55وزه ل55باق55ي امل55تدرب55ني وع55رض ال55عالم55ة ال55تي ح55صل ع55ليها
وع 55ناص 55ر ن 55شاط 55ه ف 55ي ال 55دورة .ي 55تم إرس 55ال ال 55جائ 55زة ع 55بر ال 55بري 55د الس 55ري 55ع إل 55ى ع 55نوان ال 55فائ 55ز س 55واء داخ 55ل امل 55ملكة أو
خارجها .
 .٩ت55نحصر ال55عالق55ة ب55ني ال55طرف55ني ف55ي ال55فترة ال55زم55نية امل55خصصة ل55لحصة وال ت55قع ع55لى ع55ات55ق م55قدم ال55دورة أي م55سؤول55يات
ت 55جاه املش 55ترك 55ني ب 55عد ذل 55ك س 55وى م 55ا ت 55م ذك 55ره ف 55ي م 55حتوي 55ات ال 55دورة ف 55ي ه 55ذا ال 55عرض أو م 55ا ي 55تم االت 55فاق ع 55ليه م 55ع
املشتركني في اتفاقيات مستقلة .
.١٠يتعه55د املش55ترك ب55ال55حفاظ ع55لى ح55قوق امل55لكية ل55صال55ح م55قدم ال55دورة ويتعه55د ب55عدم إف55شاء ب55يان55ات ال55دخ55ول ال55خاص55ة ب55ه
ل5لغير  ،ك5ما يتعه5د ب5عدم م5شارك5ة ال5بث امل5باش5ر او م5واد ال5فيدي5و املسج5لة أو إع5ادة نش5ر امل5واد املسج5لة ل5لدورة ف5ي أي
وس55يلة إع55الم55ية ب55أي ش55كل م55ن األش55كال س55وا ًء ك55ان55ت ألس55باب ت55جاري55ة أو خ55يري55ة  ،ع55لما ً أن55ه ي55مكنه االح55تفاظ ب55ها ف55ي
جهازه الخاص بغرض االستفادة الشخصية منها فقط .
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