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سألنً أحد أصدقائً كٌف ٌمكنه تعلم البرمجة. وهل تعلم البرمجة 

 ٌحتاج إلى قدرات خاصة

انك مطالب بأن تكون على أعلى درجات  :أعرف طريقك     -1

 .الصراحة مع نفسك هل ترٌد أن تكون مبرمجا أو ال

طبعا فى بداٌة الطرٌق الحماس قد ٌدفع  :كحدد أهداف       -2

البعض أنه ٌرٌد ان ٌتعلم كل شٌئ ، هذا منطقً و طبعًٌ 

ذالك ستجد لكن نصٌحتً لك أختار طرٌق و أمشى فٌه بعد 

 .كل الطرق أصبحت سهلك لك لتتعلم كل ما ترٌد بإذن هللا

إذا بدات أي مشروع بدون دراسة  : ةأهتم بالدراس      -3

مسبقة تأكد أن مشروعك قد فشل بنسبة كبٌرة.علٌك أن تبدأ 

 .ابدراسة المشروع المقدم علٌة ودراسة أدواته جٌد

علٌك فً هذا التوقٌت عمل مسودة  : كحدد مسؤوليات      -4

وتبدأ فى كتابة المهام التً ستكلف نفسك  todo list للمهام

بها. حتً تتابع نفسك أول باول البد أن تبدأ فى تنظٌم حٌاتك 

 .لإذا أردت أن تغٌرها نحو مستقبل أفض

أعرف انه األن ٌنتابك شعور بالخوف هل  : فال تخا      -5
حمله؟؟!!. من خالل ستستمر أم أن الطرٌق أطول من ما تت

تجربة شخصٌة كل شٌئ فى أوله صعب تذكر أي شٌئ 
تعلمته فى الماضً كقٌادة السٌارة مثال الم ٌراودك الشك ولو 

ببعض  للحظه أن ما تقوم به لهو صعب للغاٌة ، ولكن 
العزٌمة و اإلصرار نكسر حاجز الخوف لدٌنا و نحقق ما 

 ٌعجز اآلخرون عن تحقٌقه بسبب خوفهم.

http://al-mohamady.blogspot.com/2012/02/15.html
http://al-mohamady.blogspot.com/2012/02/15.html


 

 

التكن كسوال وال تؤخر العمل الذى علٌك  :بالعملاء إبد      -6

 .لٌوم أخر.وال تضع لنفسك الحواجز التً تحد من عزٌمتك

ستجد منهم الكثٌرٌن فى محٌطك  :لإلنهزاميينال تسمع      -7

فال تصغ لهم أبدا و تأكد أن كثٌر من الذٌن فشلوا فى أعمالهم 

د فشلوا بسبب عدم المحاولة المستمرة وانه بمجرد أن وج

 .مالصعوبات أستسل

كل خطوه تمر بها لألمام علٌك أن تدون : كدون مالحظات     -8

عنها مالحظاتك بشكل مستمر حتً تستطٌع أن تقٌم ادائك 

بإستمرار و أن تكون أنت الحكم على مسٌرتك فى تعلم 

 .ةالبرمج

التقف عند حد معٌن أستمر فً العلو فكلما : اكن طموح       -9

طموحك أكثر و أكثر صعدت فى سماء البرمجة .أرفع سفق 

 .حتى تظل دائما من الممٌزٌن فى هذا المجال

هذا التحدٌث المستمر حتى : رحدث نفسك بإستمرا -11

التفقد مٌزاتك فى عملك إذا حدث تطوٌر لألدوات مثال. 

أجعل نفسك دائما على طرٌق التطوٌر حتً ال ٌفوتك وتجد 

 .صعوبة فى مالحقة الحقا

ٌاك أن تعتمد على احد فً تعلٌمك : اكأعتمد على نفس -11

و حاول دائما أن تكون أنت من ٌجد المعلومة ال ٌستجدٌها 

من من هم أكبر منه خبرة.بالتأكٌد تحتاج إلى هؤالء الناس 

 .ًلكنً ال أرٌدك ان تعتمد علٌهم بشكل نهائ

تأكد انك لن تكون مبرمج : ةحسن من لغتك اإلنجليزي -12

ن معظم الكتب القوٌة فى ناجح إال إذا طورت لغتك جٌدا. أل

مجال البرمجٌات و اغلب األبحاث و المواقع مكتوبة باللغة 

اإلنجلٌزٌة. إٌاك أن تعتمد على المراجع العربٌة فقط فى 

 .كدراست



 

 

تكون معطاء على قدر ما تستطٌع، وتأكد : التكن بخيال -13

 .أن من ٌخفً عنك معلومة هو فى الحقٌقة ال ٌمتلك غٌرها

إبحث عن ملهم حاول أن  :ةالنفسيإبحث عن الراحة  -14

 رتستقر. ال تكن مشتت األفكار و انت تعمل أو و أنت تذاك

أو منشغال بأمور أخرى أثناء  التكن متوترا أو منفعال 

 .دأبحارك فى كتابة األكوا

تاكد أن هللا دائما ٌقف بجوار : جال تتسرع النتائ -15

وتعالى.  المجتهدٌن. فإذ إجتهدت أترك الباقً على هللا سبحانه

 .وتاكد أن هللا ال ٌضٌع أجر من أحسن عمال
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