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كيف تستعملين إيميلك الجامعي ؟

gmail.comادخلي عىل 

اكتبي رقمك الجامعي متبوع بـ 

@ k k u . e d u . s a  

سوف تنقلك الصفحة إىل صفحة التسجيل 

 

من موقع الجامعة 

سجلي الدخول برقمك الجامعي و كلمة المرور 

اآلن تستطيعين التواصل مع أساتذتك و الوصول

 

 إىل كل أخبار و أنشطة الجامعة 
 
 
 

والكثير الكثير من الخدمات 



Office 365

01

02

03

04

05

Research gate 

Git hub 

����ت ا������ ا������  

Google Drive 

���� ������ ������ �� �������ت او ��ر او
اي ����ت ا��ى ��� ����� ��� ���ودة و�����
ان ���� ا���� �� اي ���ز او اي ���ن  و�����

���� �� ����� وا����ام �������ر���� �� ���� ا��ا��
������ت ا��و��� �� ا��ورد وا���ر

ً ����� و����� �����

One Drive �� ا���� : ا�� ا�������ت
Google driveو�� ����� ����ة ا��

�������� ا������ ���� �� ������� ���
���ودة �� ������� �������  ���� ���� ���������� ����� ����ر ����ح و���

�����ر�� وا���ً ���� ���������� ��� ����
ا������� �����ر�� وا���� ���� ����� ��ون

���رض�
���� ا������ ا������ و��ل ���� �� ���� ����� 

���� ��� ���� ���ث واوراق �����
و���در را��� �����ب ���� ��

ا������ ا������ ا���ً و��ل ����� �� و����� ا������ وا������ �� ا�����ت 
وا������ت ا���� ������ ا������ ا������ ،
اذا اردت ان ������� ���� ����ه ا����
�� ا�����ت ا����� ������� �� ����:

student ����� ������ ا���� �� ا�����
 education او

��ف ا����ي 



KKU Library
مكتبات جامعة الملك خالد

���� �����ت ����� ا���� ���� ����� ���ر ���
������� وا����ث ����� ا����ل ��� �� ���� ا��ا��

 

SDL
المكتبة السعودية الرقمية 

ً أ��� ���� ����در ا�������ت ا������ �� ا���� ا����� ��� ��� �����
������ ��� 680 أ�� �����ً ر����ً ������� ا������ و174 ����ة

������ت ������ و����� ���� ا����ص ا������ ������� ا������ت
ا����د���� ، ����� ا����ب �� ا����ث وا����ر�� ������ ا����اع

وا������ت
����� ا����ل ��� �� ����:

 
 

ً او �� را�� �����ت ����� ا���� ���� ا����� �����

��ف ا����ي

lib.kku.edu.sa

sdl.edu.sa

http://lib.kku.edu.sa/
https://sdl.edu.sa/


�����ء ا�������� �

����� إ�� ا�����
             ������ ا����ث إ�� ا����� ، ا���� ���  

ا���� ����� ، ��ال ، ���� و ����م 
ا����� ����د ���� �� ���ل ا�����! 

 

��ر���� ا������ت ا��� أ��ب ���ِ� ��� ���ب !

https://books.google.com/talktobooks/
https://books.google.com/talktobooks/


����� ز��ر ا�����ي



�� أ�� ������ إدارة ا���� !!

 

 

����� ���ل "���� أن ���� أو�����"  �� ����� ����ً �� أ��� ���� إدارة ������� ،
إرادا��� ، ���د��

������ام ا���� ، ������ ����� و����ة�

إدارة ا����، إدارة ا����ة إدارةا����

15
إ���� ���رة أو ��� 

��م �� ا���� 13د���� �� ا���م = 

��م �� ا���� 26د���� �� ا���م = 30

������ً ��� ���� �� ا���� ! 

����� ���� ا������� ا������� 

2

أحداث خارج سيطرتي تتحكم بحياتي!

 
فرّقي بين األمور التي تستطيعين وال تستطيعين السيطرة عليها 

 
بناء عىل تفريقك بين األمرين ، ضعي خطة طوارئ مناسبة في حالة حدوث

أي أمر خارج عن السيطرة 
 

 

1

يجب أن يكون لدي المقدرة عىل عمل كل ما يطلبه الناس مني!

 
ال أحد يستطيع أن يكون كل شيء لكل أحد!

قد تكون متطلبات اآلخرين ال تناسب وقتي 
أولويات اآلخرين ليست بالضرورة أولوياتك

محاوالتك لتلبية طلبات اآلخرين قد تنسيك أولوياتك  
 

"عندما ال يعرف اإلنسان
إىل أّي ميناء يذهب، فال

ريح مواتية له! "

الفيلسوف سينيكا، 

3

العمل تحت الضغط يزيد من إنتاجيتي، لذلك أتأخر عن العمل ألن الضغط
يجعلني أعمل بشكل أسرع و أفضل!

