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 : الملخص

تنفيذ   في  المساهمة  إلى معرفة  الحالي  البحث  المعايير يهدف  مع  لتتناسب  والوثائق  العمل  بإجراءات  الخاصة  النظم  برمجة  عمليات 
 الموضوعة في نظم المعلومات، إذًا، رًدا على السؤال: كيف أبدأ مشروًعا برمجًيا؟ تكمن اإلجابة في اختيار الطريقة أو النموذج الصحيح؛

برة عالية وفهًما عميًقا للمشروع، لكن ال تقلق، حتى لو كنت مبتدًئا، إن اختيار نموذج أو طريقة عمل ليس باألمر السهل، ولكنه يتطلب خ
منهم. على أي حال، قد ال تكون هذه النماذج واضحة    -تقريبا    -ألن معرفتك البسيطة بهذه النماذج ستساعدك كثيًرا في اختيار الحق  

المطلوبة في تنفيذ البرمجيات وتطويرها ومن هذه المحاور  للبعض، في البحث الحالي تم ذكر أهم المحاور التي تساعد في اختيار اللغات  
لبرمجة  المناسبة  اللغات  النظام، إختيار  النظام هو نفسه مسؤول  النظام، هل مبرمج  النظام، شرح برمجة  ما يلي: ماذا تعني برمجة 

الب لغات  البرمجيات، نظرة على  الويب، ما هو تطوير  األنظمة في محتوى  الالزمة األنظمة، ما هي برمجة  المهارات  المهمة،  رمجة 
 الستخدام اللغة، دورة حياة النظام البرمجي، الطرق أو النماذج البرمجية.

 : المقدمة

يحتاج تطبيق البرامج الحديث عادًة إلى إدارة كل من الموارد الخاصة وموارد النظام. الموارد الخاصة هي بياناتها الخاصة، مثل قيم 
ال الداخلية  البيانات  أيًضا كتابة هياكل  يمكن  الشبكة.  العرض واتصاالت  الملفات وشاشات  أشياء مثل  النظام هي  بها. موارد  خاصة 

 التطبيق كمجموعة من سالسل العمليات المتعاونة أو العمليات الفرعية التي تنسق إجراءاتها فيما يتعلق بالبيانات المشتركة. هذه الخيوط
 . والعمليات الفرعية هي أيًضا موارد النظام

تمنع أنظمة التشغيل الحديثة برامج التطبيقات من إدارة موارد النظام بشكل مباشر ، وبداًل من ذلك توفر واجهات يمكن لهذه التطبيقات 
استخدامها إلدارة هذه الموارد. على سبيل المثال ، عند التشغيل على أنظمة تشغيل حديثة ، ال يمكن للتطبيقات الرسم على الشاشة  

راءة الملفات أو كتابتها مباشرة. إلجراء عمليات الشاشة أو إدخال / إخراج الملف، يجب أن يستخدموا الواجهة التي يحددها  مباشرة أو ق
تصل إلى الملفات مباشرة، فإنها ال   fprintfأو    getcالقياسية مثل    Cنظام التشغيل. على الرغم من أنه قد يبدو أن الوظائف من مكتبة 

 جراء مكالمات إلى إجراءات النظام التي تقوم بالعمل نيابة عنهم.تفعل ذلك ؛ يقومون بإ

األنظمة مبنية من مكونات األجهزة والبرامج. تدور برمجة األنظمة حول تنفيذ هذه المكونات وواجهاتها والبنية الشاملة. تؤدي المكونات 
 .لالفردية وظائفها المحددة وفي نفس الوقت تعمل مًعا لتشكيل نظام مستقر وفعا

لتبسيط تطوير   APIتختلف برمجة األنظمة عن برمجة التطبيقات. تقدم برامج النظام خدمات لبرامج أخرى. من خالل التجريد، يفضحون  
التطبيقات غالًبا ما يتم تحسينها لتناسب بنية اآللة منخفضة المستوى. على عكس برامج التطبيقات، ال يتم استخدام معظم برامج النظام 

 بشكل مباشر من قبل المستخدمين النهائيين.

