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في هذا الشهر قمنا بزراعة بعض األشجار و النباتات
في الحوض الواقع مابين مبنى 4 و 5 

 
ساعدينا في تشجيره و العناية به! 



 PASSION تطبيق
 

����� �������ت و أ���� ���� ا����ط ا������ 
���� ���م ا����� 

����� ا���� ���� - ���� ا����م وا��داب ��������
 
 

���� ا������ ��� ���� إ�����ت �� ا������ و ا�������ت ! 
 

������� ، ا���� ��� 

You probably have an iOS, we know, sorry about that, we're planning to
make an iOS app, maybe you'll be the one who develops an iOS app

with us !

https://play.google.com/store/apps/details?id=passion.events.last_version
https://play.google.com/store/apps/details?id=passion.events.last_version


تحدث عن
نفسك

 

مقال عن CNBC للكاتب
غاري روبنسون. 

ترجمة بتصرف: 
غيداء القحطاني 



 بعد ٢٠ عاما من إجراء
المقابالت الوظيفية،

 مدير تنفيذي يتحدث 
عن أفضل تجربة.

 

من المؤكد أن تواجه سؤال يطلب منك
التحدث عن نفسك وبصفتي الرئيس التنفيذي

ألكبر شركة توظيف باحثة عن الكفاءات في
العالم فقد أجريت آالف المقابالت عىل مدى

العشرين سنة الماضية وكانت أفضل اإلجابات
وأكثرها بروًزا إجابة أحدهم حيث قال:

"قمت بتسلق قمم العالم السبع بما فيها قمة
إفرست (أعىل قمة في العالم)."

إن من المثير لإلعجاب أن يقهر أحدهم صخور
تلك القمم الوعرة ولكن الحقيقة أن هذه

المرشحة لم يكن سبب تفوقها عىل اآلخرين
أنها حققت انجازا مثيرا لإلعجاب .

معايير النجاح :
كثير من الناس يجيبون عىل سؤال:"تحدث
عن نفسك" بسرد لسيرهم الذاتية ولكن هذه
المرشحة أظهرت من تكون كشخص مغامر
ومحب لالطالع ومنضبط وذو هدف واضح

واألهم من ذلك أنها أثبتت قدراتها عىل
توظيف مهاراتها وخبراتها السابقة في تحديات

جديدة وعندما سألتها عما كان يخطر في بالها
أول مرة عند وصولها قمة إفرست لم تكن
إجابتها فلسفية عميقة ولم تتفاخر بكونها

أنجزت ما لم يستطع معظمنا التفكير به بل

ضحكت ثم قالت "يا للهول كيف سأتمكن من

النزول !" وأظهرت إجابتها مدى تواضعها
وتمتعها بالحس الفكاهي وقد علمت وقتها
وفي غضون نصف دقيقة بأنها شخص ذو

كفاءة عالية يتمنى الجميع العمل معه.
كن شخصا بارزا يسهل تذكره.

لست بحاجة إىل أن تكون متسلق جبال

عالمي لتبرز في مقابلة وظيفية 

هنا ما أنصحك به في إجابة أشهر أسئلة
المقابلة:

١- خاطر بالتحدث عن نفسك واهتماماتك.
سيحرص الكثير عىل التباهي بالمشاريع التي

ساهموا بها وستحظى بوقت وأسئلة كافية حول
خبراتك ولكن سؤال "حدثني عن نفسك" هو
فرصتك لتشارك بحكاية قصيرة أو بمعلومات
شخصية مختصرة تتيح لمن يقابلك بمعرفة

حياتك خارج العمل.
٢- ال تكن ممًال.

الجميع يملك جزًء مشوقاً من حياته ليشارك به.
استمعت ألناس يتحدثون عن كل شيء حيث

طاه عالمي لطبق السوشي وآخر نحات جليد.
من المهم أيضاً أن تسرد قصتك بشكل مميز:
أنهيت سباقك الماراثوني األول..شاركت في

المنافسات الرياضية..خدمت في فيلق

السالم..كونك عازف بارع للتشيلو..أو حتى
كتابتك لروايتك البوليسية األوىل.

إذا كان ماتذكره يعرض جانباً فريداً لشخصيتك
وخاصة إذا كان له عالقة بما ستقدمه لوظيفتك

التالية فال تتردد في ذكره.
٣- اعرض بوضوح هدفك وشغفك.

وبطريقة أخرى "مالذي يجعلك تستيقظ كل
صباح؟"

هل هو ذلك العمل التطوعي 
٤- كن صادقاً.

