
 

 يٍُؽ عًؽ لبصى 

صسفً 

و 25/8/61 ، انضُخ انؽاثعخ،(937)انععظ ، األٌبوصسٍفخ ععٌ، 
 

 هذا الشاب الجامعي يبعث في وفوسىا التفاؤل بالمستقبل

 ختيار البعثاث الدراسيتإعلى إدارة المعارف أن تحسه 
 

 األصزبغ اندبيعً صهطبٌ عجعِ َبخً يٍ أنًع انشجبة انٕاعً انػٌٍ ثؽُْٕا عهى عُبصؽ انُجم ٔ    

 .انًدع  انػكبء انطبؼق فً طجٍعخ َفٕصٓى انمٕايخ ئنى انعهى ٔ

ٌؽٔي ؼغجبرّ  صزطبع األصزبغ صهطبٌ أٌ ٌهزٓى انعهى ئنزٓبيب فً اندبيعخ األيؽٌكٍخ ثجٍؽٔد ٔأنمع    

فٕصم ثًدٕٓظِ اندجبؼ ئنى انػؼٔح انزً رعهمذ ثّ آيبنّ فً انزطصص ، فٌُٕ األظة يٍ يُبْم انعهى ٔ

 . فً ألم يب كبٌ ٌؽرمت

ئًَب أخٓع َفضّ ززى أكزضت ئنى خبَت انزطصصبد انعهًٍخ فً يٕاظ  ٔ، نى ٌكزف ثٓػا انسظ ٔ    

َطجبعبد انسمخ انزً رجُى عٍ عهى إلا انزدبؼة انصسٍسخ ٔ انزمعو ٔ غاد أثؽ فعبل فً ٔضع انسضبؼح ٔ

 .ٔعً أصهٍٍٍ ، فكزت نععٌ صفسخ يشؽلخ فً اندبيعخ األيؽٌكٍخ ثجٍؽٔد  ٔ

 رطهع ئنى انعهى ٔ نٕ أٌ ئظاؼح انًعبؼف رعً يضئٕنٍزٓب فزطزبؼ يٍ انشجبة انػٌٍ نٓى يٕاْت ٔ ٔ    

نمع . ٔفؽ ؼثسب كجٍؽا ضزٍبؼ ٔإلصزفبظ شعجُب فً ْػِ انًُطمخ يٍ ْػا ا، ألانزطصص فًٍب ٌؽغجٌٕ فٍّ

ًْ انعهٕو انضٍبصٍخ ئضبفخ ئنٍٓب يٕضٕع  رسصم ْػا انشبة عهى شٓبظح فً أْى انًٕاضٍع ٔ

ئال أَّ لع ضؽة ؼلًب لٍبصٍب فً انػكبء ززى ، ؼغى لصؽ انًعح انزً لضبْب فً اندبيعخ ٔ .انزبؼٌص 

 . صدم فً لبئًخ انشؽف

انزفبؤل  ٌجعث فً َفٕصُب انطًأٍَُخ ٔ ٔ، ثًضزمجهُب ئٌ يثم ْػا انشبة ٌدعهُب َفزطؽ ثّ ٔ    

 .ٌدعم انؽغجخ رزظاظ فً لهٕة اَثبء عهى رعهٍى األثُبء ٔ، ثبنًضزمجم

عهى أٌ يب ٌعٕل عهٍّ فً ضهك يثم ْػِ انعٔافع ئًَب ْٕ فً ئظاؼح انًعبؼف زٍث رسضٍ االضزٍبؼ     

ال ردعهُب َشعؽ ثبنٍأس يٍ انشجبة  ٔ.. رضع األيٕؼ فً يٕاضعٓب فال رػْت َفمبرٓب أظؼاج انؽٌبذ  ٔ

 .شعجُب  انُبضح فً يدزًعُب ٔ

أي ضٍؽ أْى  ٔ، ٌعفعُب ئنى اصزجبق انطٍؽاد ال شك أٌ يثم ْػا انُدبذ انجبْؽ ٌسجت ئنٍُب انعهى ٔ ٔ   

االلزصبظي ئنى غٍؽ  االخزًبعً ٔ انضٍبصً ٔ أي فبئعح أشًم عُعيب ٌكٌٕ فً شجبثُب انًإؼش ٔ ٔ

 .غنك يٍ انعهٕو انزً ال زٍبح نُب ثعَٔٓب 

يٍ ثى  ٔ، ثعَٔٓب ال َضزطٍع انجمبء فُصجر أزٍبء كبأليٕاد ٔ، ؼٔزٓب انعهى.. نمع أصجسذ زٍبح انعصؽ     

: ٌُطجك عهٍُب لٕل انشبعؽ

  ئًَب انًٍذ يٍذ األزٍـبء           نٍش يٍ يبد فبصزؽاذ ثًٍذ  

 

 

 



 

 