ت ومصححات األخطاء وخوادم الويب وأنظمة والبرامج الثابتة األخرى والمجمعا  BIOSتعد أنظمة التشغيل وبرامج تشغيل األجهزة و  
دولة  إدارة قواعد البيانات وبروتوكوالت االتصال وأدوات الشبكات أمثلة على برامج النظام. كجزء من أنظمة التشغيل، تتم إدارة الذاكرة والج

ومتصفحات   Microsoft Officeيقية  ومعالجة األحداث والعديد من الوظائف األساسية بواسطة برنامج النظام. من أمثلة البرامج التطب
 الويب واأللعاب وبرامج الرسومات.
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 ال تقوم برامج التطبيقات عموًما بالوصول مباشرة إلى األجهزة أو إدارة الموارد منخفضة المستوى. يفعلون ذلك عبر المكالمات إلى برامج 
مساعدة ذات مستوى منخفض من الوصول واإلدارة. لذلك يمكن النظام. وبالتالي ، قد ننظر إلى برامج النظام على أنها برامج تطبيقية  

 لمطوري التطبيقات التركيز على منطق األعمال لتطبيقاتهم. 

 اإلطار النظري 

 ماذا تعني برمجة النظام؟

يؤدي إلى  تتضمن برمجة النظام تصميم وكتابة برامج الكمبيوتر التي تسمح ألجهزة الكمبيوتر بالتفاعل مع المبرمج والمستخدم ، مما  
مثل   التنفيذ الفعال لبرامج التطبيقات على نظام الكمبيوتر. تتضمن برامج النظام النموذجية نظام التشغيل والبرامج الثابتة وأدوات البرمجة

الفوريين والمجدولين واللوادر والرابطات باإلضافة إلى مكتبات و  قت المجمعات والمجمعات وإجراءات اإلدخال / اإلخراج والمترجمين 
 التشغيل الخاصة بلغات برمجة الكمبيوتر. 

 شرح برمجة النظام 

ر. تعد برمجة النظام أساًسا أساسًيا وهاًما في تطوير تطبيقات أي جهاز كمبيوتر، وهي تتطور دائًما لمواكبة التغييرات في أجهزة الكمبيوت 
باألجهزة ويعتمد على المعرفة  البرمجة مستوى معيًنا من  النوع من  األجهزة    يتطلب هذا  النظام  أن يعرف مبرمج  لذلك يجب  ؛  اآللة 

 .المقصودة التي يلزم تشغيل البرنامج عليها

باإلضافة إلى ذلك، قد يضع المبرمج بعض االفتراضات حول األجهزة ومكونات النظام األخرى. عادًة ما تتم كتابة البرنامج بلغة برمجة 
بيئة   في  بكفاءة  العمل  قادرة على  المستوى  على  منخفضة  أو ال شيء  باستخدام مكتبة صغيرة  قليل  الموارد، وبوقت تشغيل  محدودة 

اإلطالق. تتيح اللغة منخفضة المستوى التحكم المباشر في الوصول إلى الذاكرة وتسمح لكتابة البرنامج مباشرة بلغة التجميع. تتم كتابة 
 . #Cو  ++Cو  Cغالبية البرامج باستخدام لغات التجميع مثل 

جة النظام إلى تطوير برامج نظام الكمبيوتر التي تدير عمليات الكمبيوتر وتتحكم فيها. رموز المستوى المنخفض قريبة جًدا من  تؤدي برم
مستوى األجهزة وتتعامل مع أشياء مثل السجالت وتخصيصات الذاكرة. تنسق برامج النظام أو برنامج النظام نقل البيانات عبر المكونات  

 .ع تجميع البرامج وربطها وبدء تشغيلها وإيقافها ، والقراءة من الملفات وكذلك الكتابة إلى الملفاتالمختلفة ويتعامل م