.إظهار مصداقيتك هو األهم



������ ا�����ء ام ��� �� ������؟

 
 أرآ�� �� ���� �� دُ��� وا��ُ�ات ��� ا��رض

 �ُ�وق ���اء ����� ���� ��ب ا����ب �� ا���� ،
 �� أ���ر ��وي زَ�َ� ���ك و�� دو��� أ�� ���اء،

 أرآ�� �� ����
 �� �َ�ْ�َة ���ط ا���ف ��� اذرُع ����� ا������

�ُ���� ��� ���� ���ك ا�����
  و�ُ���� ������ د��� ،
�� ا���� ����� ا����

�ُ����� �� ��ور ���ة ا��ُ��ن 
�� ����� ا����ة ����ر�� و����� ������ ���ت.

���م ال ����



���� درا��ت و إ������ت ���� ��� ��ة ���ت أ���� �� ���� �� ا���� ا�����ة ���� �� ا������ ��ن
��� ��د ا���� �� ا����� 9 �����ن ����ل ��م 2050.

 
 

��� ���ب ��ا �� ���� ا����� ������دة ا��������� �� ��د ا����ن ����ً �����ل ا��ي ��ا�� �� ا���� ���
ا����� ، �� أ�� ��ة ��ا�� �� ا������ر أ���� ���� ا������ ا����� و ا����ف ا��دو�� �����اض ا���

���� ���� ������ �����ً، ��� أ���� ا��ن �� أ��� ا����اض �����ً!
 

����� ا���� ا�����ة ���د ا���� �� ا������� �� ���� ����� 3 ��ا��: �����ت ا�����ب، �����ت ا����ة،
�����ت ا�����ت�

 
ا���� ا��ي �� ����وا �� �� ��� ا������ر ��ول و��� ، �� ا������! 

 
 
��� ����� ا����، ���� ��ن ��د ا����ن ��داد ا������ً �� ا������ ا������، ����ً ����دة ���ل ����� ا���أة ��

��ه ا������ !
 

���� ا���أة ، ������ ا����رة ��� ا���ذ ��ارات أ��� ���ن إ���ب ا�����ل، ����� ��د ا�����ل �����
ا���أة �� ا����ظ ��� �����، و ���� ا�����ل ا����� ��ن �ُ���� ��� ���� ���، ��ن �ُ��� ��� ��وف

������ أ���، ��ى ����� ������! 
 

إذن، ��ن ����� ا���أة ������ �����ً �� ��ا�� ��د ا���� �� ا������
 

 ��اء ��ن ��ا ا���� إ������ً أم �����ً ���� �� ���� ��ن ����� ا���أة ���� و�� ا���ة ا��ر��� !
 

ا����� ، ا��ي �� ���و ����� ���ء ، ����� �� ���� ا����ل ��� و���� ���� ا���ل ، ���� و�� ا���ة
ا��ر���!

 
إذا ��ن ���� ا���أة، ��ي ���، أي ���، ���� ��ار���، ������� �� ��� ا����� و رؤ��� ���� أ���، ����

و�� ا����� ، ������ �� ����ه �� ا���أة ذا���!
 

����� �� ����ه �� ������� ! �� ا������ ���! 
 

ذ��ي ���� ���� �� ا���ة ا���د�� ا��� ������ ���� ������ �� ا����ّ��
 

 

أ��� ���ا���



����� ����� �� ا����� 

���� ا����اء ا������

��ن أوراق ا�����ر

�� ا�����،
���ودة ا��� و ��� ��ء

ا����، ����� أوراق ا����
�� ��� ا����رو��� ، ا�����

ا����اء ا��� ����� ��
ا����ص ��ء ا���� ��

����� ا������ ا�����، و
������ء ا���ن ا�����، ����

أ��ان ا��ر�� ا����ى،
������� و ا�������� و ا������

��م ا�����ال ا������

ا�����ال ا������ �� ا���ال ���� ��دة �� 23 ،
22 ������  و���ن ا���� �� ��ا ا���م ������

����� ��� �� ا�����اء 
 

�� ��ا ا���م ����وى ا���� وا����ر ����� ،  و���� ��ء
��� ا����� �� ا���� ا������ وا�����ل

��� ا����� �� ا���� ا������
 

��� ذ�� ، و �� ��ب ا����ء ، ���� ا����م و ���ل
ا������ 

����� ا����ر �� ا����� ا����اداً �����ء،
أ�� أ��� ا����ات �� ���ة ���ر ا������

ا������ ��� ���� ر��� ����� 11 أ��
��� ~ 35 أ�� ������� ، �� ا����

ا������ إ�� ا������ 

���ة ا����ر

��� ا����� �� أ��� ا���ا�� ا���
���� رؤ�� ا����اء ا������ ����،

���ة ا����ح ا������ �� ����
ا������



فوائد الشوكوالته

تخفض مستوى الكوليسترول

تعزيز القدره االدراكيه

تقليل من احتماليه االصابه
 بالسكتات  الدماغيه

اذا تحتوي زبده الكاكاو على دهون
احاديه غير مشبعه كحمض االوليك
..ويحتوي ايضا على مضاد اكسده

