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التركيز على البايثون Python كمثال على ●
لغات البرمجة

ماهي البايثون؟ نبذة عنها●
لماذا البايثون؟ مميزاتها●
ماذا يمكن أن تفعل بالبايثون؟ مجاالت ●

استخدامها
تطبيق عملي: مشروع بسيط بالبايثون●

المحاور
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 Python التركيز على البايثون
كمثال على لغات البرمجة
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ماهي البايثون؟
 نبذة عنها
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PYPL :المصدر

صنف موقع PYPL لتصنيف لغة البرمجة Python على أنها لغة البرمجة األولى 
التي اكتسبت شهرة كبيرة في عام 2019
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ماهي البايثون؟ نبذة عنها

http://pypl.github.io/PYPL.html


ظهرت Python في 1991 عندما قام Guido van Rossum بتطوير كمشروع جانبي له ولم يعتقد أحد ●
أنها ستكون لغة البرمجة األكثر شعبية في يوم من األيام.

●.++ C / C أو Java لم تشهد في البداية ارتفاًعا كبيًرا في الشعبية مثل
ركزت على تبسيط البرمجة  على المطورين وحتى يتمكن طالب المدارس من كتابة االكواد.●
●.Python 3 لعملية إصالح وتحسين كبيرة من خالل تقديم Python في عام 2008 ، خضعت
اليوم موجودة في كل مكان وتستخدم في العديد من مجاالت تطوير البرمجيات. ●
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ماهي البايثون؟ نبذة عنها
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لماذا البايثون؟ 
مميزاتها



تحتوي على بنية مشابهة للغة اإلنجليزية وتصميم لغتها بسيط ولكنه قوي.●
تسمح للمطورين بكتابة البرامج اسطر أقل من بعض لغات البرمجة األخرى.●
تستخدم مفسر Interpreter مما يعني أنه يمكن تنفيذ التعليمات البرمجية بسرعة.●
وجود مجموعة كبيرة من المكتبات التي يمكنك تضمينها واالستفادة منها.●
تمتلك بايثون مجتمع كبير داعم ونشيط جًدا.●
●.(... Raspberry Pi و Linux و Mac و Windows) تعمل على منصات مختلفة
لدىها تكامل مع C / C ++ فاكسبها قوة.●

 Saudi Arabia

لماذا البايثون؟ مميزاتها
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ماذا يمكن أن تفعل بالبايثون؟ 
مجاالت استخدامها



● Data Science
● Data Analytics
● Artificial Intelligence, ML and DL
● Enterprise Application
● Web Development
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علوم البيانات●
تحليالت البيانات●
الذكاء االصطناعي تعلم اآللة والتعلم ●

العميق
تطبيقات المؤسسات●
تطوير الويب●

حاالت االستخدام الرئيسية
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تطبيق عملي



 Saudi Arabia

أدواتنا في ورشة اليوم



15



 Saudi Arabia

 مراجع قد تحتاجها 

https://websitesetup.org/wp-content/uploads/2020/04/Python-Cheat-Sheet.pdf
https://websitesetup.org/wp-content/uploads/2020/04/Python-Cheat-Sheet.pdf
https://websitesetup.org/wp-content/uploads/2020/04/Python-Cheat-Sheet.pdf
https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp
https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp
https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp
https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp
https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp
https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
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https://attaa-hello-world.herokuapp.com https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_world

المثال األول : تمهيد

https://attaa-hello-world.herokuapp.com/
https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_world


Step-1: Create Python Virtual Environment

python -m venv attaa

source attaa/bin/activate

Make sure that you have python or download it here
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الخطوة ١ : إنشاء بيئة تشغيل البايثون

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في

تأكد من تحميلك للبايثون أو حملها من الرابط

https://www.python.org/downloads


Step-2: Install Flask & Gunicorn

pip install flask gunicorn

الخطوة ٢ : تثبيت المكتبات

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في



Step-3: Create an app folder and simple python app

mkdir hello_world

cd hello_world

hello_world
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الخطوة ٣ : إنشاء مجلد الموقع

أو قم بكتابة األمر التالي في Terminal برنامج VSCode بدال عن ذلك

إما أن تقوم بانشاء مجلد يدويا وتدخل بداخله 



Step-4: Create the application, app.py

# app.py

from flask import Flask           # import flask

app = Flask(__name__)             # create an app instance

@app.route("/")                   # at the end point /

def hello():                      # call method hello

   return "Hello World!"         # which returns "hello world"

if __name__ == "__main__":        # on running python app.py

   app.run()                     # run the flask app

   #app.run(debug=True)          # debugger will be active

hello_world

app.py
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الخطوة ٤ : إنشاء المجلدات والملفات

قم بإنشاء مجلد بداخله ملف app.py وضع فيه الكود التالي 



Step-5: Run the application in your local system

python app.py
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الخطوة ٥ : تجربة الموقع على جهازك