تعمل برمجة النظام على تحسين وظائف نظام التشغيل أو توسيعها وقد تشمل مكونات مثل برامج التشغيل واألدوات المساعدة والتحديثات. 
مثل الذاكرة والوصول إلى الملفات وعمليات اإلدخال / اإلخراج وإدارة الجهاز وإدارة العمليات مثل   إنها تتيح اإلدارة الفعالة لموارد األجهزة

إدارة العمليات وتعدد المهام. أحد األمثلة على ذلك هو نظام التشغيل ، والذي يعمل عادًة كواجهة بين المستخدم والبرنامج التطبيقي  
تمكن المستخدمين من تنفيذ البرامج األخرى بكفاءة. تشتمل وظائف نظام التشغيل ، التي    وأجهزة الكمبيوتر. يوفر نظام التشغيل بيئة

ز تتكون من مجموعة من برامج النظام ، على إدارة التخزين ، ومعالجة الملفات ، وإدارة الذاكرة ، وجدولة وحدة المعالجة المركزية والجها
 ، والمزيد.  وإدارتها ، ومعالجة األخطاء ، والتحكم في العمليات
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 هل مبرمج النظام هو نفسه مسؤول النظام؟

مبرمج النظام هو الشخص الذي يكتب برامج النظام وتسمى هذه المهمة برمجة النظام أو برمجة األنظمة. ولكن هناك تعريف أقدم تم  
 .استخدامه في سياق الحواسيب المركزية منذ الستينيات

المنتجات على الحاسوب المركزي، يقوم مبرمج   القدرات وتقييم  التشغيل وترقيته وتكوينه وصيانته. تقوم بتخطيط  النظام بتثبيت نظام 
 .الجديدة. كما أنها ماهرة في تحسين أداء النظام واستكشاف األخطاء وإصالحها وتحليل تفريغ الذاكرة

مستخدمين، وتكوين الوصول، وتثبيت البرامج، ومراقبة  من ناحية أخرى، يتعامل مسؤول النظام مع العمليات اليومية مثل إضافة / إزالة ال
 .األداء. إنها تتعامل مع التطبيقات بينما يكون مبرمج النظام أكثر دراية بأجهزة الكمبيوتر الرئيسي

 في مؤسسات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة، يمكن أن يؤدي كال الدورين فرد واحد. 

 إختيار اللغات المناسبة لبرمجة األنظمة

ختيار لغات برمجة النظام مطلوبة لتوفير وصول مباشر إلى األجهزة بما في ذلك الذاكرة والوصول إلى اإلدخال / اإلخراج. يعد األداء إ
وإدارة الذاكرة الصريحة والتحكم الدقيق على مستوى البت من اإلمكانات األساسية. حيث تقدم أيًضا تركيبات برمجة عالية المستوى ،  

 ، إلخ( لبرمجة التطبيقات.  C  ،Rust ،Swiftلغات برمجة النظام ) ُتستخدم أيًضا

نظًرا ألن هذه اللغات تتيح الوصول إلى وظائف األجهزة منخفضة المستوى ، فهناك خطر إدخال أخطاء. تم إنشاء الصدأ لتحقيق التوازن  
 العكس. ب Javaبالسالمة من أجل التحكم بينما تقوم  Cبين جوانب السالمة والتحكم. تضحي 

 ما هي برمجة األنظمة في محتوى الويب؟

على الويب، تعتمد التطبيقات بنية خادم العميل. يمكن تنفيذ منطق جانب الخادم حيث يتم توزيع العديد من الخدمات المصغرة على  
سياق، لدينا برامج أنظمة منصة سحابية. تستفيد التطبيقات من واجهات برمجة التطبيقات التي تخدمها نقاط نهاية مختلفة. في هذا ال

