
 نصائح
 كيف تطورين نفسك في مجال تخّصصك؟* 

 

 الجواب األول وببساطة • الُممارسة •  -

كل ما مارستي اللي تعلمتيه ، كل ما ثبت معك في عقلك وتعلّمتيه أكثر ، إذا اكتفيتي فقط بالشرح ، ابًدا ماراح يفيدك وال  

، لذا أول شيء عليك تسوينه إنك تمارسين وتتدربين على اللي تعلمتيه عشان تتطوّرين أكثر وتثبتين  راح تتعلمينه لألبد

 نفسك في هذا المجال . 

 

ثاني شيء ، الجامعة فقط تعطينا رؤوس األقالم ، والحاسب خصوًصا هو *بحر من العلم* ، وأيًضا هو *علم متجّدد   -

 م ماراح تتطّورين أبًدا ! ومتطّور* ، لذا إذا اكتفيتي فقط بتعليمه

 عليِك أنِت إنك تتعلمين أكثر وتتوّسعين بالمجال اللي اخذتيه وتفهمينه

 ألن لو مشيتي بالحفظ فهذا شيء ماراح يفيدك ال في مستقبلك وال في دراستك

 الفهم ثّم الفهم . 

 

ثالث شيء ، ركزي على كتب الحاسب ألنها بحر من المعلومات ، وأيًضا المحيط اللي حولك جًدا مؤثّر بِك لذا احيطي  -

نفسِك بمعلومات مختلفة بكامل يومك مثاًل تتابعين حسابات للتقنية أو أشخاص أكبر منّك في هذا المجال غالبًا بيفيدك مّرة 

 وبيطّورك أيًضا . 

 

اآلن طالبات حاسب وتقنّية ، والحمدهلل احنا عايشين في عالم التّقنية ، كل شيء متوفّر عندنا على رابع شيء ، احنا  -

 اإلنترنت ، نقدر نتعلم وناخذ دورات وشهادات رسمّية أيًضا ونطّور من أنفسنا عبرها ، راح اكتب لكم بعض المنّصات : 

 

 •*techcampus  * 

 انّية في فترة محددة وشهاداتهم رسمّية بعد ، انصحكم فيها _ _ جًدا جميل وفيه دورات كثيرة تكون مج   

 *• دورات الجامعة * 

 _ الجامعة تستقطب دورات جًدا مهّمة ومفيدة _   

 •*ORACLE Academy  * 

 _ فيه عّدة شهادات تاخذينها لّما تجتازين اختبارها _

  



 .                     معاكم ُدنى الزنيتان قسم علوم الحاسبات

 طبعاً بنجي فقرة كيف تطورين نفسك بمجال تخصصك  -

رز جملة للحين ببالي "الحاسب حب وإبداع وشغف"! الشغف إذا هو  صدق اول مادخلت الحاسب قالت لي وحدة من التيتش

 عندك فا انِت بتصيرين توب بالحاسب كل يوم حابه تتعلمين شي جديد بتخصصك! 

الحاسب مو زي اي تخصص مثالً زي اللغه العربيه شي مرح يتغير كلل يوم كل يوم يتطور ويطلع شي جديد كيف  

                      عاه؟ يعني زي جوالك كل فتره تحدثينه كذا الحاسب حرفياً!!تصيرين انتي مواكبه هالشي وتمشين م

اول شي سوي بتويتر لناس مجالهم حاسب وداخلينه وبرمجة بعد! ادخلي اليوتيوب عالم عالم صدق! اليوتيوب بحر بحر  

 ً  بحر! حرفيا

ً  مثالً              ! كثيير اشياء زي كذا تساعدك تطورين نفسكudemy,udacityفيه كثييييير اكاديميات! مثل    انتو حاليا

 ! يساعدكم مره يعني  كمان وايش المكتب سطح  برامج أليش؟  فيها  تبرمجون جافا   تعرفون حلو   مستوى بأول  جافا  بتدرسون

شوفو الحاسب مايصلح بس تاخذين المعلومة من الجامعة وترجعين! النه بحر! الجامعة تعطيك رؤوس اقالم! انِت كملي  

 دددكم مصاادر كثيييره مررره! عن  ماقلتلكم زي!  ابحثي       

فيه برامج حلوة برمجة هنا بالجوال تحملينها بتفيدك باالشياء البسيطة!  فيه برنامج حلو مثالً للويب كيق تسوين موقع  

