


بيــن عــوادم الســيارات أغــرق، لكننــي ال أشــتكي  كيــف 
لــي أن أتلفــظ بشــيء مــن بعــد وصولــي فــي الوقــت 
المناســب قبــل مغــادرة آخــر حافلــة مســاء؟ وبمــا أنهــا آخــر 
ــذي  ــزود بالوقــود لليــوم ال ــأن يت ــة، يحــق لصاحبهــا ب حافل
لنــا أن نعتــرض حتــى و إن توقفنــا برهــة  يليــه، فكيــف 
زمنيــة طويلــة فــي المحطــة! و لــن أشــتكي رائحــة الوقــود التــي أتلفــت جهــازي التنفســي، 
فكيــف ستســير الحافلــة بــا وقــود... كلهــا مترابطــة و  نحــن لســنا إال جــزًء صغيــرا مــن شــيء 
كثيــر، نحــن لســنا إال عابــري طريــق، ســوف نمضــي رحلتنــا  و نعــود إلــى منازلنــا، فــا يحــق لنــا أن 
نعتــرض،  لكــن كل ذلــك يدفــع مــن أعمارنــا... فهــل يســتحق العلــم كل هــذا العنــاء بــا مقــدر 
و ال مراعــي؟ وهــل ســيأتي يوًمــا أســتفيد مــن هــذا العلــم فــي اختصــار كل  مــا مــررت بــه مــن 
تعــب و انتظــار لصعــود راكــب تلــو اآلخــر؟ وهــل ســأفرح بشــهادتي كفرحتــي بوصــول آخــر راكــب 

للحافلــة؟!َ 
فمــا الرابــط العجيــب بيــن حركــة المواصــات فــي بلدنــا  و مســتوى التعليــم فــي جامعاتنــا؟ كلهــا 
مترابطــة، فــذاك الــذي يمضــي يومــه متنقــا بيــن محطــة 
 الشــيء 

ً
و أخــرى هــو ذاتــه مــن يقبــع  فــي جامعتــه طالبــا

الكثيــر، لكــن يكمــن العــدل بــأن الوقــت الــذي  يمضيــه فــي 
ــه فــي  المحاضــرة!  ــذي يمضي ــة هــو ذات الوقــت ال الحافل
 بطــرق  مختلفــة، كلهــا 

ً
كلهــا مترابطــة، كلهــا تحمــل دروســا

متعبــة، كلهــا تشــترك بالارغبــة فــي فعلهــا... كلهــا بــا 
جــدوى للمســتقبل القريــب، كلهــا أفعــاٌل ال متناهيــة، كلهــا 

و   
ً
عرفــا أصبحــت 

فعلهــا عــادة، كلهــا مملــة و تخلــو مــن المتعــة، فلــم يعــد 
ذاك الشــغف فــي  المعرفــة، كمــا لــم يعــد ذلــك التوتــر 
فــي الطريــق وإن طــال... فلــم يعــد كل شــيء كمــا 

ــرة... ــا عب ــر مــن يــوم ب ــا عــودة... خي كان، فذهــاب ب

كفعــٍل مجــرٍد مــن تصاريفــه .. كقصيــدٍة خانهــا الــوزن ..أو 
جــل   .. الــكل  كأنــك  ..أو  عجــوز  بيــٍت  فــي  باليــٍة  كفخــارٍة 
الحكايــة .. البدايــة والنهايــة ..كقطعــٍة نقديــة فــي ظــل 

»طفــر« حالــك ..
كلحــن   .. درويشــي  كشــعٍر 
رحبانــي ..أو أنــك صفعــة آخــر الليــل .. ثــم ال شــيء يذكــر .. 

كأنــك ال أحــد ..



الراســبيري بــاي هــو كمبيوتــر متكامــل صغيــر فــي حجــم كــف اليــد بســعر ال يتجــاوز 25 
دوالر وبأقــل اســتهاك للطاقــة “أقــل مــن 3 وات”.

ــا  تــم تصميمــه فــي جامعــة كامبريــدج فــي بريطاني
للمســاعدة فــي تدريــس علــوم الحاســب للطــاب 
بهــا بحيــث يدمــج بتقنيتــه مــا بيــن أنظمــة لينكــس 

التحكــم  وأنظمــة  واإللكترونيــات  البرمجــة  وعلــم 
الذكيــة فــي ذات الوقــت، ممــا جعــل هــذا الكمبيوتــر 

الصغيــر يحقــق نجــاح مذهــل فــي كا المجاليــن التعليمــي 
والتطبيقــي.