تساعد في إنشاء تطبيقات موزعة على السحابة. يجب تصميم برامج النظام لمعالجة تغييرات طوبولوجيا الشبكة، والمخاوف األمنية، 
 .وزمن االنتقال المرتفع، واتصاالت الشبكة الضعيفة

تطور األمر واستخدمت في الحواسيب ثم الحواسيب المحمولة   منذ مئات السنين تم اختراع لغات البرمجة كوسيلة للتعامل مع اآلالت، ثم
 .واخيًرا تم استخدامها في الهواتف الذكية

وتعتبر هي اللغة التي يفهم بها الحاسوب ما يريده اإلنسان من خالل مجموعة من الرموز واألوامر التي ينفذها الحاسب اآللي بمجرد 
 .إدخالها بطريقة صحيحة

 .أول مرة في األربعينيات من القرن الماضي وتطورت منذ اختراعها 
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الحاسب اآللي  التحكم في أجهزة  ثم تشعبت وأصبحت تضم عدة أنواع يمكن استخدامها في تصميم مواقع اإلنترنت والتي من شأنها 
 والجواالت الذكية حول العالم. 

 ما هو تطوير البرمجيات؟

جية ألنظمة تشغيل الكمبيوتر، والهواتف الذكية أو تطبيقات الكمبيوتر، واألجهزة  تطوير البرامج هو عملية تصميم وكتابة التعليمات البرم
 األخرى بخالف أجهزة الكمبيوتر. تعتمد لغة البرمجة التي يستخدمها مطور البرامج على المهمة.

النظام قد يطورون نظامبرمجة   ، المثال  النظام. على سبيل  برامج  األنظمة بتصميم وكتابة  يقوم مبرمجو  الكمبيوتر، مثل  :   تشغيل 
macOS أو Windows 10.  على الرغم من أن Java و Python  لغتان رائعتان لبرمجة النظام، فإن C ++  هي الخيار األكثر

 .شيوًعا

األقصى،  : بينما يركز مبرمجو األنظمة على تطوير التعليمات البرمجية التي تزيد من كفاءة نظام الكمبيوتر إلى الحد  برمجة التطبيقات
 Java ينتج مبرمجو التطبيقات رمًزا للبرامج التي تؤدي مهمة معينة، مثل برامج المحاسبة ومشغالت الوسائط ومعالجات النصوص. تعد

 .من بين اللغات الشائعة المستخدمة إلنشاء التطبيقات ++ C و Python و

المضمنةالبرامج المضمنة البرامج  الذين يعملون مع  المحترفون  المستخدمة في أجهزة غير   : يقوم  للبرامج  البرمجية  التعليمات  بكتابة 
المستقلة وأنواع معينة من اآلالت الحاسبة. يعمل هذا البرنامج على تشغيل الجهاز المثبت    GPSالكمبيوتر ، مثل الساعات الذكية وأجهزة  

 ئعة لكتابة كود البرنامج المضمن. خيارات شا ++Cو  Pythonو  Javaعليه. كما هو الحال مع برمجة التطبيقات ، تعد 

 نظرة على لغات البرمجة المهمة 

Java هي لغة برمجة لألغراض العامة مصممة للعمل على مجموعة متنوعة من األنظمة األساسية على سبيل المثال، إنها لغة تشفير :
أيًضا خياًرا شائًعا لتطوير تطبيقات  Java تعد  شائعة لإلنترنت ، ألنه يتم الوصول إلى صفحات الويب بواسطة أنواع مختلفة من األجهزة

 .Androidالهواتف الذكية التي تعمل بنظام 

Python هي لغة برمجة عالية المستوى موجهة للكائنات، مما يجعلها خياًرا ممتاًزا لتطوير الويب والتطبيقات. إنه بسيط نسبًيا وله بنية :
 عموًما بشكل أبطأ من برامج Python ، تعمل برامج Python Software Foundation فريدة تؤكد قابلية القراءة وفًقا لمؤسسة

