
  الجدٌد الدراسً العام بداٌة عن كلمة

 

 بإلقائها ٌقوم لكلمة   تحتاجُ  التً األمور أكثر من الدراسً العام بداٌة ٌُعد  

 فاتحة ُتعتبر حٌث الُمعلمٌن، وكذلك الطلبة، مسامع على المدرسة مدٌر

  :كالتالً الكلمة هذه ونستعرض العلم، ألبواب الخٌر

 

ت وما علمتنا ما إال   لنا علم ال الل هم الرحٌم، الرحمن هللا بسم  لنا، سخر 

 أن نحمدك إلٌنا، فضلك وجزٌل علٌنا عطاءك نعٌم على ونشكرك نحمدك

 عثرات دروبنا عن وُنزٌح بأنفسنا نسمو معه الذي النافع بالعلم علٌنا مننت

ا والتخل ف، الجهل  سالم المعرفة وُشداة العلم أبناء الطلبة، ًأعزائ بعد، أم 

ٌُزٌل ٌأوٌكم الذي الحضن الثانً، بٌتكم فً بكم وأهاًل  جمًٌعا، علٌكم هللا  ل

نً كم األبناء، أٌها والوعً، والفهم بالعلم وٌبنٌكم الجهل غبار عنكم  ٌسر 

 ٌصدح والتً الُمعتادة وبضحكاتكم المشرقة، بوجوهكم ألقاكم أن الٌوم

 بهمة   للعلم الطلب نظرات أعٌنكم فً فألمح المدرسة، أروقة فً صداها

 خلفنا تركناه ما ستكمالال العودة وقت حان وقد إجازتنا مضت وعزٌمة،

 مستقبلنا، ٌصنع الذي بالعلم أنفسنا بناء لُنعاود جدٌدة، ومعرفة   علم   من

 ساللم نحو حقٌقٌة انطالقة هو العام هذا لٌكن الطلبة، أبنائً أُمتنا، وٌبنً

 والتطل ع واألهداف، الرغبات تجدٌد هو شعارنا ولنجعل والتفوق، النجاح

 من مضى ما التعلٌمٌة، حصصها ومن مدرستنا، باحات من نبنٌه لمستقبل

 دافًعا نجعله بل عزٌمتنا، ٌُحبط عائًقا نجعله وال مضى قد وفشل رسوب

ها جدٌدة، ناجحة تجارب نحو منه لننطلق  وبإصرار جتهادنا،با ُنسطر 

 فٌه، وجودكم ٌستحق   الذي المكان فً أراكم أن أتمنى وأخًٌرا، عزٌمتنا،

 الُعلٌا، وللمراتب للتمٌز لوصولكم وسبٌاًل  لكم، مـعلًما ُكنتُ  بأن نً أفخر وأن

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة علٌكم والسالم

 

 



   الجدٌد الدراسً العام بداٌة عن الصباح كلمة

 

 على المدرسة إدارة تعمل الجدٌد، الدراسً العام من األول الٌوم صباح فً

 العلم عن والحكم النصائح بعض معها تحمل التً الصباحٌة كلمتها إلقاء

  :كالتالً نعرضه ما الكلمة هذه وتتضمن والتعلٌم،

 