يمكنــك اســتخدام الراســبيري كأي حاســب آلــي تقليــدي لتصفــح االنترنــت وارســال البريــد 
 
ً
االلكترونــي وحتــى تحريــر الملفــات والوثائــق عبــر حزمــة “Libreoffice” المكتبيــة، أيضــا
تســتطيع تحويــل أي تلفــاز عنــدك إلــى نظــام ترفيــه منزلــي متصــل باإلنترنــت وكذلــك 
 
ً
يمكنــك عمــل مشــاريع تحكــم إلكترونيــة مذهلــه واســتخدام الراســبيري كبديــل متطــور جــدا

عــن المتحكمــات الدقيقــة فمثــا يمكنــك عمــل بعــض التطبيقــات مثــل :
صناعــة الروبوتــات والغواصــات وكذلــك الطائــرات بــدون طيــار ,  تطبيقــات المراقبة ,المراقبة 

البيئيــة والتلفــاز الذكــي   والكثيــر مــن التطبيقــات المختلفة .
يوجــد موديليــن للراســبيري ، موديــل A يحتــوي علــى 
256 ميجابايت ذاكرة رام ومنفذ USB وال يحتوي على 
منفــذ  Ethernet. أمــا موديــل B فيحتــوي علــى نفــس 

.Ethernet  ومنفــذ USB ذاكــرة الــرام مــع منفذيــن
 25 دوالر أمريكي ، اما الموديل 

ً
ثمن الموديل A تقريبا

B فثمنه 35 دوالر امريكي.

االســتيقاظ فــي وقــت الفجــر لــه فوائــد عاجيــة 
عديــدة، ومنهــا أنــه قــد يســاعدك علــى تقليــص 
ــة  ــا فعــاال لحال ــة ويشــكل عاًج اإلحســاس بالكآب
االكتئــاب، كمــا أن ضــوء الفجــر األزرق مــن أفضــل 
األلــوان وأكثرهــا راحــة للعيــن. وأن العلمــاء أكدوا 
أن وقــت الفجــر هــو الوقــت المناســب للتفكيــر 
واإلبــداع وصفــاء الذهــن، ولذلــك فــإن االســتيقاظ فــي وقــت الفجــر لــه فوائــد طبيــة كثيرة، 

وذلــك لعــاج مختلــف االضطرابــات النفســية وعلــى رأســها اضطرابــات النــوم واالكتئــاب.



المهنــدس هــو شــخص يبحــث دائمــا عــن المعرفــة و 
يطورهــا، ليــس لــه حــدود فــي التفكيــر، يجــد و يتعــب 
يســاعد  و  المشــاكل  أهدافه،يحــل  لتحقيــق  يســتمر  و 

اآلخريــن.
مهمتــه  عليــه،   يمشــي  الــذي  الطريــق  هــو  اإلبــداع 
ليســت ســهلة أبــدا، فالتعــب رفيقــه الدائــم و لكنــه رغــم 
ذلــك محبــا للعلــم،  يواصــل البحــث دون ملــل أو كلــل، 
يريــد لقــب المهنــدس بجــدارة، حتــى بدراســته ال تكــون الخمــس ســنوات كافيــة لــه، بــل يتعــب 
و يــدرس بعــد تلــك الخمــس ســنوات،  و مــع كل تغييــر فــي مجالــه يتابعــه و يدخلــه لموســوعة 
علمــه، و لكــي تصبــح مهندســا بجــدارة عليــك أوال أن تســتعين باللــه بقضــاء أمــورك و دراســتك و 
عملــك، عليــك تحليــل كل األمــور مــن حولــك و يجــب أن تكــون لديــك ســعة اطــاع علــى الكتــب 
و االنترنــت فــي مجــال تخصصــك، فالمهنــدس يمكــن تســميته باإلنســان المختــرع نوعــا مــا، 
فهــو يقــوم بتطويــر برامــج أو أجهــزة أو رســومات موجــودة باألصــل،  و عليــك أال تســتمع لمــن 
يقــوم بإحباطــك و يقــول لــك دائمــا أنــك ال تســتطيع و أنــك ليــس لديــك مجــاال للعمــل، فأنــت 
مــن ســتحدد أيــن ســتعمل بكفاءتــك و اجتهــادك،  و كمــا أنــك ستســمع الكثيــر مــن الــكام الــذي 
ببعــض األحيــان قــد تجعلــك تكــره الهندســة و ذلــك بســبب جهــل الكثيــر بمســؤولية المهنــدس.
عليــك أن تكــون مرتبــا جــدا و منظمــا، و أن تكــون إداريــا ناجحــا، و أن تكــون لديــك قــدرة علــى أن 

تجعــل مــن هــو أمامــك مقتنعــا بكامــك، احتفــظ دائمــا بأســرار 
عملــك و ال تخبرهــا ألحــد، عندمــا توضــع بمواقف محرجة و تريد 
الخــروج منهــا فاســتعن بكلمــة ال، و تذكــر دائمــا أن محــاوالت 
ــى نجــاح باهــر فــي  ــؤدي إل ــا مــا ت ــرة و لكنهــا غالب الفشــل كبي

النهايــة.