البروتينات الدهنيه من قوي تحمي  
ر التاكسد        اضرا

اظهرت نتائج مخبريه ان الكاكاو
يقلل من العصبيه ويعزز الوظائف

االدراكيه ويحسن من تدفق الدم الى
الدماغ ويحتوي على مواد منبهه

ويحسن من الوظائف الدماغيه. 

اشارت دراسه كنديه شملت
44,489 شخص كانو يتناولون حصه

واحده كل يوم من الشوكوالته هم
كانوا اقل عرضه لسكته الدماغيه

 . بنسبه 22%مقارنه بغيرهم 

اسماء اليزيدي 



التقليل من خطر اإلصابة بالسرطان

تحسين المزاج

تعزيز صحة النظر

إذ تلعب مضادات األكسدة والفالفونات  
كالكاتيشين والكيرسيتين الموجودة

 في الوقاية من
ً
في الشوكوالتة دورا

السرطان، إذ وجدت إحدى الدراسات
انخفاض معدل إصابة أولئك الذين
تناولوا شوكوالتة غنية بمضادات

األكسدة بالسرطان مقارنة بالذين لم
يتناولوها.

ً
حيث يمكن للشوكوالتة وخصوصا

شعر الشخص بالسعادة
ُ

الداكنة منها أن ت
وتحسن مزاجه، ومن المحتمل أن ذلك
يعود لتحفيزها للنشاط العصبي في
مناطق في الدماغ متربطة بالسعادة

والمكافأة .

الدراسات بين نظر مجموعتين، فقد قارنت إحدى 

بينما تناولت تناولت إحداها شوكوالتة داكنة، 

المجموعة أن  األخرى شوكالتة بيضاء، ووجدت 

التي تناولت التي كان نظرها أقوى هي 

إلى احتواء الداكنة، وربما يعود ذلك  الشوكوالتة 

الدم التي تحسن تدفق  الفالفونات  الكاكاو على 

للدماغ والشبكية.

اسماء اليزيدي  



���رب ���� �� ا����ء ا�������� 

���ض ����رب ��م ��� أ���ص �� ��ل ا����� ، �������ف ���� ا����ء
ا�������� ، ���� ا���� �� ���� ا���ر ، ا������ت ، ا���� ، ا������� و

أ���� 
 

����� ا����رب �� ��� 

https://experiments.withgoogle.com/collection/ai


“Thankfulness is a
soil in which pride

does not easily
grow.” 

~ Michael Ramsey

الشكر هو تربة يصعب ان

ينمو فيها الكبرياء.



قال صلى الله عليه وسلم:
(من حسن اسالم المرء تركه ماال يعنيه).

ليس بالضرورة ان تملك رأيًا في كل االمور 
ما يشكل الفارق حقًا هو مقدار علمك في

االشياء التي تعرفها.

الحكمة تاتي من العقل الهادئ،
فابحث عن االجابات في الصمت. 

 

مايجب ان تعرفه 

 

فإقض بعض الوقت بعيدًا
عن ضوضاء االخرين واستمع للحكمة

النابعة من داخلك.

دان بيدرسن

ترجمة وتعديل:
نوف الشهري



لماذا 'يجب' ان تنام أكثر من 7 ساعات يوميًا؟

اقتبسنا من كتاب "لماذا ننام" 
 بعض المعلومات التي ستغير نظرتك عن السهر وتخبرك ان النوم اهم مما تتخيل ,

اذا لم تأخذه على محمل الجد فحياتك الذهنيه والجسدية في خطر!

لو قرأت يومًا خبر اختراع دواء جديد، ُمعجزة إن صح التعبير، دواء يطيل حياتك،
يقوي ذاكرتك، يجعلك أجمل وأكثر رشاقة، يحميك من السرطان وفقدان الذاكرة،

يقوي مناعتك ضد االنفلونزا، يقلل خطر إصابتك بالسكري والجلطات القلبية
والدماغية، واألهم يجعلك أكثر سعادة ونشاط في حياتك، هل ستكون مهتم؟

ببساطة هذا العالج هو النوم
النوم هو القوة األكثر بروزًا في الثالثّية الصحّية (الغذاء, الرياضة, النوم)

يقول الكاتب: "إن األضرار الجسدية والعقلّية الناجمة عن ليلة واحدة من النوم السيء
أكبر بكثير عن األضرار الناجمة عن فترة مماثلة من االنقطاع عن األكل أو النشاط

الجسدي"

كيف تختبر جودة نومك؟
حسب الكاتب شيئين تحدد ذلك:

١- إذا تمنيت ترجع الساعه ١١ أو ١٢ قبل الظهر للبيت عشان تنام أو تأخذ قيلولة،
فأنت مقّصر في حق نومك. 

