


دبلومة تطوير تطبيقات الموبايل

Mobile Application Development Diploma

أحد أهم الدبلومات وأكثرها طلبًا في سوق العمل والمصنفة ضمن المهن المستقبلية

يهددده هددلا البر دداما الددي اكسددا  المتددد   
معددا ه ومهددا ات تصددميم وتنفيددل تطبيقددات 

 ظددامي التيدد يل علدد  الهدداتا المومددو  
هددامتين مددن لددن  منصددتين IOSواال د ويددد 

Sketchwareتطوير تطبيقات المومو  وهدمل
, Android , Kotlin , Flutter   وفدي  هايدة ،

البر ددداما يقدددود المتدددد بوم بتنفيدددل ميدددرو  
يدتم  فعدإ ىلد  مت در يمكدن أمتطبيق فعلدي 

.جوجل وآبل ليضاه ىل  س ل لبراتهم



أهداه دبلومة تصميم وتطوير تطبيقات الموبايل

.الصفرمنالتطبيقبناءعل قاد ينالموبايللتطبيقاتمطو ينىعداد

.اليهيرةالمنصاتمنعددباستخداداألكوادكتابةمنالطالبتمكين

.للتطبيقوالبسيطالمناسبالتصميمىعدادمنالطالبتمكين

.المختلفةالويبتطبيقاتتصميممنالطالبتمكين

اليةفعذاتتطبيقاتبناءعل قاد يناأل ظمةلمختلااللكيةالهواتالتطبيقاتمطو ينىعداد

.عاليةوجودة

عادبيكلالمعلوماتتكنولوجيام ا فيالنزمةالمها اتواكسابإالطالبقد اتتعزيز

.لاصبيكلاللكيةالهواتاتطبيقاتوبتطوير

منليزيدالمختلفةالمعلوماتتكنولوجيام االتفياألكاديميةالمعلوماتب ميعالطالب فد

.العلميةمعرفتإ



م االت العمل

الموبايلتطبيقاتومصمممطو 

المعلوماتتقنيةقسممدير

الكترو يموقعمدير

االلكترو يةالت ا ةقطا في

الموبايلتطبيقاتمبرما

االلكترو يةلآلالتمبرما

للروبوتاتمبرما

لأللعا مبرما

 ظمومصمممولل

البيا اتلقواعدمبرما

تي يلأ ظمةلبير

برم ياتهندسةلبير

األشياءا تر تفيلبير

المعلوماتتقنيةميرو مدير



اسبو 8: المدة الزمنية

ساعة88: الساعاتعدد 

$1000: الرسود

العربية: الل ة

المد سوم

 خبة من الخبراء والمتميزين وحملة الدكتو اه

لمستوى المطلو  والخبرات السابقةا

ال ُييترط اي لبرات سابقة، فقط معرفة باستخداد الواسب



Sketchwareتعلم:الثا يال زء

عدد الساعاتموضوعات دروس البرنامج في الجزء الثاني

3وهيكل التطبيق Sketchwareمقدمة عن الدرس األول

Sketchware3استخدام الدرس الثاني

APK3عمل أول تطبيق وتحويله إلى الدرس الثالث

3وانواعها Viewتصميم الالدرس الرابع

Layouts, Widgets, List, Date & Time3الدرس الخامس

Java and Dart3في  MoreBlockو  loopو  Variablesال الدرس السادس

Jason3وملفات APIالتعامل مع الدرس السابع

Event, Component3الثامنالدرس

Google firebase3الدرس التاسع

Permission3ال العاشرالدرس

عدد الساعاتموضوعات دروس الدبلومة في الجزء األول

1انظمة التشغيل المختلفة للهواتف المحمولةالدرس األول

1ماهي االدوات والتقنيات المستخدمة لتطوير الهواتف المحمولةالدرس الثاني

1خريطة الطريق لمطور تطبيقات الهواتف المحمولةالدرس الثالث

المومو الهاتاتطبيقاتتطويرعنمقدمة:األو ال زء



عدد الساعاتموضوعات دروس البرنامج في الجزء الثالث

3شرح لفكرة المشروع وادوات ادارة المشروع وتقسيم المهامالدرس األول

3انشاء حساب جوجل وتصميم قاعدة بيانات التطبيقالدرس الثاني

Firebase3تنفيذ التطبيق وربطة مع حساب الدرس الثالث

Google3تحميل التطبيق على حساب الدرس الرابع

الميا يعوىدا ةااللكترو يةالت ا ةتطبيقات:الثالثال زء

ionicباستخدادااللكترو يةللت ا ةتطبيقتصميم

التطبيقاتوتنفيلتصميمميا يعادا ةوبراماادواتاستخدادتعلم

بالتطبيقو بطها(وفيربيزما جوجل)كنودجوجلادواتاستخدادتعلم



flutterتعلم:الرابعال زء

عدد الساعاتموضوعات دروس البرنامج في الجزء الرابع

3ولغة دارت وهيكل التطبيقFlutterمقدمة عنالدرس األول

3(كرارهيكل اللغة والمتغيرات، االوامر الشرطية، المصفوفات وأوامر الت)اساسيات دارت الدرس الثاني

oop3)الدوال، مابس، تعريفات البرمجة الشيئية )اساسيات دارت الدرس الثالث

widget tree3)شجرة الودجيت )اساسيات فالتر الدرس الرابع

stateful3وstatelessانواع الودجيت الدرس الخامس

grıdvıew3عناصر الشاشة المختلفة في فالتر القوائم، جريد فيو الدرس السادس

Async programming3البرمجة الالتزامنية الدرس السابع

Firebase3وفيربيز  APIالربط مع الدرس الثامن

Animation3التحريك باستخدام فالتر الدرس التاسع

3ونشر التطبيقAPKانشاء ملفات الدرس العاشر

1تركيز المعلومات واختبارالدرس الحادي عشر



عدد الساعات5موضوعات دروس البرنامج في الجزء 

3شرح لفكرة المشروع وادوات ادارة المشروع وتقسيم المهامالدرس األول

3انشاء حساب جوجل وتصميم قاعدة بيانات التطبيقالدرس الثاني

3تنفيذ التطبيق وربطة مع حساب فيبربيزالدرس الثالث

3تحميل التطبيق على حساب جوجلالدرس الرابع

الخامسال زء

Flutterباستخدادموادثةبر اماتصميم

التطبيقاتوتنفيلتصميمميا يعادا ةوبراماادواتاستخدادتعلم

بالتطبيقو بطها(وفيربيزما جوجل)كنودجوجلادواتاستخدادتعلم