 هــو الزمــن .. عامــل كفيــل لطمســها .. لملئهــا بغبــار كاد 
الــذي  ذاك  وبريقهــا  تضاريســها..   .. يمحــو مامحهــا  أن 
يســحر العيــون ! هــو الذنــب .. الخطيئــة .. المعصيــة ! هــو 
الخمــول.. الفشــل .. الكــره .. وانعــدام اليقيــن .. بمــن ؟ .. 
بــرب العالميــن ! هــو الكلــس الــذي يغلــف القلــوب .. »ثــم 
قســت قلوبكــم مــن بعــد ذلــك فهــي كالحجــارة أو أشــد 
قســوة« إنمــا هــي الــران! »بــل ران علــى قلوبهــم مــا كانــو 
يكســبون« كحديــد رطــب .. معــرض للشــمس ... آن األوان لــه ليصــدأ ويهتــرأ.. وقتــذاك .. لــن يعــود 
الــى ســابق عهــده ابــدا.. ولكنــه القلــب .. ذلــك العضــو الــذي فــي محــل نظــر الــرب .. وبيــن يديــه ! 
كيــف ال يقــدر ان يزيــل صــدأه وهــو الــذي يحيــي ويميــت ؟! كيــف ال يرممنــا ؟ ويمحــو غبــار اســتكان 
علــى جــدران قلوبنــا ؟ اتــراه ال يقــدر ؟ حاشــاه ســبحانه جــل وعــا .. دعنــي أســألك ســؤاال .. أال 
تســتخدم فرشــاة لتنظف أســنانك ؟ و صابونا لتغســل يديك ؟ و »شــامبو« لتغســل شــعرك ؟ اذا ؟ أال 
يســتحق قلبــك التنظيــف والغســيل أيضــا ؟ بلــى .. بــل هــو األجــدر ! ولكــن كيــف ســأفعل ؟ خطــوات 

ــا  ــه أوال .. وعطائــك »بــا مقابــل« ثاني بســيطة .. بقربــك مــن الل
.. بمحبتــك للنــاس .. أن تؤمــن بــأن كل شــيء فــي هــذة الحيــاة 
يحــدث بســبب ولســبب .. وانــه مــا كان اال كــرم مــن رب كريــم 
.. وأنــه ســبحانه مــا خلقــك ليعذبــك .. دمتــم بهــا .. كريســتالة 

فاخــرة براقــة تنبــض فــي يســار صدوركــم .. ودامــت بكــم ..



أفق أراه وال أراه ..وما كان ســوى 
ثمــرة روحــي ..  ففــي كل نجمــة 
تكونــت فيــه.. كنــت أنضــج أكثــر !

راما الخطيب

تحــت رعايــة عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور بســام حــرب، أقيــم 
فريــق  مــع  بالتعــاون  الثانــي  اإلبداعــي  الحجــاوي  معــرض 
YES وفريــق Hijjawy Art Engineers يــوم األحــد الموافــق 
2015/10/11، والــذي أقيمــت فعالياتــه فــي قاعــة وســام بشــناق، 
الــذي حظــي بمشــاركة واســعة مــن مجموعــة لطــاب كليــة 
الحجــاوي مــن رســامين ومصوريــن، القــى المعــرض إقبــاال و استحســانا مــن الجمهــور، حيــث 
تضمــن المعــرض عرضــا للوحــات المشــاركين، وشــارك فيــه كا مــن الطــاب الرّســامين: معتــز 
بنــي عامــر، رامــا الخطيــب، أفنــان أبــو صهيــون، عريــن عياصــرة، محمــد صقــر، أحمــد منســي، ســارة 
ــراء الفــار،  ــا عامــر، بشــائر العيطــان، ب ــاري، جنــات كحيلــي، لين عّســاف، محمــد عبيــدات، شــذى غب
عمــر ســامة وســجى الماحــي، أمــا الطــاب المصوريــن: مجاهــد طّحــان، أحمــد العمــري، عــاء 
ــد،  ــاح النحلــة، بــال ســعيدات، بنــان خال العمــري، وصفــي ملــكاوي، عيســى المومنــي، عبدالفت

وفــاء يوســف و محمــد موســى.