٢- اذا ما قدرت تمارس نشاطك الصباح كامالً وحتى الظهر بدون الحاجة لكافيين،
في هذه الحاله ايضا هناك خلل في كمية وجودة نومك.



B Y  A T H E E R  Y A H I A

دين النوم
عندما ال تحصل على كفايتك من النوم، يزيد تركيز مادة في جسمك اسمها "أدينوزين"، وهذا

شبيه بَدين مستحق السداد، وسيتواصل نموه وتراكمه مع عدم حصولك على نوم كافي.
يقول الكاتب: "ينتج عن تراكم هذا الَدين الغير مسدد حالة مستمرة مزمنة من نقص

النوم تتزايد من يوم آلخر، ويتكون نتيجة تزايد َدين النوم إحساسًا بالتعب المزمن
يتبّدى من خالل أشكال كثيرة من االعتالالت الجسدية والعقلية التي صارت واسعة

االنتشار في البلدان الصناعية."

هل النوم ست ساعات كافي؟
هو مألوف وشائع في معظم الدول والمجتمعات اآلن ، وهذا ما جعل العلماء يقومون بتجربة على

مجموعة من الناس (ينامون ست ساعات كل ليلة) والنتائج كانت صادمة!
تبّين أنه بعد عشرة أيام من النوم مدة ست ساعات كل ليلة، بدأ أداء المجموعة يتدهور، 

وصار معادل في تدهوره ألداء من لم ينم منذ أربع وعشرين ساعة.
بلغة أخرى:  ١٠ أيام متتالية نوم ست ساعات، اليوم ١١ يكون حالة جسمك وعقلك كشخص

لم ينم ليوم كامل
 إن كنت تعتقد بأنك ال تحتاج إال ٦ ساعات نوم، فمن المرّجح أنك أسأت لجسمك لدرجة

استسلم فيها ولم يعد يقاوم.
الدماغ والنوم:

هناك عالقة وثيقة بين النوم الجيد والذاكرة والحفظ (لغرض الداسة مثالً)،
 النوم والنسيان (أهمية النوم في محي التجارب السيئة)، 

النوم وآلزهامير (دراسة تثبت أن من ينام ٦ ساعات وأقل معرض لألصابة المبكره فيه).

النوم والجمال:
في تجربة على نساء ورجال طلبوا منهم النوم مدة ٥ ساعات وتم تصويرهم بإضاءة طبيعية
وبدون أي مواد تجميل، وفي اليوم التالي طلبوا منهم النوم مدة ٨ ساعات وتم تصويرهم مرة

أخرى.  بعد عرض الصور على العامة أبدوا إعجابهم بجمال الصور التي التقطت بعد نوم  ٨
ساعات وأظن هذا واضح..

في رسالة أخيرة وّجهها الكاتب للمجتمع وطالبهم بالتخلص من الموقف
السلبي تجاه النوم، يقصد الموقف الداعي للسهر والتبّجح فيه، واستشهد

بكارثة تشيرنوبل وانفجار المفاعل النووي وكذلك حادثة تحطم ناقلة
النفط إكسون فالديز والتلوث اللي تسببت فيه، كال الحادثين بأخطاء

بشرية بسبب السهر وقلة النوم.



محتارة في برمجة تطبيق؟ 



ماهي برمجة الفرونت-إند و الباك-إند؟ 

 

الفرونت-إند هي برمجة واجهات مواقع الويب، وهي تختص باألشكال و التنسيق للصفحات وطرق التنقل،

.وكل ما يتعلق بما يظهر للمستخدم العادي

 

الباك-إند، هي ما يحدث في الخلفية للفرونت-إند، حيث يتم استدعاء البيانات من قواعد البيانات، أو يتم 

.التواصل مع الخادم السترجاع المعلومات أو الصفحات المخزنة عليه



اسماء اليزيدي 

A R T S  
 



��ر����  ������  و����
����� �� ا���د ا���دم�� 



 

Not everyone thinks the

way you think, knows the

things you know, believe

the things you believe,

nor acts the way you act.

 

Remember this, and you

will go a long way in

getting along with

people. 
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ا����� ����� �� ���� ا����ط ����

���م ا����� ������ ا���� ����
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