                بالنهاية هاألشياء  بعطيكم حلو  مرره                    يعطيك تقرين من موقع ويقولك يال هنا وش تسوي هنا وش 

 w3schoolلتعلم الويب والمواقع عندك موقع الشركة نفسه مسويته عن نفسي تعلمت منه! جًدا مفيد ! موقع  

(https://www.w3schools.com/html/) 

وعندكم حلو قناة عبدهللا عيد لبرمجة الجافا تستفيدون منها قبل تدخلون يصير عندكم شوي معرفه وش البرمجة؟ وزي كذا  

 ( https://www.youtube.com/user/abdullaheidtvتجنن!!!!!! )

 ( Picocompilerوفيه برضو برنامج حلو للبرمجة عالجوال بس للبدايات واشيااء بسيطة يعني )

 ممتاز للمبتدئ الذي يريد تعلم تقنيات ولغات الويب مثل الـ  w3schools.comموقع 

Html 

Css 

Java script 

Php 

 ات وشهادات. و يوفر أمثلة واختبار

               وكذا مفيدد وحلو htmlحملوه على جواالتكم يسالكم عن ال   learn htmlوهذا البرنامج 

        وعندكم ناس تقنيه كثيير مفيدة! مثل د.ياسر العصيفير

 

  



                 معكم تينا الشعالن طالبة علوم الحاسب مستوى خامس

       هي خطوات بسيطة تمشين عليها وكل شي بيسهل ان شاء هللا 

 في البداية اهم شي : 

         ●نظمي وقتك 

 لك بترتاحين نفسيااذا نظمتي وقتك بتعرفين كيف تذاكرين ووش الطريقة المناسبة 

       ●خلي محاضراتك دايم معك

سواء طبعيتها او باالبياد مرة مهم محاضراتك تكون معك وقت المحاضرة عشان تسجلين كل معلومة تقولها الدكتورة  

 تحسينها مهمة

        ●استغلي الوقت 

 باي وقت انتي فاضية جاء عندك بريك طلعي محاضراتك وذاكريها استفيدي من وقتك

            محاضراتك ●التراكمين

 اكبر غلط ممكن تسوينه تراكمين المحاضرات عليك واذا جاء وقت االختبار يصير مافيه وقت عندك 

       ●حضري المحاضرة الجاية

خذي نظرة عليها حاولي تفهمين وش فيها اذا عندك كلمة مو عارفة معناها حطي عليها خط وترجميها ) هالطريقة رح  

 سهل عليك حتى وانتي تذاكرين لالختبار(تساعدك كثير تستوعبين المحاضرة وت 

        ●ركزي بالمحاضرة

اهم وقت لك هو وقت المحاضرة التستحين لو مااستوعبتي اي معلومة انك تسألين الدكتورة عنها وانتبهي مع الدكتورة  

 لشرحها لو ركزت على معلومة انك تكتبينها وحتى لو شرحت شي خارج الساليد اكتبيه معها النه بيفيدك

           ●راجعي المحاضرة الي اخذتيها  

 تحسينه بيفيدك اقري معلومات عنها بيطورك مستقبال وبيساعدك وقت االختباروابحثي عنها سجلي فيها اي شي 

      ●طبقي اول باول 

 طبعا تخصصنا يعتمد على العملي بشكل كثير اكبر غلط انك ماتطبقين وتمارسين الي تعلمتيه

قي عليها اختبري  ارجعي للبيت طبقي الي خذتيه بالمحاضرة الي راحت ودوري باليوتيوب والمواقع امثلة مشابهة وطب 

 نفسك فيها

 

 

 

 

 



.     بعض النصايح اللي ممكن تستفيدون منها ]ممكن مو كل شي اقوله يناسبكم فأنت خذ المفيد واللي ناسبك [   

 

 عاً استأذن منه باألول. حاولو تسجلو المحاضره بصوت الدكتوره وطب -١

 

ايام يوم الثالثاء طبعاً راحه لك سوي فيه اللي تبي ، يصير تبدا من   ٧قسم االختبار ع ايام يعني انت عندك اسبوع  -٢

