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عن الكاتب

)Abboudi_Aliwi( عبدالقادر عليوي / السم 

المملكة العربية السعودية/ البلد 

الجمهورية العربية السورية – دير الزور/ الجنسية 

في دمشق 1-5-1996/ مواليد 

: Google playحسابي في سوق جوجل 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Abboudi_Aliwi 

لسلة)(تابعوني عليها لكي أضيف أحدث الكتب في هذه الس:  صفحتي على شبكة الفيس بوك 

http://www.facebook.com/WTS96

 لست محترف فيها ولكن php,css,html,java: عاشق للحاسب اللي منذ الصغر، أتعلم لغات برمجة منها
ا, أستخدمها  تعرفت, سابق1ا حاولت التنوع بعدة مجالت لكي اتعلمها, أنا أتفرغ لدراستي قبل كل شيء: حالي1

 وتطوير الصفحات, وعلى تعريب  البرامج وتعريب وبرمجة تطبيقات الندرويد, على الختراق بشكل عام
.متفوق في دراستي والحمد ل , والمواقع اللكترونية مع حمايتها

 الدعاء لي ولوالدي ولخواني في بلد الشام ولكل أهالي سوريا خاصة ولجميع أبناء المسلمين : سعر الكتاب
.عسى أن ينتفع به شباب المة العربية.. عامة 

 

 

محتويات :|: تحميل البرامج والدوات .. وتجهيزها على الحاسب .. 

Android Virtual Device Manager إعداد محاكي الندرويد الجهاز الظاهري 

***

 

..في البداية أحب أن أشير أننا سوف نستخدم لغة الجافا في برمجة تطبيقات الندرويد 

.. Eclipseوبيئة العمل سوف تكون على برنامج الكلبس 

 

 

http://www.facebook.com/WTS96
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Abboudi_Aliwi


:التحميلت 

:ومنصة الندرويد والدوات SDKو مكونات الـ  ADTبيئة العمل برنامج الكلبس وحزمة الـ 

Eclipse + ADT plugin + Android SDK Tools
http://developer.android.com/sdk/index.html

Download the SDK: و أضغط على 

:وافق على الشروط 

bit 64أو نظام  bit 32نظام : ثم أختر نوع النظام لديك 

ولكي تعرف نوع نظامك أنقر بالزر اليمن على جهاز الكمبيوتر واختر خصائص

:ثم أضغط 

http://developer.android.com/sdk/index.html


:سوف يبدء بالتحميل

:سوف تشاهد هذه المجلدات .. وعند فتح المجلد المضغوط 

:الن سوف ننتقل للتحميل الثاني^_^ .. مبروك لك 

:وذلك عن طريق الدخول إلى الرابط التالي.. على جهازك  JDKوهو تحميل منصة جافا 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

:ثم أضغط 

: ثم أختر نوع تشغيل نظام 

 ..من ثم اختر نظام التشغيل لكي يتم التحميل .. أضغط على الموافقة .. قبل اختيار نوع نظام التشغيل لديك 
Accept

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


:سوف يبدء التحميل

jdk-7u3-windows-i586: نذهب إلى الملف الي نصبناه .. بعد انتهاء التحميل 

..نفتحه بالنقر عليه مرتين 





ا مثل أي برنامج آخر  Bتنصيب عادي جد ..J

ا تختلف الخطوات بشي بسيط بين كل تحديث وتحديث  إل أنسى إنه منصب لدي سابق1ا.. أحيان1

ا   ونحمل برنامج الكلبس من eclipseلبيئة العمل  ADTكنا تثبيت الضافة الخاصة ب أندرويد .. قديم1
..الن ل يحتاج كل ذلك .. موقعه بشكل منفصل 

فالبرنامج جاهز للعمل  Android SDK\ ولم نعد نحتاج إلى – تجهيز حزمة أندرويد التطويرية 

..لقد جمعت كلها في رابط واحد وحملناه سابق1ا 

Android Virtual Device Managerالن نذهب لعداد محاكي الندرويد 

إدارة الجهزة الظاهرية

 مجلدين وملف.. كان يوجد فيها  SDKنفتح المجلدات التي حملناها سابق1ا في حزمة الـ 

Eclipse  ..نفتح المجلد الذي يحتوي على بيئة العمل برنامج الكلبس 

..نشغل البرنامج 



windowمن شريط القوائم نختار 

نختار

Android Virtual Device Manager

:سوف تخرج لك هذه النافذة 

Newاضغط على جديد 

..تخرج لك نافذة 



..اكتب أي اسم 

المحاكي لتعرض عليه تطبيقك) او الجوال ( اختار مقاس الشاشة  

اختار النظام الذي سوف يعمل عليه المحاكي 

sdkولن تظهر لك إل النظمة التي نزلتها في 

okثم اضغط على 

حدد عليه.. سوف يظهر لك المحاكي في القائمة 



startواضغط تشغيل 

Launchاضغط على 



جاري تشغيل المحاكي



النتيجة

..كما اخترته أنا  4.2.2جوال محاكي على نظام أندرويد 

ا كنا نحتاج أن نربط حزمة الندرويد ببرنامج الكلبس  Bأما الن فهي مربوطة جاهزة.. قديم

 ثم اختر  Windowواختر من النافذة .. فلتذهب إلى برنامج الكلبس .. وإن لم تكن مرتبطة (*) 

Preferences  ...

 وحدد على Browseثم اضغط  Androidبالجهة اليسرى هناك قائمة اختر .. تظهر لك نافذة الخصائص 

..الذي نصبناه في حزمة الندرويد  SDKمجلد الـ  وبالتوفيقواضغط موافق ... 

 

 

Abboudi_Aliwi/ أخوكم ... و السلم عليكم ورحمة ا وبركاته 


