


أجدنــي أميــل دائمــا إلــى تعريــف "مالــك بــن نبــي" 
الخلقيــة  الصفــات  مجموعــة   [ أنهــا  علــى  للثقافــة 
إلــى المعــارف العلميــة  والقيــم االجتماعيــة إضافــة 
ال  وتصبــح  والدتــه،   منــذ  الفــرد  فــي  تؤثــر  التــي 
 العالقــة التــي تربــط ســلوكه بأســلوب الحيــاة 

ً
شــعوريا

فــي الوســط الــذي ولــد فيــه[. المعرفــة واألخــالق 
إذن، همــا قــوام الثقافــة التــي تــؤول آخــر المطــاف إلــى أن تكــون أســلوًبا تتحــدد بــه مراتــب 

ــك  ــة. لكــن مــا يدهشــني فعــال.. ذل ــر والمدني
ّ

األفــراد والجماعــات مــن الرقــي والتحض
قافــة وبعــض الشــخصيات التــي يرتبــط اســمها 

ّ
البــون الشاســع بيــن مفهــوم الث

ــى فــي عالمنــا الصغيــر بتســارع 
ّ

ــف« والتــي – ولألســف –  تتفش
ّ

بوصــف »مثق
ســرطاني، فهــذا يــرى أنــه قــد بلــغ الســماء بعلمــه وحــاز مرتبــة »العلمــاء« 
بكتــاب قــرأه أو شــهادة حّصلهــا، فهــو المثقــف الالمــع الــذي ال ينفــك 
خــر يحمــل درجــة 

َ
بإخبــارك بعلمــه الجــم وتفوقــه عليــك وتميــزه عنــك!! و ا

ــق ثقافتــه وعلمــه فتزيــن لــه أن أحــد أهــم 
ّ
علميــة عاليــة فــي تخصــص دقيــق.. تتفت

العلــوم الطبيعيــة البشــرية )كالم فاضــي(!! وذاك معيــار ثقافتــه قائــم علــى إقحــام الزمــة إنجليزيــة بعــد 
كل جملــة.. يريــد أن يجعــل منــك مبدعــا )ريادّيــا( مــن خــالل نســخك الحرفــي ألفــكاره الشــخصية وأحكامــه 

!! ..
ٌ

المقضيــة  وإال
ــف( 

ّ
وآخــرون وآخــرون.. وجودهــم فــي بيئتنــا هــذه أجبرنــي علــى اســتخدام اشــتقاقات أخــرى لكلمــة )مثق

بكثــرة مــن أمثــال مســتثقف ومتثاقــف.. إلــخ، لتصــف المســتويات الجديــدة التــي وصــل إليها هــؤالء. أعتقد 
ــا وصياغتهــا مــن جديــد وإال فإننــي 

ّ
نــا بحاجــة ماّســة إلــى إعــادة تقييــم للحالــة الثقافيــة الجامعيــة لــكل من

ّ
أن

أعتقــد بأنــه ســيكون انحــدار شــديد للذائقــة الثقافيــة الجامعيــة قريبــا.

الهندســة  فــروع  مــن  فــرع  الحاســوب  هندســة  تعــد 
 من هندســة 

ً
الكهربائيــة العامــة، ويضــم هــذا العلــم جــزءا

علــم  مــن  آخــًرا   
ً
جــزءا يضــم  أنــه  كمــا  اإللكترونيــات، 

الحاســوب، تؤهل هندســة الحاســوب دارسها والمتعمق 
فيهــا ألن يمتلــك خبــرة فــي مجال هندســة اإللكترونيات، 
إضافــة إلــى أنــه يكتســب خبــرة واســعة وكبيــرة فــي 
 التطــرق إلــى لغــات البرمجــة والتوســع 

ً
مجالــي البرمجيــات واألجــزاء الصلبــة للحاســوب، ويســتطيع أيضــا

فيهــا إن أراد، إذ أنــه يمتلــك المفاتيــح الالزمــة لذلــك عــن طريــق دراســته لهندســة الحاســوب، كمــا أنــه 
 للتعامــل مــع مــا يعــرف بـــ "Microcontrollers" و "PLC" و دوائــر "VLSI" والحساســات 

ً
يكــون مؤهــال

"Sensors" إضافة إلى إمكانية التعامل مع الروبوتات وتصميم البرامج المالئمة لتشغيلها. 
مــن ناحيــة مجــاالت العمــل، فيمكــن للحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس العمــل في مجــاالت متعددة، 
فيمكنــه العمــل فــي مجــال تطويــر البرمجيــات، و مجــال المبيعــات لألجــزاء الصلبــة المختلفــة، والعمــل 
فــي الشــبكات مــن ناحيــة التركيــب وتحديــد األعطــال والصيانــة، وذلــك عــن طريــق أن يــدرس الــدورات 

المختلفــة فــي هــذا المجــال، والتــي تعمــل علــى تقويــة مهاراتــه وتأهيلــه.
 فبإمكانــه 

ً
إضافــة إلــى ذلــك فيمكنــه أن يعمــل كمهنــدس صيانــة فــي الدوائــر والشــركات، وأخيــرا

العمــل فــي مجــال تطويــر وتصميــم مواقع اإلنترنت المختلفــة و إجراء الصيانة 
الالزمــة لهــا عنــد حــدوث أعطــال فيهــا،أو إجــراء التحديثــات الالزمــة لهــا.