 بعودتكم ومرحًبا وأهاًل  األفاضل، وُمعلمٌنا الكرام، طلبتنا علٌكم هللا سالم

 تدور األٌام إن   التعلٌمً، وصرحكم تعلٌمكم وموسوعة الثانً، لبٌتكم

 التوفٌق كل ُجعبته فً ٌحمل أن هللا من نرجو آخر، عام   وٌأتً عام مضًلٌ

 حٌاتكم، فً الخٌر بكل علٌكم ٌعود الذي الُمبارك النافع بالعلم ٌتكل ل وأن

د لذلك تمضً، صعوبتها برغم األٌام إن   الكرام، طلبتنا  ولنعقد الهمة لُنجد 

ٌ ة  من ولنجعل والتفوق، التمٌز عام هو الدراسً عامنا نجعل بأن الن

ٌ ن أسطورةً  مدرستنا  أوصٌكم والمتفوقٌن، الممٌزٌن طلبتها بأسماء تتز

 نكون وأن وقدسٌتها، ُحرمتها نحترم وأن مدرستنا، بقواعد لتزامباال طلبتنا

 ُمعلمٌنا نحترم وأن والوسائل، الطرق بكل العلم طالبٌن طائعٌن أبناءً 

 وعطاءهم جهودهم بفضل من األمة، وقنادٌل األجٌال، ُبناة األفاضل

 هللا من العون اطلبوا وأخًٌرا والمعرفة، العلم بثمرة ونتكلل نتزٌن الدؤوب

 تحظوا وأن حٌاتكم، وعلى علٌكم بالفائدة تعود التً للدروب ٌُرشدكم بأن

 وأكثرها األعوام خٌر ٌجعله وأن الدراسً، العام مدار على األجر بعظٌم

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة علٌكم والسالم وتوفًٌقا، بركةً 

 

 

 

 

 



  الدراسً العام بداٌة فً للطالب توجٌهٌة كلمة

 

 عامهم بداٌة مع الطلبة مسامع على ُتلقى التً التوجٌهٌة الكلمة تلك هً

  :كالتالً مقالنا خالل نعرضها ما وهً لهم، وإرشاًدا توجًٌها الجدٌد،

 

 فضلك نعٌم على الحمد لك الل هم نستعٌن، وبه نتوكل وعلٌه نبدأ هللا بسم

 علٌنا، فضلتها التً العلم نعمة على الحمد لك اللهم لنا، عطائك جزاء وعلى

 الحكمة وتحصٌل المعرفة، دروب إلى بحكمتك وأرشدتنا بها قلوبنا وزٌن ت

ا والثقافة،  أن أود   بداٌة الكرام، األفاضل ومعلمٌنا الطلبة، أبنائً بعد، أم 

 أهاًل  حللتم لكم، واآلمن النافع العلم ومالذ الثانً لبٌتكم بعودتكم أُرحب

 بصعوباتها لتمضً واألعوام علٌنا لتتوالى األٌام إن   سهاًل، ووطئتم

 سهرنا فً القمر ُنرافق نقضٌها التً الطوٌلة السهر وبلٌالً تهااختبارابو

 وٌنتهً، وتوقٌت أجل   له الحٌاة هذه فً ما فكل   والمعرفة، العلم طالبٌن

 وعزم واجتهد صبر من إال   ثماره ٌحصد وال ٌدوم ال الدراسً العام وكذلك

 عام   إلٌنا ٌعود جدٌد ومن وإرادة، إصرار بكل فٌه التفوق ثمار نٌل على

ر الماضٌة، األعوام بدأته ما الجدٌد التعلٌمً بمساره لٌكمل آخر  فً ولنسط 

 نجاًحا والحٌوٌة بالنشاط والُمفعمة العالٌة بهممنا الجدٌدة وصفحاته سطوره

 قلوبنا ٌُسعد ما أكثر االفاضل، طلبتنا بالتألق، وُنكل له بالتفوق، نمٌزه آخر

 وإرادة عزٌمة بكل   ٌسعون الطلبة ابنائنا نرى أن هو المعلمٌن نحن

 بالنجاحات حٌاتهم ولتزٌٌن لهم، النافع العلم ولتكوٌن المعرفة لتحصٌل

 ونرفع بأمتنا، ونسمو ُمستقبلنا، نبنً البداٌات هذه ومن هنا من والتفوق،

ا، أهالٌنا رأس ًٌ  والتوفٌق للجمٌع، النافعة الدروب هللا من أتمنى وأخًٌرا، عال

 وشغف، بحب   المقدسة رسالتهم تأدٌة على لُمعلمٌنا والعون طلبتنا، لجمٌع

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة علٌكم والسالم


