
 حتقق أ ملادلراسات العليا: 

ّل  مر قدالع  احلديث عن مرحةل من  أ هنا ت شعران ابلعجز عن وصفها كام ينبغي يف  مضت بقدر متعهتا ا 

ن حرصت حدييث عن مسرييت العلمية فقط سأ حتاج لس يٍل من اللكامت ل هيدأ , لكين ا  فأ ان  أ سطر معدودة, 

 سأ حاول جاهدًة ال جياز.

أ طمح للمزيد, فشغفي للعمل بني مّدٍ وجزر ل  تدرجت يف مراحل التعلمي تباعًا, وكنت يف لك مرحةل

فقررت أ ن ل يكون الباكلوريوس نقطة  شغفي يف ازدايد ل هيدأ .حني أ هنيت دراس يت اجلامعية ظلَّ هيدأ , و 

يقف عندها طمويح, فأ قبلت  بلك شغف عىل دراسة مرحليت املاجس تري وادلكتوراه , وقد وقع اختياري عىل 

 امعة أ م القرى ل هدافه السامية اليت تناسب طموحايت.لكية الرتبية جبب  قسم املناجه وطرق التدريس

َّلها كثري من املصاعب اليت اجزتهتا  ة وسهةل, بل ختل ولن اّدعي املثالية وأ قول أ ن ادلراسة اكنت ميَّسَّ

رصاري عىل الوصول ,بتوفيق من هللا  وتعاون أ عضاء هيئة التدريس امللحوظ مع طالهبم ابلقسم. ,مث اب 

فاليوم أ ضع  اليوم أ قف عىل مشارف حلمي اذلي خططت هل طوياًل وسعيت هل سعيًا حثيثا . ها أ انو 

ة عىل راه اليت أ طمح من خاللها أ ن أ كون أ منوذجًا رائعًا للمعلمة القادر و اللمسات ال خرية لرساليت ملرحةل ادلكت

جراء البحوث وادل  ة اخملتلفة .اليت ختدم اجلهات التعلمييراسات العلمية التدريب وا 

ذلا أ جد أ ن من الواجب عيل بعد أ ن منَّ هللا عيل ابلوصول لهذه املرحةل أ ن أ قدم جزيل شكري 

ووافر امتناين لعائليت اليت ساندتين, ول عضاء هيئة التدريس ابلقسم بدءًا بسعادة ال س تاذ ادلكتور عوض 

,  اليت مسحت لنا ابلزدايد مبكة ول دارة التعلمينيفني الرباكيت,   ةاملاليك ووكيةل القسم سعادة ال س تاذ ادلكتور

شكرًا للك من واساين يف حلظة تعب,  شكرًا من القلب للك من صفّق لطمويح, واطرايئ بعبارات التشجيع,

 شكرًا للك من أ ثىن عىل هجدي, شكرًا للجميع
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