 
القلق و العمل تحت الضغط يزيد من نسبة الخطأ بشكل كبير ، 

بالتالي يتحتم إعادة العمل مرة أخرى مما يضيع المزيد من الوقت ويزيد
التوتر و القلق ، بدوره يزيد من احتمالية الخطأ وتعود الدورة مرة أخرى 

4

التخطيط هدر للوقت، سأبدأ العمل مباشرة 
 

 
التخطيط جزء أساسي من أي عمل، يعطيك ضورة واضحة عن

كيفية العمل ، وقت العمل ، مع من ستقوم بالعمل ، مدة العمل 

مبدأ   20/80 

�����%20 �� ا����ر ا��� ���م ���

�� إ���زا�� و إ�����80%

وا���� ����!

���ذج آ�����ور ������ ا��و����ت 

مهام ال تحتمل التأجيل 
يجب أن تنيهيها فوراً

يحب أن ال يمتلئ جدولك بها

وعاجل  غير هام  هام 
عاجل

هي ما يعطي معنى لحياتك، وضع أهدافك،

بناء عالقاتك، تطوير ذاتك 

يجب أن تكون أولوية في يومك

مهام تعطي إحساس مزيف باإلنتاجية

مثل متطلبات اآلخرين

تسرق وقتك وال تعطيك قيمة

و هام  غير 
عاجل  و  هام  غير 

عاجل  غير   

مضيعات الوقت ، أيّاً كان تعريفك لها



إدارة ا����، إدارة ا����ة إدارةا����

��� ��ذا ���� و���� ؟ 

��� ٨٠
٨ ����ت 

 
66.3%

 
33.8%

��� ٥٣

٣ ���ات

٢٧ سنه ��م

درا�� ا������
 

32.5%

 
3.6%

 
63.9%

ا���� ٥٤ ���

 
48.8%

 
32.9%

 
14.6%

 
3.7%

��� ٥٠

��� ٣٨

 ��� ٦٥ �� �����
 

33.8%

 
27.5%

 
20%

 
15%

 
3.8%

 ��� ٢٢

 ١٠ ٪ ا����
وا���� 

٨ ���ات
 

 
30.7%

 
25%

 
18.2%

 
13.6%

 
9.1%

 
3.4%

��� ١٤
 

٣٪ �� ا������

�����
 

 
30%

 
24.4%

 
17.8%

 
13.3%

 
8.9%

 
3.3%

 
2.2%

��� ١٢
 

 ا������ت ا������ ������ ا���ر�� و��� ����� ا������ �� ا���و�� ����
 

��� ا��ا�� ����� ١٢ ��� ������ ������ ����... 

�����ت ا���� ! 

�����ت ����������ت ذا���

 ��م ا������ 
 ا������� 

 ا������� وا������ 
 ا������� �� ا���� 

 ��� ا����رة 
(ا��������ت ا��ا��ة ( ���� ا������ت 

 ا����رات ا�������
ا�������ت ا�������

ا��ز��ت وا���ارئ
ا����� ا�������و�� 

ا��������ت ا��ا��ة

�� ��� ��� ���ة، و�� ��� ��� ��ت،�� ����� ��� ��، و�� ��� �� ����� ا������، �� ���� ��� ���
 

ا���� �� أن ��� وأن �����، أن ���� وأن �� ����،أن ���� وأن ����
��� ���� �� ��وي ���ك، و��� و��� �� ���� ����،��� ���� �� ����� إ�� أي ���ن، و��� ���ة �� ���� �� ����� ا���� �� ���� ���ك

 وأ�� ��� �����
 

 ���� ��� ��� إ���ن

  edraak.org  إ��اد: أ� ��رة ا����ا�� وأ� أ��� ���ا���                                        ��� ا�����ى ������ة

   ������ ����� �����

ا���� أ�� ا����ر �� �����

���� ����� �� ا��������� وا������� 

و��� دا��ة �����ك

 ����� ����� ����

ا���� ����و�����ت (������ �� ا�����) 

����� ����� ��ل ����� ا����  

��ر ��دة ا������ �� �����

ا���و�� ا������     ( ا����م ا��� �����ق ا�� �� ٣٠) 

��ي ������ �� ا�������

���ات ا�����ا�� 

را��� ���� وا��ا��

��ن ��دة ���ة �� �����

ا����ط ا������  

ا���� �� ���� �� ��م ا���ازن ���ث ���� �� ا������ ا������ أو ��� ا������� 

"�� ا������ �� ������ �� ���ث �� ������ و���� ������ ������� ���ه ��ه ا����اث وردة
 "������ �� ����� �����

��ق ����� ������ ا����ط ا������  

ا������ 

ا����ام ا������ت 

 ا���م ا��ا�� 

ا������ و ا�������

����ت ا���� 

ا���� �����ت ا����� 

���دي ��ا��� ا������

ا������ب �� ا������ت ا���������

 



CamScanner
تطبيق يقوم بنسخ مستنداتك عن طريق الكاميرا

لتحصلين عىل صورة واضحة المعالم بصيغة PDF، و

يمكنك مشاركتها او حفظها

Be Focused
تطبيق يعتمد عىل "تقنية الطماطم" في المذاكرة
حيث يساعدك في تقسيم وقتك إىل 25 دقيقة

للمذاكرة و 5 دقائق استراحة

Any.do
تطبيق يساعدك عىل كتابة قائمة المهام و إنجازها،
تقويم و مخطط لتدوين المهام ومواعيدها يوجدايضاً 

تطبيقات مفيدة للدراسة

����ة ����ر 



WE'RE MAKING

AN APP !