ديــب  يــا  بالشــتي  عليهــم  صــّرخ 
بيســمعوا بلكــي 

شذى غباري

نحتــاج بزماننــا هذا.. 
رجــل يقــود كلمــة 

الحــق بســام
أفنان أبو صهيون

مــا الحيــاة بــأن تملــك أحامــا أعظــم، بــل أن 
تبنــي أحامــا باقيــة وتتجــدد وتتمــدد، وبهــذا 
تصبــح خالــدا، فاألحــام ال تمــوت بالرصــاص

معتز بني عامر

الخطوة تدفع خطوة
 الماضي يفهم يطوى

مجاهد طّحان



فيس بوك: يقونة موازية اليقونة االعجاب!
حــان  قــد  انــه  بــوك  الفيــس  مــارك زوكيربــرج مؤســس شــبكة  قــال 
الشــهيرة  االعجــاب  اليقونــة  موازيــة  أيقونــة  لتقديــم  الوقــت 
لــم   ،)Dislike( االعجــاب  عــدم  أيقونــة  وهــي   ، الشــبكة  علــى 
يقــدم مــارك موعــد نهائــي اال انــه أكــد أن االختبــارات الخاصــة بهــا قــد 

بالفعــل. بــدأت 

تحديث جديد لنظام ويندوز 10
تعمــل شــركة مايكروســوفت علــى تحديــث رئيســي قــادم لنظــام 
ــة، حيــث تشــير المعلومــات  ــدوز 10 فــي عضــون أســابيع قليل وين
إلى اســتعداد الشــركة إلطاق تحديث رئيســي لنظام التشــغيل 

.Threshold2 وينــدوز 10 اطلقــت عليــه اســم

!YouTube Red عن 
ً
يوتيوب تعلن رسميا

 
ً
خــال حفــل أقيــم فــي مدينــة لوس أنجلــوس، أعلنت يوتيوب رســميا

عــن أحــدث منتجاتهــا YouTube Red  وهــي خدمــة مشــاهدة خاليــة 
 مــن اإلعانــات وســتكون منافســة بشــكل مباشــر لخدمــات 

ً
تمامــا

شــهيرة مثــل أمــازون وهولــو ونيتفليكــس .
الموجــود  المحتــوى  كافــة  لــك  ســيقدم  األحمــر  يوتيــوب 
الخدمــة  تقــدم  كمــا  إعانــات  بــدون   

ً
حاليــا يوتيــوب  علــى 

إلــى  باإلضافــة  اســتديوهات  عــدة  مــع  بالتعــاون  يوتيــوب  مــن  حصــري  محتــوى 
. العائــدات  مــن  نصيبهــم  ســيأخذون  الــذي  يوتيــوب  مبدعيــن  مــن   محتــوى 

فيس بوك: يقونة موازية اليقونة االعجاب!
بــوب )5.0 و 5.1( علــى  اصبــح اصــدار االندرويــد لولــي 
مايقــرب مــن ربــع هواتــف وتابلــت االندرويــد فــي العالــم ، 
وفــق االرقــام الرســمية لفريــق تطويــر النظــام ، عــن شــهر 
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كتيــر منــا بتغلــب ومــا بيعــرف ويــن يحــط 
موبايلــه  لمــا يكــون ع الشــحن و المــكان 
بكــون غيــر مناســب، بموضوعنــا هــاد لقينــا 
حــل بســيط و ســهل و الــكل بقــدر يعمــه.                                                               
و  بنجيلهــا  عنــا  قديــم  دفتــر  جلــدة  أي 
فــي  الموجــود   الشــكل  متــل  بنقصهــا 
ــل بيكــون  الصــورة و حســب حجــم الموباي
حجمها و قياسها بنقصها و بنطويها عند 
االســتخدام حســب الطريقــة الموضحــة و 
بنخليهــا معنــا دائمــا لنضمن مكان مناســب 
لشــحن الموبايــل .. اســتنونا المــرة الجــاي 

بافــكار جديــدة و مفيــدة

حــل  علــى  تقتصــر  البرمجــة  كانــت  مضــى،  فيمــا 
حاســوبية  برامــج  عمــل  أو  معقــدة  رياضيــة  أمــور 
للقيــام بوظائــف معينــة أو التحكــم ببعــض القطــع 
اإللكترونيــة، وبنفــس الوقــت كانــت أمــور التصاميــم 
مدربيــن  فنانيــن  علــى  تقتصــر  الغرافيكيــة  واألمــور 
التكنولوجيــا  تطــور  ومــع  األمــور،  بهــذه  للقيــام 
وظهــور الروبوتــات وزيــادة تعقيــد المحــاكاة ودخولهــا 
بشــكل مباشــر بالمواضيــع الهندســية صعبــة الفهــم، 
ظهــرت حاجــة متزايــدة إلتاحــة القــدرة علــى التصميــم 