Java ولكنها أقصر بثالث إلى خمس مرات من برنامج Java  المكافئ يستخدم هذا النوع من التعليمات البرمجية بشكل شائع لتطوير
 .مواقع الويب وتطبيقات الويب

C++من الوظائف عالية المستوى ومنخفضة المستوى. يتمتع بمستوى صعوبة متوسط    : هي لغة موجهة للكائنات يمكن استخدامها لكل
ويمكن استخدامه في كل شيء بدًءا من عرض رسومات ألعاب الفيديو وحتى استخراج البيانات من مجموعات البيانات الكبيرة. تعمل 

 .استخدامها لتطوير أي نوع من البرامجلغة البرمجة العالمية هذه على جميع أنواع أنظمة التشغيل ويمكن 
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Scala  هي لغة برمجة أحدث بدأت تكتسب شعبية. بالمقارنة مع :Java    وC++    من السهل نسبًيا التعلم. وفًقا لمقالة ،Lifewire 
فائدة إنتاجية في  . هذا له  Javaغالًبا في جزء صغير من عدد األسطر المطلوبة لكتابة دالة مكافئة في    Scalaاألخيرة ، "يمكن كتابة  

السماح للمطورين بالقيام بمزيد من األعمال الوظيفية في يوم عمل معين. سطور أقل من التعليمات البرمجية تسهل االختبار ومراجعة 
 الكود وتصحيح األخطاء.

 المهارات الالزمة الستخدام اللغة 

يتمتع المطورون الطموحون أيًضا بمهارات ناعمة لضمان استخدامها على  يعد إتقان لغات البرمجة الرئيسية أمًرا مهًما، ولكن يجب أن  
النحو األمثل. على سبيل المثال، تعد القدرات التحليلية المتقدمة واإلبداع ومهارات حل المشكالت ضرورية لكتابة التعليمات البرمجية 

حديث زمالء العمل والموظفين غير التقنيين بشكل فعال وتطبيقها. باإلضافة إلى ذلك، تسمح مهارات االتصال المحّسنة للمطورين بت
 .حول حالة المشروع

 دورة حياة النظام البرمجي 

SDLC    اوSystem Development Life Cycle   هي دورة حياة تطوير البرمجيات، وتعتبر هذه الدورة بكل مراحلها من ضمن
ليب المتبعة لحوكمة وضبط عمل فريق تطوير البرمجيات، والتي  مجاالت هندسة البرمجيات، والتي تهدف لتفصيل اإلجراءات واألسا

أصبحت أساس من أساسيات بناء اي مشروع برمجي، وقد تختلف المراحل من مشروع الى أخر حسب حجم واحتياجات المشروع، 
 (.Standardوتطبيق جميع المراحل يجعل من المشروع ذا جودة عالية جدًا، وموافق للمعايير القياسية )

 (: SDLCاحل دورة حياة تطوير البرمجيات )مر 

ويسمح   نظرًا ألن األخطاء التي يتم اكتشافها مؤخرًا تكون مكلفة وصعبة المعالجة؛ لذا فتصور دورة الحياة ُيسهل لنا التنبؤ باألخطاء ُمبكراً 
المطلوبة في االعتبار؛ وتتضمن دورة الحياة للمبرمجين بالتركيز على جودة التطبيق والوقت المحدد لتنفيذ البرنامج، وايضًا وضع التكلفة  

 التي يمر بها تطوير البرمجيات المراحل األتية:

 .Feasibility Studyدراسة الجدوى:  •
 . Analysisالتحليل:  •
 .Designالتصميم:  •
 .Implementationالتنفيذ:  •
 .Testingاالختبار:  •
 . Maintenanceالصيانة:  •
 .Evaluationالتقدير:  •
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المراحل هي مراحل مهمة جدًا وأساسية في بناء المشاريع البرمجية، وكما ذكرنا سابقًا أن هذه المراحل قد ال تدخل جميعها في  وهذه  

