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العناوين

●.(Declarative) والواجهات التعريفية (Imperative) الفرق بين  الواجهات الحتمية

ماهي Jetpack Compose؟●

لماذا يستحب استخدامها؟●

●.(Composition) والدوال القابلة للتكوين (Inheritance) الدوال الموروثة

●.(Recomposition) إعادة التكوين

مسار تعليمي ومصادر للتعلم.●



 الواجهات الحتمية 

 والواجهات التعريفية

Declarative vs. Imperative



 الواجهات الحتمية
 (Imperative)

تركز على الكيفية أكثر من الماهية.●

األكثر شيوعًا.●

تتطلب نموذج منفصل لواجهات المستخدم ●

.(XML) وهنا هو ملفات





layout.xmlActivity.kt

view.getChildAt(0)

findViewById(R.id.txt)



ايش التحديات هنا؟



أبرز التحديات 

1

2

احتمالية الخطأ أكبر

مراجعة مستمرة للكود

لغة مختلفة3



التبسيط …



 الواجهات التعريفية
 (Declarative)

تركز على الماهية أكثر من الكيفية.●

يستخدم لغة برمجية واحدة إلنشاء تطبيق ●

كامل.



ماهي Jetpack Compose؟



مجموعة أدوات حديثة لبناء واجهات أندرويد.●

تبّسط وتسرّع تطوير واجهات المستخدم.●

مبنية بطريقة الدوال القابلة للتكوين ●

.(Composition)

متوافق تماًما مع نظام الواجهات ●

.(Imperative) التقليدي/الواجهات الحتمية



1

تسرّع تطوير الواجهات من خالل …

تحديث تلقائي كود أقل
لعناصر الواجهة

معاينة مباشرة 
للعناصر في محرر 
 Android) الكود

(Studio

تدعم عناصر 
Material Design

234



15

Motion graphic 
warning



Button() {
  Text("Outlined Button")
}

Card {
  Text("Card Content")
}

FloatingActionButton() {
  Icon(Icons.Filled.Favorite)
}

TopAppBar(
  ...
)

16

Select this image 
and click “Replace 
image” to replace 

it with yours.



وصف واجهة المستخدم الخاصة 
بتطبيقك في حالة معينة



وصف واجهة المستخدم الخاصة 
بتطبيقك في حالة معينة

يقوم أندرويد framework بتحديث 
واجهة المستخدم الخاصة بتطبيقك 

عندما تتغير الحالة



Compose تطبيق

Composable دوال ُتسّمى

الدوال المسّماة composables هي دوال مستهّلة 
بالعالمة التالية
@Composable





الدوال الموروثة

 والدوال القابلة للتكوين 

Inheritance vs. Composition 



 الدوال القابلة للتكوين
 (Composition)

 دمج الكائنات لتظهر لنا أنواع أكثر تعقيدًا.●

في تعريف آخر: هو المبدأ القائل بأن الكائنات ●

يجب أن تحقق السلوك متعدد األشكال 

وتسمح بإعادة استخدام الكود من خالل 

تكوينها.

●.Jetpack Compose هو المبدأ خلف



الدوال الموروثة
(Inheritance)

هو اشتقاق كائنات فرعية تتصرف كأنها أبناء ●

من فئة عليا موجودة تتصرف كأنها أب ثم 

تشكيلها في تسلسل هرمي.

هو المبدأ الذي تستخدمه الواجهات التقليدية.●



الفرق الهاّم

في التكوين الكائن ينتمي إلى أو عضو في أو جزء 

من كائنات أخرى.

وفي الوراثة الكائن ُمشتّق من كائن أكبر منه.



التكوين في



مميزات الـ 
composable

1

2

عليا وال تحتاج class أعلى منها.

تعطي مرونة أكثر لتصميم واجهات رهيبة!

3Composable Lambda تستقبل



إعادة التكوين
Recomposition



Composable دالة



@Composable
fun ClickCounter(clicks: Int, onClick: 
() -> Unit) {
   Button(onClick = onClick) {
       Text("I've been clicked
       $clicks times")
   }
}

clicks = 0



@Composable
fun ClickCounter() {
  val clicks by remember { mutableStateOf(0) }
   Button(onClick = {clicks.value ++ }){
       Text("I've been clicked $clicks.value
       + “times")
   }
}

clicks = 1



@Composable
fun ClickCounter() {
  val clicks by remember { mutableStateOf(0) }
   Button(onClick = {clicks.value ++ }){
       Text("I've been clicked $clicks.value
       + “times")
   }
}

clicks = 2



دوال الـ Composable ال تعدّل البيانات 



Coroutines



val launcher =
   rememberLauncherForActivityResult(
contract = 
ActivityResultContracts.StartActivityForResult()
) {
 /// Do something with the result here
}



للتنويه

1

2

دوال الـ composables تتنفذ بدون ترتيب.

دوال الـ composables تتنفذ بشكل متوازٍ.

3.composables إعادة التكوين تتخطى أكبر عدد من دوال الـ



للتنويه

4

5

يمكن أن تُلغى عملية إعادة التكوين.

عملية إعادة التكوين تحصل بشكل متكرر وسريع.



تعلم أكثر!



goo.gle/compose-pathway

احصلوا على وسام!



goo.gle/compose-pathway
goo.gle/compose-samples
goo.gle/compose-docs
goo.gle/compose-slack
goo.gle/compose-feedback



شكرًا لكم

مريم الحذيفي
@mal7othify


