
   الدراسً العام بداٌة فً للطالبات المدرسة مدٌرة كلمة

 

 معها تحمل والتً الترحٌبٌة، بالعبارات طالباتها المدرسة إدارة تستقبل

  :التالً بالشكل الكلمة هذه وتأتً ُموفق، دراسً عام   لبداٌة التحفٌز

 

 الذي هللا بسم نلجأ، وإلٌه نستعٌن وبقوته نتوكل وعلٌه عامنا، نبدأ هللا بسم

 العلٌم، السمٌع وهو السماء فً وال األرض فً شًء   اسمه مع ٌضر   ال

ٌّاكم جمعنا الذي هللا نحمد  طلبتنا العالً، التعلٌمً الصرح بهذا جدٌد من وإ

ً   عام   إّنه األفاضل، ٌُضًء قلوبنا فً ٌُشرق جدٌد، دراس  دروب معه ل

ٌّامنا  جمٌع ٌُنشدها سمة   هو الدراسً التفوق إنّ  الُمستقبلٌة، وخطواتنا أ

 وتنظٌم وسعً، واجتهاد جد   بعد ٌأتً بل فراغ، من ٌأتً ال وألّنه الطّّلب،

 وغاٌاتكم ، أهدافكم خّللها من لترسموا الجدٌدة بداٌاتكم إّنها للوقت،

 وعزٌمة، بإصرار واغتنامها متّلكهاال تبادرون والتً العدٌدة، وطموحاتكم

 ٌكون أن هللا اسأل بكم، وطابت مدرستكم أنرتم جدٌد، من برؤٌتكم أهًّل 

ٌُرشدنا به، لنا ٌُبارك وأن جمًٌعا، لكم الخٌر ٌحمل عام  للعلم خّلله من و

 تستطٌعون بأنكم ونؤمن بكم نفخر وُدنٌانا، دٌننا فً تنفعنا التً والحكمة

 القول فً والسداد بالتوفٌق للجمٌع دعواتً ُمستحٌل، األمر بدا مهما

  .وبركاته تعالى هللا ورحمة علٌكم والسّلم والعمل،

 

 

 

 

 

 



  الدراسً العام بداٌة فً المدرسة مدٌرة كلمة

 

  :التالً بشكلها الكلمة هذه تأتً

 

ٌّنا حبٌبنا على التسلٌم وأتم الصّلة وأفضل الرحٌم، الرحمن هللا بسم  ونب

 بتفاؤل   الطلبة، أعزائً والُمرسلٌن، األنبٌاء وخاتم األمٌن الهادي محمد

ا عاًما نبدأ كبٌر ًٌ  بتحقٌق حافله ٌجعله أن تعالى نسأله جدًٌدا، دراس

ا العمل على عزمنا هللا من بعون مؤكدٌن الُمنجزات، ًٌ  التعلم لتحقٌق سو

 قوةً  منه تبنً من المرء سّلح هو التعلٌم إنّ  التعلٌمٌة، التربٌة ومسٌرة

 ُمستقبلنا ُبناة أنتم الطلبة، أبنائً واألهداف، التطلعات لتحقٌق ٌسعى منتجةً 

 وأقّرو أهدافكم حقّقوا العلٌا، للمراتب بأمتنا السمو عاتقكم على ٌقع من

 له، اإلعداد وأحسنوا لمستقبلكم، اوانظرو ونجاحكم، بعلمكم أهالٌكم أعٌن

 ُتولد الدراسة قاعات فمن العلم، طرٌق من خًٌرا للنجاح طرٌق هناك فلٌس

 التحصٌل فً فاجتهدوا الموهبة، تتعّزز المدرسة اختبارات ومن المعرفة،

 وألهالٌكم، وألنفسكم ألوطانكم فخر   سبٌل لتكون أنفسكم على وأتعبوا

 علٌكم والسّلم الرحمن، من بعافٌة وأنتم عام   وكل الفضٌلة، ولمدرستنا

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة

 

 

 

 

 

 

 



  الدراسً العام بداٌة فً الترحٌبٌة المدرسة مدٌرة كلمة

 

 ونعرضها الجدٌد، الدراسً العام ٌُرافق صباح أول مع الكلمة هذه تأتً

  :التالً بالشكل مقالنا ضمن

 

 األنبٌاء خاتم محمد سٌدنا على والسّلم والصّلة الرحٌم، الرحمن هللا بسم

 فً بكم ارحب أن أود   بداٌةً  األفاضل، ومعلمٌنا الطلبة، أبنائً والُمرسلٌن،

 مسارنا من الجدٌدة مرحلتنا وفً الجدٌد، الدراسً العام من األول الٌوم

 على األجٌال بناء مسٌرة فً السامٌة رسالتنا لنؤدي والتعلٌمً، التربوي

 لطلبتنا والتوفٌق العون المولى من راجٌن السلٌمة، والمبادئ النبٌلة، القٌم

 العلم ثمرات أسمى لقطاف ظّللها فً ٌسعون التً ومسٌرته العلم درب فً

 اجتهادكم فمن الُمنتظر، وأمله أمتنا ُمستقبل أنتم الطّلب، ابنائً والمعرفة،

 والثقافات، الحضارات غٌاهب فً وُتشرق بمستقبلها، األمم تسمو وإبداعكم

ٌّة وجّددوا الجدٌدة، أهدافكم ارسموا  مع إلٌها والوصول لقطافها والعزم الن

 وعملكم علمكم فً ٌُبارك أن هللا اسأل الجدٌدة، وإشراقته العام، هذا مطلع

ٌُعٌننا بسعٌكم، ٌوفقكم وأن وخطواتكم،  وجه، أكمل على أمانتنا تأدٌة على و

 تعالى هللا ورحمة علٌكم والسّلم ولكم، لً هللا واستغفر هذا قولً أقول

 وبركاته