للمبرمجيــن!
 فــي عــام 2001 علــى يــد 

ً
 واعــًدا جــدا

ً
 فظهــر حــا

  Casey Reas و Ben Fry مهندَســين مبدعيــن همــا
جمعــوا فــي قدراتهــم الفــن والبرمجــة، فخرجــوا بلغــة 
برمجــة جديــدة، تســمى Processing ، تمتــاز هــذه 
اللغــة بأنهــا مفتوحــة المصــدر أوال، أي أنهــا متوفــرة 
بشــكل مجانــي لاســتعمال تحــت رخصــة مفتوحــة 
المصــدر، وهــي ذات قــدرات مميــزة تتيــح التعامــل مع 
اشكال 2D بشكل واسع وبناء مجسمات  3D بشكل 
احترافــي وتحكــم كامــل وأيضــا تتيــح قــدرات هائلــة 
وتعديــل   Animation و   Image Processing فــي 
الصــور والفيديــو وغيرهــا مــن األمــور الغرافيكية، وكل 
هــذا يتــم باســتخدام لغــة Processing  التــي تشــبه 
لغــة C++ بشــكل كبيــر، أي أنهــا بســيطة التكويــن 

ــم. وســهلة االســتعمال والتعل
وأيضــا مــن األمــور التــي تتيحهــا، هــي قدرتهــا علــى 
والمتحكمــات  االلكترونيــة  القطــع  مــع  التعامــل 
الدقيقــة ومــن أهمهــا  Arduino مــن خــال بروتكــول 
فتتيــح  الرائــع،   Firmata بروتوكــول  أو   Serial ال 
أحــداث  لمحــاكاة  كامــل  برنامــج  بنــاء  الميــزة  بهــذه 
حقيقيــة باســتقبالها مــن خــال حساســات عــن طريــق 
األردوينــو، أو التحكــم بوظائــف معينــة فــي االردوينــو 

وغيرهــا الكثيــر.



شارك فرع IEEE في جامعة اليرموك بالمسابقة 
العالميــة للبرمجــة IEEEXtreme، والتــي أقيمــت 
يوم الســبت الموافق 24-10-2015، حيث شــاركت 
أربعــة فــرق مــن كليــة الحجــاوي باإلضافــة إلــى 
ــا المعلومــات، وقــد  فريقيــن مــن كليــة تكنولوجي
مســتوى  علــى  متقدمــة  مراكــز  علــى  حصلــوا 
 24 مدتهــا  كانــت  المســابقة  أن  يذكــر  األردن، 

ــة. ســاعة متواصل

قــام فريــق YES  الطابــي بإطــاق التطبيــق األول مــن نوعــه فــي 
جامعــة اليرمــوك علــى هواتــف األندرويــد،  حيــث يتيــح هــذا التطبيــق 
تفيــد  كتــب وشــروحات  مــن  الكليــة  تخصصــات  مــواد  نتزيــل معظــم 
الطالــب، هــذا وقــد تــم برمجــة التطبيــق علــى يــد الطالــب محمــد علــي 
  Yes صمــادي مــن قســم هندســة الحاســوب، وتصميمــه مــن فريــق

الطابــي.

مــع ســيطرة التكنولوجيــا علــى حياتنــا، كان مــن بــدَّ منــا نحــن البشــر اســتغال هــذه 
الميــزة لصالحنــا، ممــا توفــر علينــا الجهــد والوقــت وحتــى التكلفــة، لذلك ســنتحدث عن 
كيفيــة اســتخدام هــذي التكنولوجيــا فــي المكتبــات، وعــن كيفيــة الربــط التكنولوجــي 
بيــن أكثــر مــن مؤسســة ، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تســتخدم مكتبــة رشــد 
للخدمــات الطابيــة هــذه الخاصيــة، حيــث يتــم ربــط أفرعهــا الثاثــة عبــر شــبكة، يتــم 
العمليــة عــدة دقائــق  تلــك  البيانــات والملفــات، وال تســتغرق  تناقــل  مــن خالهــا 
ــرت الجهــد فــي 

ّ
حتــى تكــون المــادة متوفــرة فــي األفــرع الثــاث، هــذه الخاصيــة وف

نقــل األوراق مــن فــرع إلــى آخــر، إضافــة الــى ســهولة الوصــول إليهــا بــأي وقــت.