مرحلة بناء المشروع البرمجي وانما يتم انتقائها حسب االحتياج، ولكن نؤكد لكم أن بعضًا من هذه المراحل الزامية ويجب ان تدخل في  
 ترافي وذو جودة عالية وقد تم تحديدها باللون األحمر.ُكل مشروع برمجي اح

:  في هذه المرحلة يتم عمل دراسة لجدوى المشروع، والتواصل مع العميل لفهم المشروع وبناء صورة مبدئية له،  مرحلة التخطيط •
 والتحقق من االمكانيات لتنفيذ هذا المشروع، فهي تعتبر مرحلة اتخاذ قرار مبدئي.

حيث يتم في هذه المرحلة االقتراب أكثر   SDLCمن أهم مراحل دورة حياة المشروع البرمجي، وهي البادئة الفعلية للـ  : تعتبر  التحليل •
، وتحديد المفاهيم واألهداف وايطار المشكلة، وحذف المفاهيم الغير  Requirementمن العمالء لفهم المشروع، وتحديد ُمتطلباته  

 أكبر، فهي تعتبر خطوة تحديد الطلب، وعلى أساسها يتم تنفيذ المراحل التالية. منطقية واستبيان وفهم المشروع بشكل 
وانما مخططات   GUI: هي المرحلة التي يتم من خاللها عمل التصميم المبدئي للمشروع، وال نعني بالتصميم الـ  مرحلة التصميم •

، فهذه الخطوة اساسية جدًا والحقًا سأشرح التصميمات المشروع تمامًا مثل المهندس المعماري عندما يرسم مخططات المنزل قبل بنائه
 التي يحتاج المستقل ان يعملها لبناء مشروعه بشكل احترافي. 

: في هذه المرحلة يتم اختبار المشروع، والتحقق من أنه يعمل بشكل جيد ويوجد نوعين من االختبارات األساسية مرحلة االختبار •
Black Box Testing  وWhite Box Testing .وسنتعرف على هذه االنواع الحقًا 

 : وهي عملية نقل المشروع من بيئة التطوير الى بيئة التشغيل في مكان العميل.التنصيب •
 وقد تكون األكثر ثمنًا واألطول في المدة. SDLCأهم مراحل  الصيانة: •

 كيف ابدأ المشروع البرمجي؟ 

هناك الكثير من الطرق أو النماذج التي يتبعها اغلب المستقلين المحترفين في المجال البرمجي، وتكون من بداية المشروع حتى مرحلة  
،  ونطلق على هذه Ad Hocالتسليم ثم التطوير، وهذه النماذج ال استطيع القول انها جيدة ولكنها مستخدمة، وهي أفضل بكثير من  

 ، وسأذكر في هذا القسم البعض من هذه الطرائق.Modelsالنماذج مسمى 

 الطرق أو النماذج البرمجية

• Code and Fix وهذه الطريقة مستخدمة كثيرًا من قبل أغلب المستقلين وهي سيئة جدًا في حال تم تطبيقها لمشروع كبير او :
ور مشاكل نصلحها او حتى نحصل على  متوسط الحجم، وهي بكل بساطة نبدأ بكتابة الشفرة البرمجية حتى ننتهي، في حال ظه
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رضا المستخدم، ثم نبدأ بكتابة بقية الشفرة حتى ننتهي، وفي حال ظهور مشاكل نصلحها او حتى نحصل على رضا المستخدم،  
 ونستمر بهذه الدورة حتى يكتمل المشروع.

• Incrementalيعها للمستخدمين، وهذه الطريقة جيدة ولكن : هذه الطريقة تستخدم كثيرًا في التطبيقات العامة التي يتم تطويرها وب
أثناء تنفيذه    Buildوكل    Buildلها سلبياتها لألسف، وهي بكل بساطة أن نعمل اصدارات للمشروع البرمجي وكل اصدار يسمى  

 . Itrativeتقريبًا  بشكل تكراري  SDLCيتم تطبيق جميع مراحل 
• Agail  هذه الطريقة هي دمج مابين :Incremental    وItrative   ،وتركز على تنفيذ المشروع بالشكل الذي يحقق رضا العمالء

عن طريق التسليم السريع للمنتج، وهذه الطريقة تعتبر سلسة جدًا من ناحية االستخدام وهي من الطرق التي يستطيع استخدامها 
 المستقلين.