Stay tuned
 

�����ا �������
 ����� ا����ط 



HAPPINESS 
 

 

 



 

 

 

 

 

  ��� ���� �� ا����دة!
 

  ���� �� ا����دة و��� ���� ����!

 

�� ����� أ��� ا���س إ�� أ��� ��ء ���� ����� أو ���� ف ا����� ����ن ��ا��� ا����دة او ا����ر

.   ����ا�� ، و���� ��� إ�����ء ������ ��� ��ا ا���ء و��� ��� ���� ��� ا����دة ؟

 

 ���� ا����� - ����� و���� �� ������ت ا������ ���ل إن ا����دة ��  ��م �����

" Maslow's hierarchy "ن ، �� �� ��م ����� �� ��م إ������ت ا�����ن�������� ���ُ� ، 

���أ ا�����ة �����ء أ����� و��ور�� ����ة ا�����ن زي ا���م ، ا����� ، ا����م  ، و����� ��� ا������

ا������ ، أ�� ا�������ت ، ا���� ا������  ، ��ي ���� أ�����ت ����ة ا�����ن �� ��ور��ت ،و�����

���أ ا���ا�� وا������ت ا������  ، ����� ���� ����� ا��ات، ا���� ،إ���ام ا������ وا�����زات ، �� أ���

ا���م و���� ���� ���� ���� ا������ر ،�� ا������ و���� ا������ �� �� ���� ����� �� ا�����ء

 �����م و��� ����� ���� ا������ن وأ�����ه ، ���� �� ���� ، ���ل ا���

" we're almost unhappy because we don't recognize how happy we are " 

����ن ����ء ����� �� ���ف �� ��� ���اء ، ����� إن ا������ن ��ط ��وري �����دة وأ�� �����

. أوا��� ا��أي

����� أ�� ���ل إن ا����دة إ����س ���ى ا���� ا��ا��� �� ������ ، ����د ����ت إ������ و�����

 ا���� �ُ��ن ����� ا����دة

�� و��� ���ي إن ا����دة ��� ���ن �����ة ���� ��� ���ن ��� ��ف ����� وذات ���� و����� أن

. ���ش

����ة ����ر 



 

 

 

 

 

 
 

 

"���ل ����� : "ا����دة �� ا����ر ��ن ���� ��داد

���اط : "�� ا����دة ��� �� ا���� �����ل ��� ا�����، إ��� ������ ��ر�� ��� ا�������ع �������"

أ�����ن : "�� ���� �� �� ���ده �����دة ����� ���� ���، و�� ����� ��� ا������، ��� ���� 

أ��� ���� ����� ����ا

أر��� : "���د��� ����� ��� أ�����"

���ي د���� ��رو:  "ا����دة �����ا��، ���� ��رد��� ��ت ���، ���� إذا ا����� ���� �����ء

 أ��ى ������ ��

و���� ������ �����ا ��� ا����دة و���� أ�����ا ������ ��� ��ء وا�� إن ا����دة ���� �� دوا����

�� أ����� ��� ، ��� ���� ���� �� ا�����ص و�� ا������ و �� ا���دة ، ا����دة ���� �� أ������ ��

. أ���ب �����ا أ��� �� أ����� و�����ا أ��� ����ون �� ��ء �� دوا�����

 

أ��ال ا������� �� ا����دة 
 

����ة ����ر 



"Optimism is the one quality
more associated with

success and happiness than
any other." 
Brian Tracy

 

 

اسماء  اليزيدي 



�� و�� ���� ا������ر ������ ���� ا�����ء ������ ��
ا����ء ���� �� ���� ا��رض ، ��ذا ����ن

 ا������
 ��ذا ����� �� ����ك إ�� ا����ن ؟ ��� �� �� ���ن

���ك ������ ؟
��ر���� �������� �� أ���ب

kkumagazine@gmail.com

����ة ����ر 





أ��� �� ���ِ�!
 

إذا ��ِ� ��ٔ��� �� ����، 

��� ����ء�� ��� ��ِ� ��������� ����

 إذا ا�����ِ� �� �����!

 

وإذا ��ن أ��� �� ���� ،

 ��� ���اً ��� ���ِ� ��ٔن ���ن 

��ز�ِ� �������� ��ل: 

��� أ���ُ� �ّ� �� ��ّي!

 



���دم ������ ���ف ا���د ا

��ر���� ��رة ��د�� رؤ���� ����ف ������

���دم  ����د ا
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ا����� ����� �� ���� ا����ط ����

���م ا����� ������ ا���� ����

https://twitter.com/kkumagazine