صفحه وكذا لحتى م تخلصها ويوم االحد مراجعه مكككثفه    ٢٠االربعاء والخميس والجمعه والسبت ذي تذاكر مثال تذاكر 

 وكذا واالثنين تجميعاتومراجعه المعلومات 

 

االهمم االههم اصصححى تضحي وتساعد الناس ونت لسى م خلصت مذاكره النك لو دخلت القروب محا تخرج منه   -٣

حتالقي حاجات غريبه تنقال ونت م خلصت وحتنفجع وتتوتر وتضيع الوقت عليك فعشان كذا خلص اللي عليك باالول  

 .     ليك وتتأكد وتحل وتساعد وهنا انت منجد تستفيد ودخل وحتشوف االشياء اللي تنقال ماره ع

 

حاول تفهم وتحفظ وتربط يعني استعمل كل وسائل المذاكره ال تعتمد فقط ع الفهم فيه حاحات يبيلها ربط وتسهلها على   -٤

 .     نفسك اصلن 

 

وبذات اول شهر  اممممممسككك اممممسك غيااباتتككك حطو تحتها ممملييييييوننن خخطط اممسك مرا غياباتكك  -٥

     ماوراك شي وال وراك عذر تغغيب لييه!! عشان تستفيدون من الغيابات بوقت اهم وبوقت يكون عندكم عذر 

 . 

 

تقرا المحاضره قراية سريعه قبل المحاضره وعادي لو تكوني بالسياره اقريها ع السريع مو الزم تتعمقي فيها ع االقل   -٦

 م اليوم فقططط وبتفررق معكك كككثييير. بس خذي فكره عن ايش بتكون محاضرتك

 

ماني من النوع اللي الزم الزم الشخص يذاكر اول بأول النو صراحه م كنت اطبق ذي الطريقه ولكن انا اشوف لو   -٧

 .     انك اول بأول من نفس المحاضره م فهمت ذي النقطه روح للدكتوره وخليها تفهمك هيا كذا انتي ماشية  

 . 

 

يجّرونك دايما اختاري الصحبة اللي تحب العمل والموقف اللي هي فيه ترا لهم دور كبير بالمعدل،   دايما اصحابك  -٨

كيف؟ بشكل نفسي .. الفكرة في الدراسة ايش؟ ان في اعمال السنة الكويزات الميد المشاريع دايما حاولي تجيبين درجات  

 كاملة عشان الفاينل يمديك تغلطين وماتخسرين درجات كثيرة 

 

من الناحية الدراسية خلي معاك دفتر كبير المقسم وكل مادة لها قسمها .. دوني مع االستاذة الكالم الي تكرره او    -٩

 .     تحسينه مهم 

 

    واكثر، وحرفياً الوقت من ذهب في اول سنة  ٢اي واجب يتأجل الى يوم ثاني يتوالد الى   -١٠

بعض الحاجات اللي بتجنبها بإذن هللا ، مو شرط تطبقها كلها خذ المفيد  المهم ذي اخطائي وبعض الحاجات اللي عرفتها و

 ♥   هقلك وطب 



 األجهزة الممتازة  اختيار

راح نبدأ اليوم بإذن هللا بالحديث عن موضوع مهم جًدا، أال وهو *شراء األجهزة الممتازة التي تخدم تخصصي ودراستي*  

           

في البداية ال تتوقعين في هذا المحتوى اللطيف، إني راح أحدد لك أجهزة بماركتها بسعرها.. ألن كل شخص له ميزانية  

    طلبات مختلفة تماًمامختلفة ومت 

 في البداية راح نتكلم عن المزايا المهمة جًدا للجهاز اللي المفروض 

 :     تركزين عليها كثييير 

 السعة* : أو بمسمى آخر الرام، -١*

ق.ب مثاًل أو غيره.. فهو نفسه نفسه بالضبط على  ٦٤قد سمعنا من قبل مسمى السعة في الجواالت صح ؟ وإننا نبي سعة 

سنوات متكاملة بدون ما يوقف   ٤ هلالج لجراح تشتريه، اشتري سعة كويسة ال بأس فيها بحيث تكفيك بإذن هللا  الجهاز اللي 

 عليك شغلك فجأة والزم تحذفين وتعرفون القروشة.. 