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في

سيظهر لك مثل هذا وبه الرابط

قم بالدخول على الرابط



Step-6: Install Heroku CLI

brew tap heroku/brew && brew install heroku

For Mac

If not have account please (Sing up)
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الخطوة ٦ : التسجيل وتحميل األداة 

Other systems here

سجل بالموقع و قم بكتابة األمر التالي في Terminal لتحميل األداة اذا جهازك ماك

لألجهزة األخرى ادخل الرابط

https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install
https://dashboard.heroku.com/apps
https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install
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الخطوة ٧ : تجهيز متطلبات رفع الموقع

Step-7: Create requirements.txt and Procfile file

pip freeze > requirements.txt

web: gunicorn app:app

Procfile

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في

قم بإنشاء ملف جديد اسمه Procfile وضع بداخله التالي



Step-8: Create an app in Heroku
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 الخطوة ٨ : إنشاء االسم 

 قم بانشاء تطبيق جديد بالموقع



Step-9: Deploy your app to heroku

git init

heroku git:remote -a app-attaa

heroku login

git add .

git commit -am "make it better"

git push heroku master
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الخطوة ٩ : نشر الموقع

انشر موقعك بكتابة األوامر التالية تباعا

األمر األول للمصادقة و سينقلك إلى المتصفح

heroku انسخ االوامر التالية لربط عملك ب 

انسخ االوامر التالية لرفعها ورفع التحديثات التي تقوم بها

Treminal بعد االنتهاء سيظهر لك رابط موقعك في ال

مالحظة بعد حرف ال -a هو اسم تطبيقك أو موقعك



Step-10: Open your application on browser https://app-attaa.herokuapp.com
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 الخطوة ١٠: استعراض الموقع 

ادخل على الرابط وسيظهر موقعك

https://app-attaa.herokuapp.com/


https://attaa.herokuapp.com https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_web
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المثال الثاني : موقع بسيط

https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_web


Step-1: Create Python Virtual Environment

python -m venv attaa-venv

source attaa-venv/bin/activate
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الخطوة ١ : إنشاء بيئة تشغيل البايثون

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في



Step-2: Install Flask & Gunicorn

pip install flask gunicorn
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الخطوة ٢ : تثبيت المكتبات

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في



Step-3: Create an app folder and simple python app

mkdir hello_web

cd hello_web

hello_web
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الخطوة ٣ : إنشاء مجلد الموقع

أو قم بكتابة األمر التالي في Terminal برنامج VSCode بدال عن ذلك

إما أن تقوم بانشاء مجلد يدويا وتدخل بداخله



hello_web

app.py

static

template

img hello.css index.css

hello.html index.html

Step-4: Create the application
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الخطوة ٤ : إنشاء المجلدات والملفات

https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_web

هذه المجلدات والملفات التى يحتويها موقعك افتح الرابط 
باألسفل  لتشاهد األكواد الموجودة فيها والصور والملفات

https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_web


Step-5: Run the application in your local system

python app.py
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الخطوة ٥ : تجربة الموقع على جهازك

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في



Step-6: Create requirements.txt and Procfile file

pip freeze > requirements.txt

web: gunicorn app:app

Procfile
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الخطوة ٦ : تجهيز متطلبات رفع الموقع

 VSCode برنامج Terminal قم بكتابة األمر التالي في

قم بإنشاء ملف جديد اسمه Procfile وضع بداخله التالي



Step-7: Create an app in Heroku

attaa-flask
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 الخطوة ٧ : إنشاء االسم 

 قم بانشاء تطبيق جديد بالموقع

https://dashboard.heroku.com/new-app


Step-8: Deploy your app to heroku

git init

heroku git:remote -a attaa-flask

heroku login

git add .

git commit -am "make it better"

git push heroku master
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الخطوة ٨ : نشر الموقع

انشر موقعك بكتابة األوامر التالية تباعا

األمر األول للمصادقة و سينقلك إلى المتصفح

انسخ االوامر التالية لرفعها ورفع التحديثات التي تقوم بها

Treminal بعد االنتهاء سيظهر لك رابط موقعك في ال

مالحظة بعد حرف ال -a هو اسم تطبيقك او موقعك



Step-9: Open your application on browser https://attaa-flask.herokuapp.com
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 الخطوة ٩: استعراض الموقع 

ادخل على الرابط وسيظهر موقعك

https://attaa-flask.herokuapp.com/


https://model-deployment-flask.herokuapp.com https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_ML
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 المثال الثالث : تعلم اآللة 

https://model-deployment-flask.herokuapp.com/
https://github.com/Ruqyai/Attaa_workshop/tree/master/hello_ML


Install libraries pip install flask gunicorn numpy joblib scikit-learn

Create UI that take the input of model

Model توقع
● عدد الغرف
● عدد الحمامات
● سنة البناء
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 اإلختالفات عن األمثلة السابقة 

هناك مكتبات جديدة 

قم بإنشاء الواجهة 

نموذج 
تعلم آلة 

مدرب 
ومحفوظ 





تم بحمد هللا الجزء الثاني
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Ruqiya Bin Safi

@Ru0Sa

WTM Ambassador