وجــود  لكثــرة 
البيانــات المهمــة 
كانــت  شــخصية 
و  مهنيــة،  أم 
إليهــا   الوصــول  وســهولة  الضيــاع  مــن  عليهــا  حرصــا 
واســترجاعها بــأي وقــت وفــي أي مــكان بهــذا العالم.
باســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة "اإلنترنــت" أطلقــت 
بعــض الشــركات العالميــة بعــض التطبيقــات لتســهيل 
التخزيــن  عمليــة  تســمى  والتــي  العمليــة  هــذه 
الســحابي المعــروف بـــ "Cloud Computing" منهــا:

GoogleDrive, iTunes, DropBox, Appstore
البيانــات  وهــذه الخدمــة تتيــح لمســتخدميها تخزيــن 
وحفظهــا بــأي مــن تلــك البرامــج و اســترجاعها بشــكل 
العلــم أن الشــركة المســؤولة  ميســر و ســريع مــع 

مــن  هــي  البرنامــج  عــن 
تتكفــل بحفــظ تلــك البيانــات 

حــال  فــي  اســتراجعها  و 
فقدانهــا.

أطلقــت شــركة آبــل هــذه 
2011 وخــالل ســنة 2013 أصبــح عــدد  الخدمــة بســنة 
مســتخدمين هــذه الخدمــة مــا يقــارب 320  مليــون 

مســتخدما ســواء كان شــخصا أم شــركة .

دعونــا نتحــدث فــي السياســة قليــال، وطنــي برغــم كل 
الدمــار والــركام األســود ينهــض أقــوى، أجمــل و أكثر حنانا، 
ولــو تحدثنــا عــن األمــل.. غصــن الزيتــون ذاك الــذي رســم 
يوًمــا علــى جــدران مدرســتي، أصبــح غابــة ثمارهــا تعانــق 
الســماء وزيتهــا يشــعل فتيــل ثــورة لــن تخمــد، و إذا تحدثنــا 
عــن الســالم.. عنــد كنيســة حارتنــا يجلــس شــيخ جليــل فــي 
حضنــه حمــام أبيــض وفــي قلبــه مصحــف، يوقــظ الحــي 
نــداء  كأنــه  ســماعه  بعــد  ينهــض  كٌل  العطــرة،  بتالوتــه 
إلــى  أخذتكــم  لــو  و  تجاهلــه،  علــى  يقــوون  ال  مقــدس 
تلــك الرائحــة التــي تســتطيع أن تشــمها مــن بعيــد وكأنهــا 
تعانقــك، خبــز أمــي بخلطتهــا الســرية كخبــز جدتــي تماما. و 
إذا تحدثنــا عــن الحــب، ســيكون وطنــي قيثــارة الــروح وحلــم 
الغــد.. صــوت األمــل ورائحــة أمــي.. وطنــي و إن خانتنــي 

الكلمــات.. مجــرد أن أنطــق فلســطين فقــد أجــدت.

#أدراج_الجامعة!



ــاء 8/12/2015  ــار الكفــاءة التجريبــي يــوم الثالث 1. قــّدم طلبــة قســم هندســة الحاســوب اختب
وكان أداؤهــم فــوق المتوســط، و فــي يــوم االثنيــن 2015/12/14، قّدمــوا اختبــار الكفــاءة 

الرســمي، و بــكل الحــرص و االهتمــام. 
ــم قســم هندســة الحاســوب عــددا مــن محاضــرات المراجعــة المبرمجــة قبيــل االمتحــان 

ّ
2. نظ

األول فــي المــواد الدراســية اآلتيــة: لغــة برمجــة، خوارزميات وبنى المعطيات، نظم الحواســيب 
.)Eagle الضمنيــة، دوائــر المنطــق، الرياضيــات المنفصلــة، مشــروع هندســي1 )برنامــج

ــة لقســم هندســة الحاســوب مــن عــدد مــن  لت لجن
ّ
ــك

ُ
3. ش

طــالب القســم و هــم:
طّحــان،  مجاهــد  عبــي، 

ّ
الز ياســر  حجــازي،  عبدالهــادي 

عبدالرحمــن أبــو خــرج، نــور نــّواس، علــي عــّواد، بهــاء دعــدوع، 
عبــي، أحمــد 

ّ
مصطفــى حّســونة، إيمــان الّســاحوري، يمــان الز

يــان، محمــد نوفــل للتواصــل مــع رئاســة القســم ألجــل 
ّ
عل

تنســيق النشــاطات المختلفــة. 

محاضرة مراجعة لمادة خوارزميات وبنى المعطياتمحاضرة مراجعة للغة البرمجة