          ق.ب وهو األعلى   ٣٢ق.ب إلى   ٨سعة ممكن تشترونها هي من:  أحسن

 

ومدى تحّمله للبرامج المعقدة اللي تحمل الكثير والكثير من  المعالج* : المعالج هو بالضبط سرعة وجودة أداء جهازك-٢*

 i3 , i5 , i7معالجات معروفة:  ٣التفاصيل البرمجية.. المفروض تعرفونه 

i3  أبًدا ما يصلح لك كطالبة جامعية وقسمها أحد أقسام الحاسب ، فنستبعد هالخيار     . 

i5   وسعًرا.. ممتاز وينفع لك كطالبة ومناااسب جًدا جودةً وعماًل             

i7   أقدر أسميه من المعالجات الكامل المتكامل ، ومناسب جًدا جودةً وعماًل لكن سعًرا ال.. يعتبر غالي شوي     

 

 أحجام،  ٤حجم الشاشة* : أحجام الشاشة تنقسم إلى -٣*

تلقين البتوب فيه مقاس  انش: يعتبر مثل االيبادات والتابلت الصغيرة.. أنا ما أنصح فيه طبعًا وماراح  ١٢إلى  ١٠* من 

    هالشاشة، لذلك يُستبعد 

انش: ممتاز جًدا ويصير الالبتوب كله خفيف ولطيف وتقدرين تحملينه معاك بسهولة وسالسة جًدا، أنا   ١٤إلى  ١٣* من 

         شخصيًا عندي مثل هالمقاس ومرتاحة معاه جًدا 

ذينه معاك.. ولكن ضخم وكبير وراح يتعبك في الحمل  انش: ممتاز في الشغل في البيت غالبًا وما تاخ  ١٧إلى  ١٥* من 

     جًدا جًدا إذا أخذتيه معاك للجامعة  

         انش: هذا المكتبي طبعًا  ١٧* أكبر من 

 

 الذاكرة الداخلية* : -٤*

  الداخلية أهم أساسيات جاهز الحاسب اللي الزم تركزين عليها، *مهم جًدا جًدا* تاخذين ذاكرة عاااالية حتى ما الذاكرة

              تتعبين وسط الترم ويقعد يعلّق عليك الجهاز وما يحفظ لك شغلك وتعبك  

 :أنواعها

    سيئة جًدا.. لذلك تُستبعد   HDD* ذاكرة 



ق.ب جميلة وضخمة ولكن لن تخدمك كثيييًرا كطالبة في كلية علوم الحاسب والمعلومات طيلة األربع  128* ذاكرة بحجم 

          سنوات

ق.ب  ٢٦٥ق.ب هي األفضل واألجدر واألجود، وغالبًا الطالب والطالبات يختارون   ٥١٢ق.ب و ذاكرة  ٢٦٥* ذاكرة 

         

 

، ومخارج للفالش وال تقتصرين على مخرج أو مخرجين ألن في   *احرصي يكون في البتوبك مخارج لل سي دي 

المشاريع ما تدرين الدكتورة وش تطلب منك هل فالش أو سي دي فهذي نقطة جًدا مهمة عانيت منها شخصيًا إن البتوبك  

          الزم يكون فيه مخرجين حتى تتّم وتتكامل صفات جهازك الحلو* 

 

المحاضرات( لِك الخيار في طباعتها أو تدرسينها من الالبتوب تبعك، إذا راح   *ونقطة أخيرة مهمة، الساليدات )شرائح

  Microsoft surface proتدرسينها من الالبتوب فأنا أفضل تشترين البتوب و بنفس الوقت يكون تابلت ، مثل ماركة 

 ؛    ومعه قلم كمان أشتغل عليه وجهاز جبّار وممتاز   برضووهذا الجهاز  عندي شخصيًا وأفتح منه المحاضرات و

الخيار الثاني وهو السائد بإنك تشترين آيباد مع قلم للمحاضرات والمذاكرة + البتوب تشتغلين عليه واجباتك ومشاريعك   أو

          

 

*أخيًرا وليس آخًرا شرحت لك كل هالصفات والمزايا المهمة اللي تهّمك كطالبة بحيث تستوعبينها وتفهمينها لما تنزلين 

  محّل آخر تصيرين فاهمة كل صفة وكل ميزة وش المقصود فيها وتختارين اللي يخدمك ويساعدك بدراستك*جرير أو أي 

          


