
Sara feedback on this opportunity:  
 

ي كانت مختلفة بط��قة ممتعة و موجهة ح�ث كان المهندس    مر عامان ي القدو�ي والىت
ع� حصو�ي ع� منحة مؤسسة هاىف

ي أخذها ع� مدار أر�ــع فصول عن ط��ق لقاءات   ي و المواد الىت ي نفس الوقت فقد تابع م�ي دراسىت
سع�د أستاذا وصد�قا �ي �ف

ي كنا خاللها نتناقش موسعا عن بعض المواد تحد� ي  سكا�ب الىت
ي �ف دا مواد التخصص وكنت أتطلع لهذە اللقاءات دائما, و الىت

ي الم��د  
ات وأ�ضا تض�ف لمعلوماىت ي بعض المحا�ف

ي مالم انتبه له �ف أغلب األح�ان أسبوع�ة مالم �حدث طارئ, ألنها كانت ت��ىف
ي يرونها. 

ي و زم�الىت
ي كان زمالىئ ي ال أرى الصع��ة نفسها الىت  مما جعلىف

 
قراءة أ��� وأجد بها الجمال الذي تحدث عنه سع�د فكان �عرض ع�ي كتبا علم�ة وأدب�ة اح�انا أخرى  لقد وجدت نف�ي أحب ال

ي القراءة و الدراسة دون أن أشعر  
وكنا نتناقش حولها لنصل لمضمونها ولبها, فتعلمت إ�جاد الوقت أو باألحرى تنظ�م الوقت �ف

ي باستمرار,ع� عكسه 
ي منه زم�الىت

 ن كنت أشعر بالنشاط. بالضيق الذي كانت تعاىف
 

اح من   , باق�ت أعتقد أن من أجمل ما �مكن أن �قوم به المرء هو أن �قدم المساعدة لآلخ��ن و�ف�دهم بما �ملك, فوجدت نف�ي
مج�ة و المفاه�م البس�طة لعالم الحاسوب   ح لهن معىف اللبنات ال�ب سع�د أقوم بدور المعلم الصغ�ي لطالبات مدرسة أساس�ة أ�ش

ي اخر لقاء لنا و بهذا قد شعرت  الشيق عن ط
ي آن واحد وهذا ما قلنه �ي �ف

��ق برنامج ولعبة سكرا�ش فكن �ستفدن و �ستمتعن �ف
ي لماهيته كان سع�د فادأصبحت ع� درا�ة ومعرفة به. 

نامج وارشدىف ي ع� هذا ال�ب  بأهم�ة العلم, من اطلعىف
 

ما  دائما  بالجامعة وكان  اجتماعات تدر�بة  أجمع معلومات حول    كان سع�د �ح�ف عدة  ة و  الخ�ب إليها ألسمع ذوي  ي 
�دعوىف

ي   ي حصو�ي ع� تدر�ب أقوم به, ألوسع مدار�ي و أرى فيها حق�قة العمل, رغم أنىف
التخصص, ومؤخرا قام بدع�ي والمساهمة �ف

ي هذە السنة الجامع�ة؛ ألحق�ة األ��ب سنا به وهذا ما �جع
ي سنة الثان�ة, وهذا باألمر الصعب أن �حدث �ف

ي ملمة بالمعلومات  �ف لىف
ي أ��� إ�مانا بما أقوم به وأحرزە, أشد شوقا للم��د, وأ��� أمل وثقة للوصول للقمة.  , مما �جعلىف ي

 مسبقا و متقدمة علم�ا عن زمالىئ
 
 