 تحليل وتلخيص المعلومات 

 وضوع بشكل جيد سنضع نقاط وسيتم تلخيص كل نقطة:اذا لنربط المعلومات ونوضح األفكار ونضمن فهمك للم

المشكلة باختصار تكمن في جودة المنتج، فتنفيذ   ما هي المشكلة مع الطريقة التي يتبعها المستقلين في مشاريعهم البرمجية؟: .أ
المشاريع البرمجية ال يكون فقط بكتابة الكود، وانما التخطيط الصحيح والتصميم األمثل، واتباع الطريقة األكثر فعالية لضمان بناء 

 المشروع بجودة عالية، وسهولة اختباره، وامكانية صيانته وتطويره الحقًا.
الجودة، صعوبة االختبار    ة أو المتوقعة التي تسببها الطرق الخاطئة في تنفيذ المشاريع البرمجية؟:ما هي المخاطر الممكن .ب

 والتحقق، صعوبة الصيانة، و القضايا القانونية.
لبناء مشروع برمجي ذو جودة عالية، يجب ان تبدأ اواًل بفهم المشروع بشكل   كيف ابدأ ببناء مشروع برمجي ذو جودة عالية؟: .ت

ثم كتابة متطلبات المشروع، ثم عمل التصميمات التوضيحية وتأكيد فهم المشروع، ثم التنفيذ، ثم االختبار، والحقًا الصيانة،  صحيح،  
 .SDLC Modelsوالتي يتم تنفيذها بشكل فعال من خالل  SDLCوكل ماتم ذكره سابقًا من مراحل 

البرمجي    : SDLC Modelsو    SDLC .ث المشروع  المشروع   SDLCدورة حياة تطوير  لبناء  هي مجموعة مراحل يجب تنفيذها 
 .SDLC Modelsالبرمجي بشكل صحيح، وطريقة تنفيذ هذه المراحل يكمن من خالل نماذج دورة حياة تطوير المشروع البرمجي 

 :الخاتمة

ة مما تم ذكره سابقًا نستطيع القول أنه ال توجد طريقة واحدة لبدء المشروع البرمجي، وانما هنالك الكثير من الطرق المعترف بها والمجرب
تطبيقيًا، وجميع هذه الطرق لم تجرب في مشروع واحد وانما لها تاريخ من الفشل والتطوير، ثم الفشل والتطوير، وسلسلة طويلة من 

وير حتى توصلنا الى اساسي عام لهذه الطرائق، وليومنا هذا ما زالت اغلب الطرق قيد التطوير. والهدف من هذه قصص فشل وتط
 بالشكل األمثل. SDLCالطرق او النماذج هو تطبيق 
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Abstract: 

The current research aims to know the contribution to the implementation of systems programming processes for work 

procedures and documents to match the standards set in information systems, then, in response to the question: How do I 

start a software project? The answer lies in choosing the right method or model; Choosing a model or working method is not 

easy, but it requires high experience and a deep understanding of the project, but do not worry, even if you are a beginner, 

because your simple knowledge of these models will help you a lot in choosing the right - almost - of them. In any case, 

these models may not be clear to some. In the current research, the most important axes that help in choosing the languages 

required for software implementation and development were mentioned, and these axes are the following: What does system 

programming mean, explaining system programming, is the system programmer himself responsible? The system, choosing 

the appropriate languages for systems programming, what is systems programming in web content, what is software 

development, a look at the important programming languages, the skills needed to use the language, the life cycle of the 

software system, methods or programming models. 
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