
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

  كلمة مدیرة مدرسة االیمان الثانویة للبنات سائدة عكرماوي
  

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده اهللا 
  فال فضل لھ ومن یضلل فلن تجد لھ ولیًا مرشدًا

میة رئیس مجلس أمناء مدارس االیمان الشیخ سماحة رئیس مجلس االوقاف والمقدسات االسال
  عبد العظیم سلھب حفظھ اهللا 

  حضرات أعضاء مجلس االمناء االفاضل
حضرة المدیر التنفیذي المحترم ، أولیاء امور الطالبات الكرام أعضاء الھیئة التدریسیة        

ارحب أجمل ترحیب وأھنئكم ات ایھا الحفل الكریم ، معلمات الكرام ، طالباتنا العزیزالمعلمون وال
یمان الثانویة للبنات واود من طالبات مدرسة اال" فوج العزة" بمناسبة تخریج الفوج الثالث عشر 

ان اتقدم بخالص شكري وتقدیري لرئیس مجلس االمناء والعضائھ المجلس وللمدیر التنفیذي  اوًال
ى حسن تعاونھم واھتمامھم الكرام والعضاء الھیئة التدریسیة واولیاء االمور االفاضل عل

ن شاء ان فما زالت ھذه المدارس وستبقى اومتابعتھم المستمرة للمسیرة التعلیمیة في مدارس االیم
ناشیئن منذ نعومة اظفارھم وتتابع مسیرتھم حتى یصلوا الى اهللا تعالى تحتضن فلذات االكباد 

  الثانویة العامة وقد نجح حلھم ولسان حالھا یقول 
  

  واجل من الذي        یبني وینشىء انفسًا وعقوال أرأیت أعظم
  سبحانك اللھم خیر معلم             علمت بالعلم القرون االولى

  
مدارس ( قدم وازدھار ھذه القلعة الصامدة تلقد كنتم كرماء بعملكم متفانین بجھودكم من اجل       

تي باركھا اهللا النھا قبلة امة في بیت المقدس أرض الرباط ارض االسراء والمعراج ال) االیمان
ومنصة دعوة وبوابة سماء ، وحتى تظل القدس حاضرة في اذھان النشىء عھدة عمریة ومعراجًا 

  محمدیًا ودارًا لالسالم 
  

  أیھا الحفل الكریم      
إن واجب االنسان ھو السعي الى صالح أھلھ وذویھ وأبناءه فالتربیة ھي االساس وھي المنطلق    

وتقدم وازدھار وان خیر الناس ھو الذي یحمل شھادة علم وشھادة أخالق والشھادة التي لكل علم 
یحصل علیھا الفرد من البیت اكثر أھمیة من الشھادة التي یحصل علیھا من الجامعة أو المدرسة 

النھا تصدر من بیئة طیبة تحض على االدب واالخالق وتربي الفرد تربیة صالحة فیصل الى 
التي یصل بھا االنسان  في قلوب الناس بعلمھ واخالقھ فالعلم واالخالق ھما العدة اعلى المراتب

من صنع االنسان القوي في عقیدتھ ، في اخالقھ في  دفال ب، الى ذروة الرقي والتقدم واالزدھار 
  ن ن الصالح الذي یساھم في بناء الوطادبھ في علمھ الننا نحتاج الى ھذا االنسا

  
وانت ابنتي الطالبة الغالیة من ھنا من منبر التتویج نرصع تاج التفوق واالخالق الفاضلة      

بحروف التھاني وننسخ خیوطھ بعبارات التشجیع  ونھدیھ لكل طالبة شقت طریقھا للتفوق 
متواصل إنكم تستحقون سن بھمھ عالیة ونفس طموحة واجتھاد واالخالق الفاضلة والسلوك الح

ودعاء بان یحقق لكن كل ما تصبون الیھ فأنتن نماذج نفتخر ونتشرف بھا سائلة كل تقدیر وشكر 
  المولى عز وجل أن یمن علیكن بمزید فضلھ وان یقر بكن أعین االباء واالمھات واالمة اجمع 

  والشكر الكبیر هللا نحمد ونشكر فضلھ ونطلب منھ التوفیق والسداد   
  



لنحتفل  بتخریج  الماضیة  اجلھا خالل السنوات لما عملنا منانھ یوم ممیز من االیام التي طا       
من الخریجات یغادرن المدرسة ویتجھن  دفعة جدیدة من بناتنا الخریجات ھذه الكوكبة الجدیدة

إنھا ساعة القطاف المبارك التي نرى فیھا ثمرة من  كل ثقة وعزیمة لالنخراط بالحیاة الجامعیةب
  م والتربیة والثقافة وقد نضجت ثمرات طموحاتنا في میدان العل

  
واعلمي ابنتي الخریجة أن التفوق والنجاح حقیقة ولیس حلمًا وال یأتي صدفة بل من            

صنع یدیك وتعبك وكدك حددي ھدفك من الدراسة واسالي نفسك لماذا أذاكر واتفوق ، فالمتفوق 
والدي بالنجاح والتفوق ترى این سرتي  واجب علي ان اسعد سریعًا ما یصل الى ما یرید  ، ُال

ن تكون نیتك من انت یوم النتیجة ھل من الفرحین ام من الباكین ال قدر اهللا واول ما اوصیك بھ ا
وان الجانب الخلقي أسبق في  ادة المسلمین و بھذه النیة یتحول العلم الى عبادةالعلم والتعلیم إف

ن تعالیم االسالم وآدابھ واداؤك للعبادات االھمیة من الجانب الثقافي وانھ لیس ھناك أفضل م
وعلى رأسھا الصالة وبر الوالدین وحسن معاملة الزمیالت واختیار الصحبة الصالحة وتوقیر 

  االساتذه والمعلمات 
  

وان اهللا قد شرفك واكرمك بلباسك الشرعي فال تتردي في قبول ھذا الشرف وھذه الرفعة أقبلي 
 لواء عزة وكرامة  وفقك اهللا لما فیھو وسام شرف وطھارة وعلیھ بكل قوة واحترام وحجابك ھ

  خیر الدنیا واالخرة 
  

وبالعلم ترقى االمم وتتقدم الشعوب بالعلم ینتصر الحق على الباطل والمظلوم على الظالم الن 
العلم نور اهللا نور السموات واالرض الف تحیة لمعلمینا المخلصین وطالباتنا المجدات واولیاء 

  لحریصین على مصلحة ابنائھم االمور ا
  

  اللھم علمنا ما ینفعنا  وأنفعنا بما علمتنا یا رب العالمین
  

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  

  
 


