
أسماء إدريس فطاني: تقديم

التطبيقات
من الفكرة إلى النموذج األولي
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تعارف



!اسمك األول



!اسمك األول

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



!أول جوال لك



!أول جوال لك

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



..أكرث تطبيق تستخدميه 



..أكرث تطبيق تستخدميه 

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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مراحل تطور الفكرة



طبيعة النماذج األولية

Hardware Software

ميكانيكي إلكرتوني

Internet of Things

ميكاترونيات



نمذجة األفكار

..التطبيقات .. 



Talkقصة –المسابقات والمعارض • the Talk

مرحلة البذرة–المستثمرين •
الهاكاثونات•

عرض األفكار

منصات التعليممثال -MVPبناء  •

اختبار الفكرة

رشحها للمصممني•
إضافة خصائص جديدة•

إلمام بالخصائص

هل نمذجة التطبيقات مهمة؟



رؤية مصمم التطبيقات ورؤية مطور التطبيقات

مصمم التطبيقات

تصميمعلىيعملمن

،الرسوميةالمستخدمواجهات

.المستخدمرحلةوتصميم

مربمج/ مطور

عنارصإعطاءعلىيعملمن

لخالمنإمكانياتهالتطبيقات

.الربمجيةاألكوادكتابة



App inventor ~مبتكر التطبيقات

إمكانية حفظ المرشوع واستكماله في أي وقت وفي أي مكان

سهولة استخدامه واعتماده على التعامل مع اللبنات

أداة مفتوحة المصدر

إمكانية ربطه بتقنيات أخرى

App inventorممزيات الـ 



GMAILحساب 

شبكة إنرتنت

App inventor ~مبتكر التطبيقات



التأكد من االتصال باإلنرتنت•

فتح الربامج مطلوبة/ تحميل •

MIT Appفي المتصفح  app inventor

MIT AI2 Companionفي اللوح تحميل 



أي عنرص في التطبيق هو كائن

كائن

خصائص

أفعال



رزقاء

تويوتا

صغرية

تمشي

تنعطف

تقف



شاب

قصري

أسمر

يأكل

يرشب

ينام



هل كل 

الخصائص 

؟!ظاهرة



:حددي الخصائص و األفعال في الكائنات التالية

أي عنرص في التطبيق هو كائن!!!.. تذكر



التصميمواجهة
نعملخاللهامنالتيالواجهة

الكائناتخصائصتعديلعلى

اللبناتواجهة
نعملخاللهامنالتيالواجهة

الكائناتأفعالتعديلعلى









نشاط كلمني

بدأت بتعلم اللغة اإلنجلزيية مؤخراً و تحسنت لغتي جداً لكن مازلت مهارة االستماع لدي ضعيفة فأنا ال أستطيع فهم 

ساعديني من خالل عمل تطبيق يساعدني في تحويل الكالم إلى نص حتى أتمكن من قراءته.. الكالم إال بعد كتابته
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02

03

04

!ماهي األفعال التي يجيب على التطبيق فعلها

تحليل الفكرة

ماهي الكائنات الذي يجيب إضافتها ليقوم التطبيق باألفعال

تحديد الكائنات

وضع الكائنات و تحسني شكلها

قتصميم التطبي

!إسناد األفعال إلى الكائنات لي تقوم بفعلها

برمجة التطبيق



"تحليل الفكرة " تحديد منطق التطبيق 

مدخالت

معالجة

مخرجات



إدخال الصوت

عرض النص

تحديد الكائنات

زر لتحديد بداية النص

SpeechRecognizer

Lable

Button



!تصميم الواجهة





تعديل خصائص الزر



!برمجة التطبيق



افعلButton1عند الضغط على الكائن المسمى بـ



للحصول على النصSpeechRecogizer1استدعي الـ 



على النصSpeechRecogizer1عندما يحصل الـ



Label1اجعل خاصية النص في الكائن 



SpeechRecognizer1اجعلها حاصل الـ 





!تجربة التطبيق





☺انتهيت من تطبيقك األول .. مربوك



نشاط كلمني

هي األخرى بدأت مؤخراً بتعلم اللغة اإلنجلزيية لكنها تجد  صعوبة في نطق أيضاً هل يمكنك مساعدة صديقتي 

!الكلمات فهل يمكنك بناء تطبيق يحول النص المكتوب إلى صوت



01

02

03

04

!ماهي األفعال التي يجيب على التطبيق فعلها

تحليل الفكرة

ماهي الكائنات الذي يجيب إضافتها ليقوم التطبيق باألفعال

تحديد الكائنات

وضع الكائنات و تحسني شكلها

قتصميم التطبي

!إسناد األفعال إلى الكائنات لي تقوم بفعلها

برمجة التطبيق



START TIMERTIME’S UP! ناقِش تحليل الفكرة

1minute



"تحليل الفكرة " تحديد منطق التطبيق 

مدخالت

معالجة

مخرجات



START TIMERTIME’S UP! ناقِش تحديد الكائنات

1minute



إدخال النص

إخراج النص على هيئة صوت

تحديد الكائنات

زر لبدء عملية التحويل

Text box

Text to speech

Button



مربع النص

العنوان

يستخدم إلدخال البيانات حيث 

ايقوم المستخدم بالكتابة بداخله

تستخدم لعرض نص ثابت

الفرق بني مربع النص و العنوان



START TIMERTIME’S UP! صممي واجهتك

2minutes



!برمجة التطبيق





شكرا لكم


	الشريحة 1: التطبيقات من الفكرة إلى النموذج الأولي
	الشريحة 2: م. أسماء إدريس فطاني
	الشريحة 3
	الشريحة 4
	الشريحة 5
	الشريحة 6
	الشريحة 7
	الشريحة 8
	الشريحة 9
	الشريحة 10
	الشريحة 11: مراحل تطور الفكرة
	الشريحة 12: طبيعة النماذج الأولية
	الشريحة 13: نمذجة الأفكار .. التطبيقات ..
	الشريحة 14
	الشريحة 15
	الشريحة 16: App inventor ~ مبتكر التطبيقات
	الشريحة 17: App inventor ~ مبتكر التطبيقات
	الشريحة 18
	الشريحة 19: أي عنصر في التطبيق هو كائن
	الشريحة 20
	الشريحة 21
	الشريحة 22
	الشريحة 23: تذكر!!!.. أي عنصر في التطبيق هو كائن
	الشريحة 24
	الشريحة 25
	الشريحة 26
	الشريحة 27
	الشريحة 28: نشاط كلمني
	الشريحة 29
	الشريحة 30: تحديد منطق التطبيق " تحليل الفكرة "
	الشريحة 31: تحديد الكائنات
	الشريحة 32
	الشريحة 33
	الشريحة 34
	الشريحة 35
	الشريحة 36
	الشريحة 37
	الشريحة 38
	الشريحة 39
	الشريحة 40
	الشريحة 41
	الشريحة 42
	الشريحة 43
	الشريحة 44
	الشريحة 45: نشاط كلمني
	الشريحة 46
	الشريحة 47
	الشريحة 48: تحديد منطق التطبيق " تحليل الفكرة "
	الشريحة 49
	الشريحة 50: تحديد الكائنات
	الشريحة 51: الفرق بين مربع النص و العنوان
	الشريحة 52
	الشريحة 53
	الشريحة 54
	الشريحة 55

