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نبذة عن كوتلين



لغة برمجية حديثة طورتها JetBrains عام 2011●

مفتوحة المصدر منذ 2012●

اللغة األساسية لتطوير تطبيقات اندرويد منذ عام 2018●

●Android Studio و IntelliJ مدعومة من قبل



https://github.com/jetbrains/kotlin

GitHub كوتلين على موقع



كوتلين تعمل مع:

●KMM منصات الجوال المتعددة

●Kotlin/JS تطوير الويب

●Ktor التطوير من ناحية الخادم

 تحليل البيانات●



 ملعب كوتلين لتجربة كود كوتلين مباشرة 
في المتصفح، ولمشاركة هذا الكود مع أي 

أحد أو في أي موقع من خالل رابط.

https://play.kotlinlang.org



 مهام برمجية ممتعة باستخدام لغة كوتلين
تختلف مستوياتها من مبتدئ إلى متقدم

https://play.kotlinlang.org/koans



كوتلين أو جافا؟

تقدروا تختاروا االثنين!



لماذا كوتلين أفضل؟

لتجنب بعض القيود المصاحبة إلصدارات جافا●

لكتابة كود أكثر أماًنا●

●Jetpack الستخدام خصائص تطوير البرامج الحديثة المتضمنة في مكتبة



 فريق أندرويد دائما شعارهم
كوتلين أوًال
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لماذا كوتلين أوًال؟



معبرة وموجزة 
لكتابة كود أقل

كود أكثر أمان 
مع خاصية 
Nullable و 

NonNull

قابلة للتشغيل 
مع جافا

البرمجة غير 
المتزامنة مع 

coroutines



خلونا نقارن ...



public class MyClass {
    public static void main(String[] args){
    int arr[] = {0, 1, 2, 3, 4};
    for (int i = 0; i < arr.length; i++){
          System.out.println(arr[i]*5);
    }
    }
}
[0, 5, 10, 15, 20]

fun main(){
      val array = Array(5){it * 5}
       println(array.asList())
}
[0, 5, 10, 15, 20]



public class Person {
    private String name = "defaultValue";

    public String getName(){
        Return this.name;
    }
    public void setName(String name){
        this.name = name;
    }
}

class Person {
    var name: String = "defaultValue"
}



ماذا يعني شعار “كوتلين أوًال”؟



Java Kotlin

Platform SDK support - دعم أدوات SDK
Android Studio support - دعم محرر الكود اندرويد ستوديو
Lint - أداة لينت لمراجعة أخطاء الكود
Guided docs support - التوثيق الرسمي للمستندات المرجعية
API docs support - التوثيق الرسمي لمستندات واجهة برمجة التطبيقات

AndroidX support - دعم مكتبات اندرويد اكس الحديثة
AndroidX Kotlin-specific APIs (KTX, coroutines, and so on)
Online training - التدريب عبر االنترنت Best effort

Samples - عينات برمجية Best effort

Multi-platform projects -  تطبيقات تستهدف المنصات المختلفة

Jetpack Compose - دعم الواجهات التعريفية باستخدام كومبوز 



اليوم أكثر من 60 
تطبيقًا من تطبيقات 

قوقل تم بناؤها 
باستخدام لغة كوتلين

المصدر:
 https://developer.android.com/kotlin/first 

https://developer.android.com/kotlin/first


تطبيقات أخرى تستخدم كوتلين



كوتلين هي األساس في أدوات 
(MAD) تطوير األندرويد الحديثة
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Jetpack أندرويد



Jetpack أندرويد

مجموعة من المكتبات●

تقلل من الكود المكتوب●

تساعد المبرمجين على اتباع أفضل الطرق لبرمجة اندرويد●

تدعم جميع أجهزة أندرويد●



باختصار ...

الوسائط واجهات 
التطبيق

هيكل 
التطبيق



أشهر مكتبات Jetpack لهيكل التطبيق

WorkManager:  لجدولة المهام في الخلفية.●

Room:                 لتخزين البيانات بشكل فعال.●

ViewModel:        إلدارة البيانات المتعلقة بواجهة المستخدم.●

Paging:               لتحميل وعرض أجزاء من البيانات في وقت واحد.●



أشهر مكتبات Jetpack لواجهات التطبيق

Jetpack Compose:   لبناء واجهات مستخدم متطورة.●

Navigation:             إلدارة التنقل بين الواجهات في تطبيقك.●



مكتبة Jetpack للوسائط

CameraX:     في حال احتاج تطبيقك الستخدام الكاميرا●
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مستقبل كوتلين





خريطة الطريق لكوتلين

كوتلين للمنصات المتعددة
(KMM)

كوتلين لتطوير جانب الخادم
(Server-side)



مزيد من المصادر للتعلم



للمبتدئين:

https://developer.android.com/kotlin/getting-started-resources

الصحاب الخبرة المتوسطة:

 https://developer.android.com/kotlin/kotlin-java-resources

الصحاب الخبرة المتقدمة:

 https://developer.android.com/kotlin/already-using-resources

https://developer.android.com/kotlin/getting-started-resources
https://developer.android.com/kotlin/kotlin-java-resources
https://developer.android.com/kotlin/already-using-resources


شكرًا لحسن استماعكم!
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